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İttifak Holding
ödülleri topladı

KTO Karatay 
‘Hukuk’u açtı

Z-Kütüphane 
ilgi görüyor

Mağdurlara 
‘yem’ teklifi!

İttifak Holding’in şirketleri 
Konya Ekonomi Ödülleri 2017 
töreninde İhracat, İSO İkinci 
500, İstihdam ve İş Başı Eğitim 
kategorilerinde 4 ödül aldı. 
İttifak Holding CEO’su Tahir 
Atila, ülkemiz için iş dünyasına 
büyük sorumluluk düştüğünü 
söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE

KTO Karatay Üniversitesi 16 
milyon liralık yeni Hukuk Fakül-
tesi binasının açılışını gerçek-
leştirdi. Açılışta konuşan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Hukukun güvenilir olduğu bir 
ülkede ekonomi de adil işler ve 
refah seviyesi yükselir” dedi.
n HABERİ SAYFA  17’DE

Meram Belediyesi tarafından 
geçtiğimiz yıl hizmete açılan 
ve 15 Temmuz şehitlerinin 
isimlerinin verildiği 15 Z-Kü-
tüphane, yoğun ilgi görüyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Süt Bankacılığı modeliyle 
nitelikli dolandırıcılık suçla-
masıyla savcılık tarafından so-
ruşturma açılan DKC Hayvan-
cılık’tan, mağdurlara hayvan 
yemiyle ödeme yapmanın 
teklif edildiği öne sürüldü.
n HABERİ SAYFA 6’DA

‘BÜYÜK TÜRKİYE 
İÇİN YÜRÜYORUZ’

MAZİDEN ATİYE 
OKUYAN ŞEHİR!

Hüyük şehir konağının temeli atıldı

Kütüphane yatırımları göz dolduruyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hüyük 
ilçesine kazandırılan yatırımlarda incelemelerde bulunarak 
ilçeye kazandırılacak şehir konağının temel atma törenine 
katıldı. Burada konuşan Akyürek, “Yürüyüşümüz Büyük Tür-
kiye için, yürüyüşümüz Lider Ülke Türkiye hedefine ulaş-
mak için” dedi.

Anadolu medeniyetinin beşiği Konya’nın kültürel birikimi 
bugünün yatırımlarına ışık oluyor. Geçmişte eğitime yönelik 
çalışmalarıyla dikkat çeken Konya, bugün de okumaya teş-
vik eden kütüphane yatırımları ile göz dolduruyor.

n HABERİ SAYFA 8’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu mimarisi 
ile emniyet binası 

Beyşehir ilçesine, Selçuklu mimarisi ile yeni emniyet müdürlüğü hizmet binası 
yapılacak. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Beyşehir hak ettiği, 

özlem duyduğu noktaya inşallah yakın zamanda gelecek” dedi. n SAYFA 5’TE

03 Kitap Günleri’ne 
ziyaretçi akını 0907 Beyşehir’den 

Mehmetçiğe selam
4 ilde 23 terörist 
etkisiz hale getirildi 16 17Tel Rıfat’ın gözü 

Mehmetçik’te 
Afrin Türkiye’ye
neden tehdit?

Selçuklu’ya en iyi yatırım ödülü
Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya 
kazandırılan Selçuklu Kongre Merkezi, 

uluslararası düzeyde kongre, toplantı ve 
etkinlik sektörünün Oscar’ı olarak kabul 

edilen Ace Of M.I.C.E Awards 2018 
ödülleri kapsamında Türkiye’nin en iyi 
yatırım ödülünü aldı. Selçuklu Belediye 
Başkanı U. İbrahim Altay, ödülün kendi-
leri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

EKONOMİ ÖDÜLLERİ’NDE AZİM VURGUSU

İNANIYORUZ, 
BAŞARACAĞIZ
Konya Ekonomi Ödülleri 2017 töreni gerçekleştirildi. Türlü oyunlara rağmen Türkiye olarak 

büyümenin devam edeceğinin belirtildiği törende, üreticinin buna inandığı vurgulandı

İNADINA ÜRETİYOR İNADINA BÜYÜYORUZ
Konya Ekonomi Ödülleri 2017 töreni gerçekleştirildi. Konya’nın 
ekonomi değerleri ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı. 
Programın açılış konuşmasını yapan KTB Başkanı  Hüseyin 
Çevik, “Türkiye üzerindeki oynanan oyunlara rağmen, inadına 
çalışıyor, inadına üretiyor, inadına büyüyoruz” dedi. 

BİZ ÜYELERİMİZE KEFİL OLUYORUZ
Ödül törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, üye-
lerinin kalkınması için kefil olduklarının altını çizerek, “Bu devir-
de baba oğula, kardeş kardeşe kefil olmuyor. Ama biz oda ola-
rak üyemize kefil oluyoruz” dedi. Programda istihdama en fazla 
destek veren 5 firma da ödüllendirildi. n HABERİ SAYFA 10-11’DE
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Bozkır’da kütüphane 
kullanım oranı artıyor

Seydişehir Ticaret ve Sanayi
Odası’na yeni bina yapılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Seydişehir’de Ticaret ve 
Sanayi Odası yeni hizmet binasının 
temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, Seydişehir’in 
Konya ilinin en önemli ilçelerinden 
biri olduğunu söyledi. İlçenin Tür-
kiye’nin ilk ve tek alüminyum üre-
ticisi olduğunu ifade eden Hisar-
cıklıoğlu, “Bizler de böyle önemli 

bir ilçeye yakışır bir odanın temel 
atma törenindeyiz. Bu odanın tüm 
üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.” diye konuştu. Konuş-
maların ardından Hisarcıklıoğlu ve 
beraberindekiler, hizmet binasının 
temelini attı. Törene, Kaymakam 
Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, siyasi parti temsil-
cileri, çevre ilçelerin oda başkanları 
ile vatandaşlar katıldı.
n AA

Bozkır’da Kütüphanecilik Haf-
tası, düzenlenen programla kut-
landı. Bu yıl “Yeni nesil çocuklar, 
Yeni nesil kütüphaneler” teması-
nın işlendiği Kütüphane Haftası 
dolayısıyla Bozkır Belediye Düğün 
Salonunda program düzenlendi. 

Bozkır İlçe Halk Kütüphane-
si Müdürü Murat Akman, prog-
ramda yaptığı konuşmada, sosyal 
hayatın gelişmesi ve halkın tüm 
kesimlerinin kullanımına açık ol-
masından dolayı kütüphanelerin 
önemli olduğunu söyledi. İlçe kü-
tüphanesinin 3 bin üyesi bulun-

duğunu kaydeden Akman, 2017 
yılında üyelere 5 bin 400 kitabın 
ödünç verildiğini belirtti. 

Programda, araştırmacı yazar 
Mehmet Emin Karabacak, oku-
manın önemini anlattı ve kütüp-
haneden geçen yıl en fazla sayıda 
kitap ödünç alıp okuyanlara ödüller 
verildi. 

Etkinliğe Bozkır Kaymakamı 
Emre Öztürk,  Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, AK Parti Bozkır İlçe 
Başkanı Memduh Çelmeli ile daire 
müdürleri de katıldı.
n AA

SÜ Spor Bilimler Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri huzurevi sakinlerine ‘Yaşam 
Boyu Egzersiz’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte huzurevi sakinleri mutlu bir gün geçirdi 

Hem spor yaptılar, 
hem de eğlendiler

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimler 
Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 
öğrencileri Dr. İsmail Işık Huzurevi 
Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merke-
zi’nde bulunan huzurevi sakinlerine 
18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayı-
sıyla ‘Yaşam Boyu Egzersiz’ etkinli-
ği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe 
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimler Fa-
kültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğ-
retim üyelerinden  Havva Demirel, 
bölüm öğrencileri Ümmühan Kaya, 
Esra Başak Barış, Yunus Emre Uçar 
ve Naciye Uysal ile huzurevi sakin-
leri katıldı. Spor hareketlerine eşlik 
eden yaşlılar güzel bir gün yaşadı. 
Öğrencilere etkinlik için teşekkür 
eden huzurevi sakinleri uzun za-
mandır böyle eğlenmediklerini dile 
getirdi. Etkinlik hakkında bilgi veren 
etkinliğe Selçuk Üniversitesi Spor 
Bilimler Fakültesi Spor Yöneticiliği 
Bölümü  Öğretim Üyelerinden  Hav-
va Demirel, “Okulumuzda yaşam 
boyu adlı egzersiz dersimizi bugün 
Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım 
Rehabilitasyon Merkezi’nde bulu-
nan huzurevi sakinlerimiz ile be-
raber gerçekleştiriyoruz. Dersimizi 
teorik olarak uyguluyoruz. Hem de 
bölümümüzü tanıtma imkanı bulu-
yoruz. Bu eğitimlerimiz daha önce 
gazilerimize ve daha sonra Down 
sendromlu çocuklarımıza verdik. 
Şimdi de huzurevi sakinlerine bu 
eğitimleri verdik. Huzurevi sakin-
lerimizle olmaktan oldukça mutlu 
olduk” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu( MEVLANASİFED) ilk yönetimini belirledi. Derneğin amacı ise iş dünyasının sorunlarını ve çözüm 
önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak, üyeler arasında güç birliği sağlamak ve ortak çalışma zeminini oluşturmak

Rekabet gücünü artıracaklar

Mevlana Kalkınma Ajansı böl-
gesi esas alınarak kurulan federas-
yon, bölgesel ve sektörel kalkınma 
projelerini geliştirerek Konya- Ka-
raman illerini kapsayan uluslararası 
entegrasyonuna ve rekabet gücü-
nün artırılmasına yardımcı olmak 
istiyor. Anemon Otel’de düzenlenen 
program ile Mevlana Sanayi Ve İş 

Dünyası Federasyonu tanıtıldı. Tanı-
tım toplantısına ile Mevlana Sanayi 
ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı 
Zeynep Aktuna ve Yönetim Kuru-
lu Üyeleri katıldı. Dernek hakkında 
bilgi veren Zeynep  Aktuna, “Konya 
iş dünyasına faydalı olacağına yürek-
ten inandığımız MEVLANASİFED ‘in 
kuruluşunu ilan etmekten gurur du-

yuyoruz. MEVLANASİFED,  Konya  
merkezli olarak Konya /Karaman  il-
lerini kapsayan bölgede faaliyet gös-
teren ortak ilke ve hedefleri benim-
seyen, kuruluş amaçları aynı veya 
benzer olan, işadamları, işkadınları 
derneklerinin biraraya gelmesiyle 
oluşmuştur. Konya/Karaman illeri 
belirlenir iken Mevlana Kalkınma 

Ajansı bölgesi esas alınmıştır. Bilindi-
ği üzere Bakanlar Kurulu Kararı Tür-
kiye’de 26 kalkınma ajansı kurulmuş 
olup bahsi geçen kalkınma ajansı 
da bunlardan biridir. MEVLANASİ-
FED, bölgesel ve sektörel kalkınma 
projelerini geliştirerek, ülkemizin ve 
Konya Karaman illerini kapsayan 
bölgenin uluslararası entegrasyonu-

na ve rekabet gücünün artırılma-
sına yardımcı olmak, iş dünyasının 
sorunlarını ve çözüm önerilerini 
kamuoyuna, yetkili kurumlara du-
yurmak, üyeler arasında güç birliği 
sağlamak ve ortak çalışma zeminini 
oluşturmak amacı ile kurulmuştur” 
dedi. MEVLANASİFED Yönetim Ku-
rulu İse şu isimlerden oluştu; Zeynep 

Aktuna Federasyon Yönetim Kurulu 
Başkanı, Eyup Kırboğa   Federasyon 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 
İclal Güliz Arıkoğlu Federasyon Say-
manı Federasyon Yönetim kurulu 
Üyeliklerine ise; Nezih Dağdeviren, 
Fatma Ruhsar Tanrıkulu, Şeyma Ay-
han, Seda Kuşvuran yer alıyor. 
n MUHAMMMED ESAD ÇAĞLA

Tanıtım toplantısına ile Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Zeynep Aktuna ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Havva Demirel
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Meram’da Z-Kütüphane farkı
Meram Belediyesi tarafından 

geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve 15 
Temmuz şehitlerinin isimlerinin 
verildiği 15 Z-Kütüphane, yoğun 
ilgi görüyor. Okul idarecileri ve 
öğrenciler böylesine kapsamlı kü-
tüphaneleri okullara kazandırdığı 
için Meram Belediyesi’ne teşekkür 
ettiler. Geleceğimizin teminatı ço-
cuklara yapılan yatırımın en önemli 
yatırım olduğuna dikkat çeken Baş-
kan Toru da, farklı bölgelerde yapı-
mını tamamladıkları 3 ayrı tesise 
de Z-Kütüphane yaparak gençlerin  
ve halkın istifadesine sunacaklarını 
müjdeledi. 

Z-KÜTÜPHANE AĞI GENİŞLİYOR
Geçen yıl hizmete açtıkları 15 

okuldaki Z-Kütüphanelerin yoğun 
ilgi gördüğünü hatırlatan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “15 
Temmuz şehitlerimizin anısına; 

15 şehidimizin ismini verdiğimiz  
Z-Kütüphaneler, farklı ve renkli iç 
mimari tasarımıyla,  yeni ve ge-
niş kitap seçenekleriyle, elektronik 
kürsü, bilgisayar ve internet hiz-
metleriyle çocuklarımızın kendile-
rini özel hissetmelerini sağlamak-
tadır. Geleceğimizin teminatı olan 
yavrularımıza ve gençlerimize ya-
pılacak yatırımın en önemli yatırım 
olacağının bilincindeyiz. Bu kap-
samda Z-Kütüphane ağını gelişti-
receğiz. Yapımını tamamladığımız 
3 ayrı sosyal tesise de bu zengin 
kütüphaneleri kuruyoruz” dedi. 

Meram Belediyesi tarafından 
Z-Kütüphanelerin kazandırıldığı 
okullardan biri de Konya Lisesi. 15 
Temmuz şehitlerinden Abdullah 
Tayyip Olçok’un isminin verildiği 
kütüphane, öğrenciler tarafından 
yoğun bir şekilde kullanılıyor. 

Okullara kazandırdığı örnek 
kütüphanelerden dolayı Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’ya te-
şekkür eden Konya Lisesi Müdürü 
Zübeyir Yavuz, “Bu kütüphane ge-
leceğimizin teminatı çocuklarımı-
zın ufuklarının açılması ve kaynak 
noktasında bizi çok rahatlattı. Eği-

time yatırım geleceğe yatırımdır. 
Bu nedenle başkanımıza ve emeği 
geçenlere şükranlarımı sunuyo-
rum. Kütüphanemiz sabahtan ak-
şama kadar öğrencilerimize hizmet 
veriyor” dedi. Okulun Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenlerinden Zeke-
riya Kılıç da, “Özellikle 15 Temmuz 
şehitlerinden Abdullah Tayyip Ol-
çok’un isminin verildiği bu kütüp-
haneyi okulumuza kazandırdığı için 
belediye başkanımıza çok teşekkür 
ediyorum. Burası, sistemli bir şe-
kilde bizi rahatlattı. Öğrencilerimiz 
nezih bir ortamda ders çalışıyorlar, 
boş zamanlarını değerlendiriyorlar. 
Gelecek için çok güzel bir yatırım” 
ifadelerini kullandı. Öte yandan 
Meram Belediyesi tarafından Kü-
tüphane Haftası nedeniyle çok sa-
yıda okula kitap desteğinde bulu-
nuldu. n HABER MERKEZİ

Anadolu medeniyetinin beşiği Konya’nın kültürel birikimi bugünün yatırımlarına ışık oluyor. Geçmişte eğitime 
yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Konya, bugün de okumaya teşvik eden kütüphane yatırımları ile göz dolduruyor 

Okuyan şehir; Konya!
Selçuklu başkenti Konya, Ana-

dolu medeniyetinin önemli bir beşi-
ği olarak dünden bugüne bu biriki-
mini hala koruyor. Tarihi ve kültürel 
değerlerini korumayı başaran Kon-
ya, geçmişten aldığı bu değeler ışı-
ğında geleceği de şekillendiriyor. 
Bu birikim içerisinde eğitimde de 
geçmişten gelen görkemiyle bugü-
nün çalışmaları bütünleşerek yeni 
nesillerin daha eğitimli olması için 
okumaya teşvik edecek önemli pro-
jeler ortaya konuyor. Bunların en 
önemlileri şehirdeki kütüphane ya-
tırımları. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı İl Halk Kütüphanesi’nin 2011 
yılında yeni ve modern bir binaya 
kavuşmasıyla vatandaşlara daha iyi 
bir hizmet sunulmasıyla, kitap oku-
ma oranlarında gözle görülür artışlar 
yaşandı. Bunun yanında Büyükşehir 
Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi 
başta olmak üzere belediyelerin de 
“eğitim desteği” kapsamında okul-
lara yönelik kütüphane çalışmaları 
da yeni nesillerin kitaba olan ilgisi-
ne büyük katkılar sağladı. Bu geliş-
me rakamlara da yansıyarak Konya 
yapılan açıklamayla 2 milyonu aşan 
kütüphane kullanıcıyla bu yıl da bi-
rinci sıradaki yerini koruyor. 
KONYA KÜTÜPHANEYİ KULLANIYOR

Konya İl Halk Kütüphanesi’nin 
2011’de yeni yerine geçmesiyle bü-
yük bir ivme kazanarak gelişimini 
sürdürmesi, Konyalının kitap okuma 
oranlarına da yansıdı. İl Halk Kütüp-
hanesi’nde 2017 yılı rakamlarına 
göre 87 bin 699 kitap bulunurken, 
üye sayısı 63 bin 566, ödünç verilen 
materyal sayısı 85 bin 741, kütüp-
haneyi kullanan kişi sayısı ise 1 mil-
yon 796 bin 809 olarak belirlendi. 
Ancak geçtiğimiz ay son rakamları 
veren Vali Yakup Canbolat, kütüp-
haneyi kullanan kişi sayısının 2 mil-
yonu geçtiği söyledi. 

BÜYÜKŞEHİR HEDEF BÜYÜTTÜ
Yeni Büyükşehir Yasası’nın ar-

dından Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmet alanına giren taşra mahal-
lelerinde yatırım atağına kalkan Bü-
yükşehir Belediyesi, eğitime yönelik 
projeleri de unutmadı. ‘Merkezde ne 
varsa taşrada da o olacak’ anlayışıyla 
hizmet ağını genişleten Büyükşehir 
Belediyesi, eğitim yatırımları kap-
samında 100 okula 100 kütüphane 
projesini başlatmıştı. Proje kapsa-
mında hedefler aşılarak 100’den 
fazla okula kütüphane kazandırıldı. 
Geçtiğimiz günlerde yeni hedef ko-
yan Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tahir Akyürek 200 okula 200 kü-
tüphane sözü vererek, kütüpha-
nesi olmayan okullara kütüphane 
kazandırılması için söz verdi. Bu 
yatırımların da kısa sürede tamam-
lanmasıyla kitaba ulaşan sayısı da 
artırılmış olacak. 

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NDEN
58 KÜTÜPHANE

Büyükşehir Belediyesi’nin ya-
nında Selçuklu Belediyesi de ilçeye 
kütüphane desteği sağlıyor. Kütüp-
hanesi olmayan okullar olmak üzere 
ilçeye bugüne kadar 58 kütüphane 

kazandıran Selçuklu Belediyesi, bu 
kütüphanelerin 29’unu 2017 yılın-
da kazandırdı. Selçuklu Belediye-
si’nin de ilçeye kazandırdığı bu kü-
tüphanelerde toplam 365 bin 558 
kitap bulunuyor. 98 bin 522 üyeye 
sahip olan kütüphanelerde 614 bin 
kitap hareketi yaşanmış durumda. 
Selçuklu Belediyesi’nin de yapmış 
olduğu bu kütüphane hizmetleri, 
vatandaşların kitaba ulaşmasını ko-
laylaştırarak, okumaya teşvik eden 
önemli adımlardan biri olarak dikkat 
çekiyor. 

KONYA BUNU HAK EDİYOR
Kütüphaneler kapsamında Kon-

ya’daki tüm bu yatırımları takdirle 
karşılayan vatandaşlar, okumaya 
teşvik eden bu tür çalışmaların de-
vam etmesini istiyor. Ayrıca geçti-
ğimiz ay Büyükşehir Belediyesi’nin 
girişimiyle Konya UNESCO 2020 
Dünya Kitap Başkenti aday şehri 
olduğunu açıkladı. Kütüphanelere 
yönelik bu önemli çalışmalara imza 
atan Konya’nın bu önemli vasfı hak 
ettiği düşünülüyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Kitap Günleri’ni 1 haftada 
100 bin kişi ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen ve şehrin 
sosyal ve kültürel hayatına önemli 
katkı yapan Konya Kitap Günleri 
büyük ilgi görüyor. 1 milyon kitap, 
101 yazar, 223 yayınevinin katılı-
mı, imza etkinlikleri, söyleşiler ve 
konferanslarla devam eden Konya 
Kitap Günleri’ni ilk hafta ziyaret 
edenlerin sayısı 100 bini aştı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından geleneksel olarak dü-
zenlenen ve bu yıl Mevlana Kültür 
Merkezi’nde kapılarını açan Konya 
Kitap Günleri büyük ilgi görüyor. 

1 HAFTADA 100 BİNİ 
AŞKIN ZİYARETÇİ 

Açılışı 19 Mart’ta Konya Va-
lisi Yakup Canbolat, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
yazarlar ve kitapseverlerin katılımı 
ile yapılan Konya Kitap Günleri, 
şehrin kültür ve sosyal hayatına 
önemli katkı yaparken şehirde ki-
tap coşkusu yaşanmasını sağlıyor. 
Yüzbinlerce kitap ile çok sayıda 
yazarı okuyucularla buluşturan 
Konya Kitap Günleri, açıldığı ilk 
bir haftalık süreçte 100 bini aşkın 
ziyaretçiyi ağırladı. Konya Kitap 
Günleri’ni, sadece geçtiğimiz hafta 
sonunda 41 bin kitapsever ziyaret 
etti. 

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 101 
YAZAR OKURLA BULUŞUYOR 
Konya Kitap Günleri’nde birbi-

rinden değerli 101 yazar, 196 imza 
etkinliğinde kitapseverlerle bir ara-
ya gelecek. Etkinlik kapsamında 

çok sayıda konferans ve seminer 
de düzenleniyor. Türkiye Cumhu-
riyeti 62, 63, 64’üncü Hükümetle-
rinin Başbakanı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Prof. Ahmet Davutoğ-
lu’nun etkinlik kapsamında “Bilgi, 
Bilinç ve Ahlak” konulu konferan-
sının yanında Araştırmacı-Yazar 
Bahadır Yenişehirlioğlu Sultan 
Abdülhamid Han dönemini anlat-
tı. Etkinlikler kapsamında Prof. Dr. 
İlber Ortaylı, Rasim Özdenören, 
Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet Ümit, 
Gazeteci-Yazar İbrahim Karagül 
gibi birçok isim imza etkinlikleri ile 
söyleşilere katıldı. 

223 YAYINEVİ 
Türkiye genelinden 223 yayı-

nevinin yüzbinlerce kitabı Konyalı 
kitapseverlerin beğenisine sundu-
ğu Konya Kitap Günleri, 1 Nisan 
Pazar akşamına kadar ziyaretçileri-
ni ağırlamayı sürdürecek.
n HABER MERKEZİ

Fatma Toru

Konya’da İl Halk Kütüphanesi’nin gelişmesi, Büyükşehir ve Selçuklu 
Belediyelerinin kütüphanelere yönelik çalışmaları, şehri okumaya teşvik ediyor.
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İttifak Holding’in şirketleri Konya Ekonomi Ödülleri 2017 töreninde İhracat, İSO İkinci 500, İstih-
dam ve İş Başı Eğitim kategorilerinde 4 ödül aldı. İttifak Holding CEO’su Tahir Atila, “ Ülkemizin 

daha fazla kalkınması ve hedeflerine ulaşması için iş dünyamıza büyük sorumluluk düşüyor” dedi

İttifak Holding’e 4 Ödül
Konya Ekonomi Ödülleri 

2017, TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun katıldığı törende 
sahiplerini buldu.  Konya Ticaret 
Odası, Konya Sanayi Odası, Kon-
ya Ticaret Borsası, Konya Vergi 
Dairesi, SGK Konya İl Müdürlüğü 
ve İşkur’un ortaklaşa düzenlediği 
“Konya Ekonomi Ödülleri 2017” 
töreninde İttifak Holding’in şir-
ketlerinden Selva ve Adese ikişer 
ödüle layık görüldü.

26 Mart 2018 Pazartesi günü 
Konya Ticaret Odası Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen ödül 
töreninde İttifak Holding’in işti-
raklerinden Selva Gıda ihracat ve 
İSO ikinci 500, Adese; istihdam 
ve iş başı eğitim kategorilerinde 
ödül aldı.

Konya ve ülkemizin ekonomi-
sine önemli katkılarda bulunan ve 
gösterdiği performansla öne çıkan 
şirketlerin ödüllendirildiği Konya 
Ekonomi Ödülleri’nden, İttifak 
Holding iştirakleri her yıl olduğu 
gibi bu yıl da ödülle döndü. Selva 
Gıda’nın, istihdam ve İSO İkinci 
500 ödüllerini Genel Müdür Öz-
kan Koyuncu, Adese’nin istihdam 
ödülünü Genel Müdür Ahmet Öz-
kürkçüler, İşbaşı Eğitim Ödülünü 

de Genel Müdür Yardımcısı Nu-
rettin Örücü, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldılar.

EKONOMİ ÖDÜLLERİ KONYA İŞ 
DÜNYASINDA GÜÇLÜ BİR SİNERJİ 

MEYDANA GETİRİYOR
Konuyla ilgili değerlendir-

mede bulunan İttifak Holding 
CEO’su Tahir Atila, Konya iş dün-
yasında güçlü bir sinerji meyda-

na getiren Ekonomi Ödülleri’nin 
gerçekleştirilmesinde katkısı ve 
emeği olan kuruluşlara teşekkür 
etti. Atila, “Odalarımızın ittifakı, 
Konya’mızın gücüne güç katıyor. 
Bu anlamda Konya’nın örnek bir 
model, ülke ekonomimizde loko-
motif şehirlerden biri olduğunu 
ve üzerine düşen sorumluluğu 
layığınca yerine getirdiğini düşü-

nüyorum. Diğer şehirlerimize de 
örnek olarak bu organizasyonun 
yaygınlaşmasını ümit ediyorum. 
Ülkemizin daha fazla kalkınma-
sı ve hedeflerine ulaşması için 
iş dünyamıza büyük sorumluluk 
düşüyor. Her dönem bir öncekin-
den daha iyi sonuçlara ulaşmak 
zorundayız. Bu bağlamda biz de 
İttifak Holding olarak bu gelişi-
min bir parçası olmaktan, katkı 
sunmaktan büyük onur duyuyo-
ruz. Hem iç hem de dış piyasada-
ki gelirlerimizi yükseltme çabala-
rımızı sürdürüyoruz. Bir yandan 
üretim kapasitelerimizi artırırken, 
diğer yandan ürün ve hizmet ka-
litemizi, çalışan ve müşteri mem-
nuniyetimizi ve teknolojilerimizi 
daha üst seviyelere ulaştırmaya, 
verimliliğimizi optimum düzeye 
yükseltmeye çalışıyoruz.

Konya Ekonomi Ödülleri’nde 
bugüne kadar grup olarak birçok 
ödül aldık. Bu ve benzeri ödül-
ler yeni başarılara ulaşmamızda 
bize yeni sorumluluklar yüklüyor. 
Grup olarak ülkemizin kalkınma-
sına, sosyal ve iktisadi alanda-
ki büyümesine olumlu katkılar 
üretmekten mutluluk duyuyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

KONTİMDER üyeleri 
Almanya’ya çıkarma yaptı

Dünyanın en büyük kapı pen-
cere fuarlarından sayılan Fenster-
bau Frontale 2018 Kapı ve Pencere 
Sistemleri Fuarı 21-24 Mart 2018 
tarihleri arasında Almanya’nın 
Nürnberg kentinde düzenlendi. 
Konya Tesisat ve İnşaat Malze-
mecileri Derneği (KONTİMDER), 
Konya Ticaret Odası ile bera-
ber düzenlediği organizasyon ile 
Fensterbau Frontale 2018 Fuarı 
ziyareti ve iş gezisi gerçekleştiril-
di.  KONTİMDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Başaran, Almanya 
Nürnberg’de düzenlenen dünya-
nın en büyük kapı pencere fuarı 
olan Fensterbau Frontale Fuarı’nı 
üyelerle birlikte ziyaret ettekileri-
ni belirterek, “Sektörle ilgili yeni-
likleri ve uluslararası pazarda ne 
tür gelişmeler olduğu hakkında 
bilgi sahibi olmaya çalıştık. Bence 
katılımcılar açısından oldukça ve-
rimli olduğunu düşündüğüm bir 

organizasyon oldu. 2019 yılının 
fuar ziyaret organizasyonları ile il-
gili çalışmalarımızı da önümüzdeki 
aydan itibaren başlatmayı planlı-
yoruz.” dedi. KONTİMDER olarak 
yılda en az iki yurtdışı organizasyo-
nu gerçekleştirmeye çalıştıklarını 
kaydeden Başaran, şöyle konuştu: 
“Bunlardan bir tanesi fuar ziyareti 
ve iş gezisi organizasyonu, diğe-
ri ise dernek olarak stant açarak 
katıldığımız fuar organizasyonu 
şeklinde oluyor. Ancak ne yazık 
ki dernek olarak katıldığımız fuar 
organizasyonları ile ilgili bu yıldan 
itibaren bir dezavantaj söz konusu 
olmaya başladı. Eskiden Ekonomi 
Bakanlığı’ndan aldığımız yurtdı-
şı fuar katılım destek uygulaması 
ortadan kaldırıldı. Bu nedenle en 
azından bu yıl için derneğimizin 
katılacağı bir fuar organizasyonu 
düşünmüyoruz.”
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Selçuklu Kongre Merkezi, uluslararası düzeyde kongre, toplantı ve etkinlik 
sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen Ace Of M.I.C.E Awards 2018 ödülleri kapsamında Türkiye’nin en iyi yatırım ödülünü aldı

Selçuklu’ya uluslararası ödül
Açıldığı günden bu yana birçok 

etkinlik ve organizasyona ev sa-
hipliği yapan Anadolu’nun en bü-
yük kongre merkezi olan Selçuklu 
Kongre Merkezi, Konya’ya sağladığı 
katma değerin yanı sıra kongre ve 
etkinlik alanındaki başarısını ödül 
ile taçlandırmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda bu yıl 6. düzen-
lenen Ace Of M.I.C.E Awards 2018 
uluslararası kongre, toplantı ve 
etkinlik ödülleri sahiplerini buldu. 
Toplantı ve kongre performansıyla 
81 kişilik profesyonel jüriden tam 
not alan Selçuklu Kongre Merkezi 
de kategorisinde öne çıkarak kong-
re ve etkinlik alanında en iyi yatırım 
ödülünü almaya hak kazandı. Uniq 
İstanbul Hall da iş ve sanat cami-
anın önemli isimlerini buluşturan 
ödül gecesinde Selçuklu Kongre 
Merkezi’nin ödülünü Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay,TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi 
Selçuk Boynueğri’nin elinden aldı. 

Selçuklu Kongre Merkezi’ni 
Konya adına yerinde ve güzel bir 
eser, aynı zamanda müthiş bir ya-
tırım sözleriyle ifade eden  TÜRSAB 
Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Boy-
nueğri, “Toplantı ve kongre sektörü 
için hepimizin beğendiği, görme-
yenlerinde gördüğü anda çok çok 
beğeneceğini garanti edebileceğim, 
sektöründe örnek kabul edilebilecek 
dahice bir tesis olmuş. Bu yatırımı 
Konya gibi güzel bir ilimize kazan-
dıran Selçuklu Belediye Başkanımı-
zı tebrik ediyorum. Böyle bir eseri 
değerlendiren ve ödüllendiren jüri 
üyelerimize teşekkürlerimi sunuyo-
rum” dedi.

“SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ 
ŞEHRİMİZE KATMA DEĞER 

SAĞLIYOR” 
Ödül töreninde bir konuşma 

yapan Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’da mutlulu-
ğunu ifade etti. Sahneye Selçuklu 
Kongre Merkezi işletmecisi Recep 
Altınok ve Kongre Merkezi’nin pro-
je mimari olan  Murat Tabanlıoğ-

lu ile birlikte çıkan Başkan Altay; 
“Anadolu’nun kalbinde önemli bir 
başyapıt inşa ettik. Selçuklu Kongre 
Merkezi çok uzun süre üzerinde uğ-
raştığımız ve çok emek verdiğimiz 
bir proje. Selçuklu Belediyesi tara-
fından Konya’da yapılan en büyük 
yatırımlardan biri olan merkezimiz 
28 Ekim 2017 tarihinde Sayın Cum-
hurbaşkanımızın katılımlarıyla açıl-
dı. Merkezde birçok kongre ve orga-
nizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve 
şehrimize katma değer sağlıyoruz. 
Bugün de bizim için çok önemli olan 
Ace Of Mice ödülleri kapsamında 
yılın en iyi yatırım alanında bir ödül 
kazandık. Böyle bir ödüle layık gö-
rülmek bizim için büyük mutluluk 

ve yapmış olduğumuz işlerin de 
ulusal ve uluslararası kurumlar ta-
rafından ödüllendirilmesi de bizim 
için çok önemli bir gurur kaynağı. 
Tabi bu projenin arkasında çok bü-
yük bir destek var. Tabanlıoğlu Mi-
marlık bize çok büyük destek verdi, 
fedakarlıkta bulundu. Murat Bey’in 
şahsında tüm ekibine teşekkür 
ediyorum. İşletmecimize başarılar 
diliyorum. Sizlerin de desteği ile in-
şallah Selçuklu Kongre Merkezi çok 
önemli  organizasyonlara ev sahip-
liği yapacak. Sizleri Hz Mevlana’nın 
şehrine, Sille’ye ve Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi’ni görmek için 
Konya’ya davet ediyorum” dedi. 

Mimar Murat Tabanlıoğlu da 

gecede yaptığı konuşmada, “Sel-
çuklu Kongre Merkezi belediye im-
kanlarıyla yapılan örnek bir yapıt 
oldu. Bu mekan ülkemize ve Kon-
ya’ya çok yakıştı. Belediye Başkanı-
mızı kutluyorum” dedi.

Ödül töreninde söz alan Sel-
çuklu Kongre Merkezi işletmecisi 
Recep Altınok da Hz Mevlana’nın, 
“Dün dün de kaldı cancağızım, bu-
gün yeni şeyler söylemek lazım” 
sözünü hatırlattı. Konya’da yeni ve 
farklı etkinliklerin yapılabileceğini 
vurgulayan Altınok, Selçuklu Kong-
re Merkezi’nin Konya’ya kazandırıl-
masından dolayı Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a te-
şekkür etti.  n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Böyle bir ödüle layık görülmek bizim için büyük mutluluk ve yapmış olduğumuz 
işlerin de ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından ödüllendirilmesi de bizim için çok önemli bir gurur kaynağı” dedi.

İttifak Holding CEO’su Tahir Atila, “Bu ve benzeri ödüller yeni başarılara
 ulaşmamızda bize yeni sorumluluklar yüklüyor” dedi.
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BEYSEHIR

 Beyşehir ilçesinde dış ma-
halle ziyareti programları devam 
ediyor.   Beyşehir Belediye Başka-
nı Murat Özaltun, beraberindeki 
İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı 
Yalçın Urlu, İlçe Müftüsü Mah-
mut Çelikoğlu ve beraberindeki 
ilçe protokolü, her hafta ilçeye 
bağlı bir dış mahalleye ziyaret 
programı gerçekleştiriyor. İlçe 
protokolünün son ziyaret durağı 
Bekdemir Mahallesi oldu. Yerle-
şim merkezinde mahalle sakinle-
riyle biraraya gelen ve muhtar ile 
vatandaşların sorun ve taleplerini 
dinleyen protokol, ardından ev zi-
yaretleri gerçekleştirdi.

Birim müdürleriyle 
esnaf ziyareti yapıldı

2023 fidan toprakla 
buluşturuldu

Beyşehir İlçe Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, birim müdürleriyle 
birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.   
Başkan Özaltun, Başkan Yardımcı-
sı Halim Gümüşel ve belediyenin 
birim müdürleriyle beraber çarşı 
merkezindeki esnafları gün boyu 
mesai yaptıkları işyerlerinde ziyaret 
etti. Esnaflarla sohbet eden ve bele-
diye çalışmalarından memnun olup 
olmadığını soran Özaltun, varsa 
talepleri dinlemeye birim müdürle-
riyle birlikte geldiklerini söyledi. Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Antal-
ya ve Hükümet Caddelerinde yü-
rüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını da 
birim müdürleriyle birlikte yerinde 
inceleyen ve çalışmalar hakkında il-
gililerden bilgiler alan Başkan Özal-
tun’a ziyaretlerinde daha sonra Bey-
şehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de 
eşlik etti. Belediye Başkanı Özaltun, 
ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 
Beyşehir Belediyesi olarak ilçenin 
farklı noktalarında birçok farklı hiz-
meti gerçekleştirdiklerini anlatarak, 
“Bir bakıyoruz bir mahallemizde 
ekiplerimiz çocuk oyun grubu ku-
rarken, Fen İşleri ekiplerimiz farklı 
mahallelerde, noktalarda kilitli par-
ke taşı döşeme, yolları sıcak asfaltla 

kaplama çalışması yürütüyor. Yani 
Belediye olarak toplumumuzun hiz-
mete ihtiyacı olan her alanda çalı-
şanlarımızı görebilmeniz mümkün. 
Bugün de Beyşehir’de yine bir ilki 
gerçekleştirdik. Birim müdürlerimi-
zi yanımıza alarak esnaf ziyaretleri 
gerçekleştirdik. Esnafımıza, ‘birim 
müdürlerimizi ayağınıza getirdik, 
bir talebiniz var mı?’ sorusunu yö-
nelttik. Belediye çalışmalarıyla ala-
kalı düşünce, önerilerini almaya ça-
lıştık. Gerek esnaf ziyaretlerimizde, 
gerekse toplumun birçok kesimi ile 
yaptığımız toplantı ve buluşmalarda 
görüyoruz ki, Belediye çalışmaların-
daki memnuniyet üst seviyelerde. 
Bu da bizi motive açısından daha 
çok hizmet yapma adına daha da 
kamçılıyor. Ekiplerimizin yürüttü-
ğü sıcak asfalt çalışmalarını yerin-
de inceledik, çalışmaların yapıldığı 
güzergahtaki esnaflarımızla da bir 
araya geldik. Bu arada, Hükümet 
caddesi üzerindeki ziyaretlerimiz 
esnasında sağ olsunlar İlçe Kayma-
kamımız da bizlere eşlik etti. Kendi-
lerine çok teşekkür ediyorum. Birim 
müdürlerimize ve çalışanlarımıza 
da bu hizmetleri yaparken kolaylık-
lar diliyorum” diye konuştu.  

Selçuk Üniversitesi Beyşehir 
Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bö-
lümü’nün Sağlık Olsun Topluluğu 
ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi 
Bölümü’nün Beyşehir Arama ve 
Kurtarma Topluluğu Öğrencileri, 
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. 
Yıl dönümüne ithafen 2023 tüp 
sedir fidanını toprakla buluşturdu.   

  Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu tarafından 
Bademli Mahallesi sınırları içeri-
sinde, Yaka Manastır Tabiat Alanı 
yakınlarında oluşturulan yeni hatı-
ra ormanında fidan dikim etkinliği 
gerçekleştirildi. 

  Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, fidan dikimi ön-
cesi yaptığı konuşmada, ağaç ve 
ormanların öneminin toplumun 
tüm kesimleri tarafından bilindi-
ğini söyledi. 2023 rakamının çok 
önemli olduğunu belirten Özaltun, 
“Dolayısıyla 2023’e doğru 2023 fi-
danı toprakla buluşturmak çok an-
lamlı ve önemli. İnşallah, burada 
bu vesile ile toplanan üniversiteli 
gençlerimiz de yakın gelecekte in-
şallah değişik makam ve mevkiler-
de görevler alacaklar. Dolayısıyla  
bu görevlere geldiklerinde inşallah 
2071’leri hedef olarak alacaklar. 
Bu anlamda, bu törene destek ve-
ren herkese teşekkür ediyorum” 

diye konuştu. 
  Beyşehir Kaymakamı Yusuf 

Özdemir ise, Türkiye’de ormanlık 
sahaların daha da artırılması ge-
rektiğini ve bu konuda yürütülen 
çaba ve gayretlere dikkat çekti.  
Beyşehir Ali Akkanat Uygulama-
lı Bilimler Yüksekokulu Müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Zengin de, 
yüksekokul olarak geçen yıl da 
benzer bir çalışmayı yaptıklarını 
hatırlatarak, “Önceki yıl Kasım 
ayında Kampüs alanımız içerisinde 
15 Temmuz şehitlerimizin sayısı 
kadar fidan dikmiştik. Bizim he-
defimiz şu; ‘fidan dik, huzur bul’.  
Bizde ‘hediyeleşmek sünnet’ diye 
biz söz var, biz toprağın hediyesi-
yiz” ifadelerini kullandı.  Bir dekar 
ormanın 10 bin kişinin bir yıllık 
oksijen ihtiyacını karşıladığını vur-
gulayan Prof. Dr. Zengin, ormanlık 
alanların hem doğa hem de insa-
noğlu için önemine de işaret ede-
rek, ormanın erozyona karşı top-
rağı da koruduğunu, mısır, elma, 
pancar ve buğday kadar toprağı 
yormayarak toprak dostu olduğu-
nu sözlerine ekledi. 

  Konuşmaların ardından or-
man görevlileri tarafından katılım-
cılara fidan dikimi ile ilgili teknik ve 
uygulamalı bilgiler verildi. Ardın-
dan programa katılan ilçe protoko-
lü ve üniversite öğrencileri orman 
fidanlarını toprakla buluşturdu. 

Beyşehir ilçesine, Selçuklu mimarisi ile yeni emniyet müdürlüğü hizmet binası yapılacak

Selçuklu mimarisi 
ile emniyet binası

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir’e Selçuklu 
mimarisi ile inşa edilecek olan yeni 
emniyet müdürlüğü hizmet binası-
nın plan projesinin tamamlandığını 
söyledi. Beyşehir’de, dönemlerinde 
birçok kamu kurumunun yeni hiz-
met binasına kavuşmaya başladığını 
belirten Özaltun, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğünün de önümüzdeki süreçte 
yeni mekanına kavuşacağını ifade 
etti. Başkan Özaltun, Beyşehir’in 
çehresinin bu dönemde gerek Bey-
şehir Belediyesi, gerek Konya Bü-
yükşehir ve hayata geçirilen devlet 
yatırımları ile sürekli gelişip değiş-
tiğini ifade ederek, “Beyşehir, son 
dönemde sürekli gelişen, değişen ve 
büyüyen bir trend içerisinde. Yeni 
yatırım ve projelerin de devreye gir-
mesiyle Beyşehir hak ettiği, özlem 
duyduğu noktaya inşallah yakın za-
manda gelecek. Biz buna yürekten 
inanıyoruz” dedi. 

Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Yaşam Merkezi’nin karşısındaki at 
çiftliği olarak bilinen alanda inşa edi-
lecek yeni hizmet binası projesinin 
tamamlanmasının ardından yakında 
ihale edilerek yapım çalışmalarına 
başlanacağını vurgulayan Özaltun, 
“Beyşehir’de ‘altın dönem’ olarak ni-
telendirdiğimiz bu dönemde devlet 
hastanemiz yeni binasına kavuştu. 
Yeni Adliye Sarayımızın inşaatı hızla 
yükseliyor. Yeni Emniyet Müdürlü-
ğü binası inşa edilecek alanın he-

men arkasında yarı olimpik yüzme 
havuzumuzun yapımı da tamamlan-
mak üzere. Yaz aylarında hizmete 
girmesi bekleniyor. Ayrıca, hemen 
yanı başına yeni bir itfaiye binası da 
inşa edilecek. Emniyet Müdürlüğü 
hizmet binamızın yapılacağı alanda, 
Belediyemiz tarafından yürütülen 
imar planı tadilatının tamamlanma-

sının hemen ardından plan projesi 
de bitirildi. Bundan sonraki aşamada 
ise ihale süreci ile birlikte yapımına 
kısa zaman içerisinde başlanmasını 
bekliyoruz. Bu hizmet binamızın da 
bitirilmesiyle Emniyet Teşkilatı ça-
lışanlarımız daha rahat ve konforlu 
bir ortamda ilçemize asayiş ve diğer 
hizmetlerini sunmaya başlayacak-

lar. İlçemize, Emniyet Teşkilatımıza 
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu kamu kurumu hizmet binaları-
mızın yapımında başta Cumhurbaş-
kanımız ve AK Parti Genel Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere desteği ve emeği geçen herke-
se şehrim adına teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Vatandaşların talepleri yerine getiriliyor

AK Parti İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Hasan 
Hüseyin Sert,  Beyşehir 
Belediyesi’ni ziyaret 
etti. Başkan Özaltun, 
ziyaretten dolayı 
teşekkür ederken 
günün anısına fotoğraf 
çekinildi. 

AK Partili 
gençlerden
ziyaret 

Beyşehir İlçesi Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Beyşehir 
Devlet Hastanesinde yatarak te-
davi gören hastaları Regaib Kan-
dili münasebetiyle ziyaret ederek, 
kandillerini tebrik etti. Hasta ve 
hasta yakınlarına “geçmiş olsun” 
dileklerini de ileten Özaltun, has-
talara Kur’an-ı Kerim ve seccade 
hediye etti. Özaltun, kendisine 
eşlik eden Beyşehir Devlet Has-
tanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı 
Küçükbuzcu, AK Parti İlçe Başka-
nı Mustafa Şenol ve meclis üyeleri 
ile birlikte hastanenin servislerin-
de yatan hastaları odalarında zi-
yaret etti. Hastalara ve yakınları-
na acil şifalar dileğinde bulunan 
Özaltun, içerisinde birer Kur’an-ı 

Kerim ve seccadenin yer aldığı 
hediye kutusunu verdi.  Özal-
tun, ziyaretinin ardından yaptığı 
açıklamada, “Bu mübarek gece-
de hasta yatağında dua bekleyen 
hemşerilerimizi hep birlikte ziya-
ret ettik. Kendilerine hediyelerin 
en güzeli olan yüce kitabımızı ve 
seccademizi hediye ettik. Kandil-
lerini tebrik ederek, Rabbimizden 
acil şifalar diledik. Bizler için de 
dua etmelerini istedik. Bu müna-
sebetle, ilçemizdeki, ilimizdeki, 
ülkemizdeki ve dünyadaki tüm 
Müslüman kardeşlerimizin kandi-
lini tebrik ediyoruz. Tüm dünyada 
yaşayan mazlum kardeşlerimizin 
de Allah’ım yar ve yardımcısı ol-
sun” ifadelerini kullandı. 

Beyşehir İlçe Belediye Başkanı 
Murat Özaltun,  çıkan yangında evi 
tamamen kullanılamaz hale gelen 
aileyi ziyaret etti.  Başkan Özaltun, 
kendisine eşlik eden Beyşehir Birlik 
Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk 
Koçer, Hacıakif Mahallesi Muhta-
rı Metin Metli ile birlikte Hacıakif 
Mahallesindeki evi çıkan yangında 
zarar gören Hasan Bilge ve ailesini 
ziyaret ederek, “geçmiş olsun” di-
leklerini iletti. Yanan evi inceleyen 
ve aileyle görüşen Başkan Özaltun, 
Beyşehir Belediyesi olarak mağdur 
duruma düşen aileye imkanlar ölçü-
sünde yardım etme noktasında her 
türlü desteği sağlayacaklarını söyle-
di. Yangında evi tamamen kullanıla-
maz duruma gelen ev sahibi Hasan 
Bilge de, yaşadıkları olayın ardından 
ailesi ve 4 çocuğuyla çok zor bir du-
ruma düştüklerini anlatarak, “Bu 

iki odalı evde eşim, baldızımız ve 4 
çocuğumla birlikte 7 nüfus olarak 
yaşıyorduk. Ev şu an tamamen kul-
lanılamaz halde. Sağ olsunlar, ken-
dilerinden Allah razı olsun Belediye 
Başkanımız yanan evimizi ziyaret 
ederek, yardımcı olacaklarının sö-
zünü verdi. Maddi durumumuz da 
bayağı bir sıkıntılı. O yüzden, bize 
yapılacak her türlü yardımlar için 
herkese minnettar olacağız” diye ko-
nuştu.  Bitişikteki evde oturan baba 
Yusuf Bilge ise, itfaiye ekiplerinin ça-
lışması sonucu yangının kendi evine 
sıçramadan söndürüldüğünü belir-
terek, “Allah’tan gelen bir şey. Yan-
gını kapının altından dumanı gören 
torunum haber verdi. Oğlum şu an 
çalışamaz durumda, yardım bekliyo-
ruz. Belediye başkanımıza ve büyük-
lerimize ilgilerinden ve ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Özaltun’dan 
hastalara manevi destek

Evi yanan aileye 
yardım eli uzatıldı
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Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) TÜBİTAK 12. Ortaokul 
Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışmasına ev sahipliği yapıyor.  
Organizasyon kapsamında NEÜ 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakülte-
si Prof. Dr. Erol Güngör Konferans 
Salonunda açılış programı düzen-
lendi. Açılış programında konuşan 
TÜBİTAK Bölge Koordinatörü NEÜ 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Akif Erişmiş, bu yıl Türkiye gene-
linde yarışmalara yaklaşık 16 bin 
başvurunun olduğunu söyleyerek, 
“Öncelikle bu programları gerçek-
leştirmemizde desteklerinden do-
layı üniversitemize, Rektör Hocam 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e ve İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Mukadder 
Gürsoy’a teşekkür ediyorum. Ve 
tabii siz gençlere de çalışmalarınızı 
sunduğunuz için de çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Bilim ve teknolojide öncü olur-
sak güzel, önde ve öncü olamaz 

başkalarını takip edersek zorlayan 
bir durum olacağını söyleyen Eriş-
miş, “Ülkemiz kendimizi bu alan-
da öncü yapmak için TÜBİTAK ve 
benzeri kurumlarla çok farklı etkin-
likler düzenliyor. Türkiye çapında 
11 bini aşkın bir proje katılımı var, 
Konya bölgesinde de 800 civarında 
proje başvurusu görüyoruz. Bu 800 

projenin 80’ini buraya çağırabildik, 
bu 80 projenin de belli bir miktarı 
değerlendirmelerden sonra Kay-
seri’deki finale gidecekler ve diğer 
bölgelerden de gelen başka proje-
lerle yarışmaya orada devam ede-
cekler. Ben pırıl pırıl gençlerimizin 
hepsinin kazandığı bir yarışma 
olarak görüyorum bunu. Hepinize 

çalışmalarınız ve katkılarınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum.” diye ko-
nuştu.

Konuşmaların ardından sergi 
alanına geçilerek açılış gerçekleş-
tirildi ve sergiye katılan projeler 
incelendi. Öğrenciler projelerini ta-
nıtmanın heyecanını yaşadılar.  
n HABER MERKEZİ 

‘Telefon dolandırıcıları, bilinçli 
hipnoz tekniğini uyguluyor’

Üsküdar Üniversitesi Rektö-
rü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, telefon dolandırıcılı-
ğında hipnoz yöntemine dikkati 
çekerek, “Kişi telefonda gözünü 
kapatmadan bilinçli bir şekilde 
hipnozu yaşar. Telefon dolandı-
rıcıları, bilinçli hipnoz tekniğini 
uyguluyor. Kişinin gözü açıktır, 
herşeyin farkında olarak konuşur 
gibi görünür ama aklının ve bey-
ninin karar verme merkezini yani 
bilincini başkasına teslim eder” 
dedi. Tarhan, telefonda veya sa-
nal ortamda dolandırılmayla ilgili 
pek çok örneklerin olduğunu be-
lirtti. 

Dolandırıcıların, halkın ya-
kından tanıdığı kişileri etkile-
yebilmek için etkili bir ses tonu 
kullanmaya özen gösterdiğini 
anlatan Tarhan, “Telefon do-
landırıcılığında sanki belli bir 
makam temsil ediliyor gibidir. 
Kullanılan kelimeler, ses tonu, 
eşik altı vurguları ve söyleyiş bi-
çimi itibarıyla seçilmiş kişilerdir. 
Bazı kişilerin ses tonu hipnotiktir. 
Mesela herkesin tanıdığı Semih 
Sergen’in sesi hipnotik bir sestir. 
Dolandırıcılar da özellikle tele-
fonda kandıracaksa, sesi hipno-
tik ve etkileyici olup karşı tarafta 
saygı ve güven uyandıran kişileri 
tercih ediyorlar. Böyle bir durum-
da dolandırılan kişi, sorgulamayı 
aklına getiremiyor ve dolandırıcı-
ların her istediğini yapmaya baş-
lıyor” diye konuştu. Tarhan, tel-
kin ve manipüleyle dolandırılan 
kişinin kendini iyi ve kahraman 
gibi hissedip, dolandırıcıların her 

istediğini yaptığını dile getirerek, 
şunları söyledi: “Hipnoz olmak, 
bilincini başkasına teslim etmek-
tir fakat telefon dolandırıcılığın-
da uygulanan bu hipnoz, klasik 
anlamda bilinen hipnoz değildir. 
Kişi telefonda gözünü kapatma-
dan bilinçli bir şekilde hipnozu 
yaşar. Telefon dolandırıcıları, 
bilinçli hipnoz tekniğini uygulu-
yor. Kişinin gözü açıktır, herşe-
yin farkında olarak konuşur gibi 
görünür ama aklının ve beyninin 
karar verme merkezini yani bilin-
cini başkasına teslim eder. Böyle-
ce dolandırıcı ne derse, kişi onu 
yapar. Yat derse yatar, kalk derse 
kalkar. Çok güçlü bir senaryoyla 
hayata geçirilen bu tekniğin kur-
banları da genellikle zeki ve ken-
dine olan öz beğenisi yüksek olan 
eğitimli kişilerdir. Narsistik bir 
körlük deniliyor bu duruma, bu 
kişileri aldatmak çok daha kolay-
dır.” İnsanların dolandırıcılardan 
korunması için “Benim başıma 
gelmez, ben asla kanmam.” diye 
düşünmemesi gerektiğini vurgu-
layan Buğa, “Kandıranlar, dolan-
dırıcılar açısından hepimizin po-
tansiyel bir mağdur olduğumuzu 
aklımızdan çıkarmamalı ve uya-
nık olmalıyız. Özellikle güvenlik 
ve para harcama konularında gü-
vendiğimiz ve yakın olduğumuz 
kişilere danışmalı, önerilerini 
dinlemeliyiz. İyice incelemeden 
ve yanımızda güvenebileceğimiz 
biri olmadıkça herhangi bir dokü-
man veya evrakı imzalamamalı-
yız” diye konuştu.
n AA

Süt Bankacılığı modeliyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla savcılık tarafından soruşturma açılan 
DKC Hayvancılık’tan, mağdurlara hayvan yemiyle ödeme yapmanın teklif edildiği öne sürüldü

Sütbank mağdurlarına 
hayvan yemi ile ödeme

Karapınar ilçesinde üyelerinin 
parasını ödemediği iddiasıyla ni-
telikli dolandırıcılık suçlamasıyla 
soruşturma başlatılan “DKC Hay-
vancılık”ın mağdurları paralarının 
iadesini istiyor.

İlçede yem üreticisi A.D’nin 
2015 yılında “DKC Hayvancılık” 
adı altında kurduğu çok ortaklı süt 
üretimi platformuna katılan yakla-
şık bin 500 üye, ineklerin öldüğü 
gerekçesiyle yaşadıkları mağduri-
yetin şokunu yaşıyor.

“dkchayvancilik.com” internet 
sitesi ve sosyal medya hesapların-
dan “İnek kiralama projemiz” başlı-
ğı altında; cazip yatırım, sıfır risk ve 
yüksek kar amacıyla sisteme giren 
üyeler, Karapınar Cumhuriyet Sav-
cılığınca başlatılan soruşturmayı 
takip ediyor.

Konya’da yaşayan süt bankacı-
lığı mağduru B.Y, 2016’da yatırım 
amacıyla sisteme üye olduğunu 
söyledi. Farklı zamanlarda yaptığı 
sözleşmeyle toplamda 28 inek ki-
raladığını anlatan B.Y, 198 bin lira 
para yatırdığını, her ayın 25’inde 
süt parası almaya başladığını ak-
tardı.

“SON AYLARDA ÖDEMELER 
AKSAMAYA BAŞLADI”

B.Y, nitelikli dolandırıcılık su-

çundan hakkında soruşturma baş-
latılan A.D’nin, kendisine çiftliği 
gezdirdiğini ve gördüklerinden et-
kilendiğini belirterek, şöyle konuş-
tu:

“Sağlam bir firmaydı. Bölgede 
tanınan bir iş adamıydı. Bizim de 
bölgenin ekonomik kalkınması-
na katkımız olsun diye düşündük. 
Çiftlikte 30 kişiyi istihdam ettiğini 
söyledi. İneklerin sigortalı olduğu 
belirtildi. Son aylarda ödemeler ak-

samaya başladı. Geçen ay bir cuma 
günü ‘533 inek öldü’ diye telefon-
dan mesaj attılar. Hemen çiftliğe 
gittim, kapısı kilitliydi. Bir çalışanı 
geldi, ‘inekler öldü mü’ diye sor-
dum. O da ‘yok öyle bir şey’ de-
yince dolandırıldığımızı anladım. 
Sonraki görüşmemde benden süre 
istediler. Ben de suç duyurusunda 
bulundum. Çağırdıkları mağdurla-
ra yemek yedirip, sözleşmeleri ve 
teminat senetleri karşılığında uzun 

vadeli senet teklif ediyorlar. Hatta 
bazılarına hayvan yemi vermişler. 
Yem üretimi yaptığı için elinde 
kalan malı güya borcu karşılığında 
ödüyor. Çok sayıda üyesi olduğunu 
sonradan öğrendim. Çok şaşırdım, 
‘30-40 üyemiz var’ diyorlardı.”

Çiftlikteki ineklerin kime ait ol-
duğunu bilmediklerini ifade eden 
B.Y, yerleşkenin çok sayıda hayvanı 
barındırmasının mümkün olmadı-
ğına dikkati çekti.  n AA

Ortaokul öğrencilerinden araştırma projeleri 

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan “DKC Hayvancılık”ın mağdurları paralarının iadesini istiyor.

Ereğli’de, seyir 
halindeyken 
yanmaya baş-
layan otomobil 
yoldan geçen 
su tankerin-
den uzatılan 
hortumla ve 
vatandaşla-
rın çabasıyla 
söndürüldü. 
Yangın, Ereğli-Adana yolu üzerinde Bahçeli 
Mahallesi şeker fabrikası mevkiinde çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Adana yö-
nüne giden Ramazan Düzgün idaresindeki 
33 TV 697 plakalı otomobil, seyir halin-
deyken motor kısmından yanmaya başladı. 
Aracını durdurup aşağıya inen sürücü 
Ramazan Düzgün, yangın tüpüyle alevlere 
müdahale etmek istedi ancak başarılı ola-
madı. Söndürülen yangın sonrası otomobil 
kullanılamaz hale geldi.  n İHA

Kütüphaneler haftası dolayısıyla Kültür ve 
Turizm Bakanlığına ait gezici kütüphane, 
Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan’ın 
katıldığı bir programla tanıtıldı.
Kaymakam Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, gezici kütüphanenin her türlü 
iklim şartlarında okuyucuya hizmet verdi-
ğini söyledi. Tam donanımlı kütüphanede 
3 bin kitap bulunduğunu belirten Erdo-
ğan, kütüphanede faydalanıcıların internet 
ortamında hizmet alabildiklerini belirtti.
n AA

Seyir halindeki 
otomobil yandı

Gezici kütüphane
Seydişehir’de

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) ile 
Beşir Derneği, Zeytin Dalı Harekatında teröristlerden 
arındırılan bölgelerde yaşayan halka ulaştırılmak üzere 
1 tır dolusu un yardımında bulundu. Beşir Derneği ile 
TÜMSİAD tarafından gönderilen unlar Hatay’ın Reyhanlı 
ilçesindeki fırınlarda ekmek yapılarak terörden arındırılan 
yerlerdeki mülteci kamplarına gönderilecek. TÜMSİAD 
Antalya Şubesi Başkanı Mesut Menzilcioğlu ile Konya 

Şube Başkanı Berdan Aktan, yardımın hayırlı olmasını 
söyledi. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız To-
sun ise, “Zeytin Dalı Harekatı başladığından itibaren ve 
öncesinde de Konya STK’larımız büyük bir insani yardım 
olarak kampanyalar düzenlemeye devam ediyor” dedi. 
Konuşmaların ardından 1 tır un Hatay’ın Reyhanlı ilçesi-
ne gönderilmek üzere dualarla yola çıktı. 
n İHA

TÜMSİAD’dan Afrin’e destek
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Bozkır’da tarihi cami restore ediliyor
Selçuklu döneminden günü-

müze ulaşan ecdat mirası olan 
Bozkır’ın merkez camisi, aslına 
uygun bir şekilde restore ediliyor. 
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
tarafından yürütülen restore ça-
lışmaları aralıksız devam ediyor. 
Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk, 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit 
Böğet ve Vakıflar Bölge Müdür-
lüğü yetkilileri çalışmaları yerin-
de inceledi, çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Çalışmaların 1 yıl so-
nunda tamamlanmasının hedef-
lendiği bilgisi alındı.  Son 3 yılda 
dördüncü restore çalışmasının 
hayata geçirildiğinin altını çizen 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, ecdat miraslarının özenle, 
itinayla korumaya ve yaşatmaya 
devam edeceklerini vurguladı. 

Geçmiş yıllarda ecdat mirasla-
rına yeteri kadar sahip çıkılma-
dığını ve yeni dönemle birlikte 
tarihi eserlere büyük önem ve-

rildiğini sözlerine ekledi ve ko-
nuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“Geçtiğimiz yıllarda mirasları-
mıza gereken önem verilmemiş. 

Bunun en bariz örneğini 1781 
yılında yapılan tarihi çeşmemiz-
de gördük. Tarihi çeşmemiz bi-
naların arasında terk edilmiş bir 

vaziyetteydi. Çeşmemizi oradan 
çıkarıp günümüze sağlıklı bir şe-
kilde ulaştırdık. İlçe merkezimiz-
deki Selçuklu köprümüz ve tarihi 

belediye binamızı da aynı şekilde 
gün yüzüne çıkardık ve koruma 
altına aldık. Bu yıl ise ilçe merke-
zimizdeki Selçuklulardan kalma 
tarihi camimizi de aslına uygun 
bir şeklide restore etmeye baş-
ladık. 

Zamanla ilk özelliklerini kay-
betmiş camimizin aslına döndür-
me ve koruma altına alma çabası 
içerisindeyiz. Restore çalışma-
larının hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Bu vesileyle tarihi 
miraslarımızı özenle, itinayla, 
kararlılıkla korumaya devam 
edeceğimizi belirtiyor, restore 
çalışmalarında emeği geçen Bü-
yükşehir Belediyemize, Konya 
Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze 
teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu. 
n HABER MERKEZİ

Türk-iş Konfederasyonu çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdü-
ren Yol-İş konya 2 Nolu Şubenin 
başkanı Ali Alkan, “Kanun kapsa-
mındaki taşeron işçilerine ayrım 
yapılmadan hak ettikleri kadroların 
verilmesini talep ediyoruz. Kapsam 
dışı ve kadro alamayan taşeron işçi-
lerimiz Hak, hukuk ve adalet kap-
samında hak ettikleri kadroyu isti-
yorlar” dedi.

Kadro alamayan işçilerin hak-
larını savunmak adına yazılı bir 
açıklamada bulunan Yol-İş Konya 2 
Nolu Şube Başkanı Ali Alkan, “696 
Sayılı KHK ile kurum ve kuruluşla-
rında taşeronların çalıştırdığı işçile-
rin bir bölümünün kadroya alınma-
sı memnuniyet yaratmıştır. Ancak 
söz konusu Kararnameyle; İl Özel 
İdareleri’nde taşeron yanında çalı-
şan işçilerin şirket marifetiyle değil, 
doğrudan kadroya alınmalarını, İl 
Özel İdareleri’nde 5 ay 29 gün çalı-
şan işçilerin ise çalışma sürelerinin 
4 ay uzatılma hakkından yoksun 

bırakılması, Köylere Hizmet Götür-
me Birlikleri’nde çalışan işçilerin 
kapsam dışı bırakılması, taşeronla-
rın yanında çalışan işçilerin, Tünel 
İşletmeciliği’nde tünellerin bakım 
ve hizmetlerini yapan işçiler ile mü-
şavirlik hizmeti altında tünellerdeki 
HGS dahil her türlü asıl işleri yapan 

işçilerin kadroya alınmaması, Biz-
lerde hayal kırıklığı yaratmış, çalı-
şanları aileleri ile birlikte üzmüştür.

Kadroya geçişte taşeron yanın-
da çalışan işçiler arasında ayrım 
yapılması, bizde ve kamuoyunda 
Cumhurbaşkanımızın tam olarak 
bilgilendirilmediği kanaatini uyan-

dırmıştır. Bizler İl Özel İdareleri’n-
de taşeron yanında çalışan işçilerin 
şirket marifetiyle değil, doğrudan 
kadroya alınmalarını, Belediyeler-
de ve İl Özel İdareleri’nde kısmi 
süreli olarak 5 ay 29 gün çalışan 
işçilerimizin ise çalışma süreleri-
nin 4 ay uzatılmasını Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı, 
yani kanuna karşı hileli olarak asıl 
işin bir parçası olan anahtar tesli-
mi işlerde, taşeron yanında çalışan 
işçi arkadaşlarımızın kurumlarında 
kadrolarına geçirilmesini, Talep 
ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın ve Hükümetimizin; taşeron 
yanında çalışan işçiler arasında ay-
rım yapan ve adil olmayan bu dü-
zenlemeyi değiştireceklerini, tüm 
taşeron işçilerinin başlangıçta açık-
landığı gibi kapsama alınıp kadrola-
rına kavuşacaklarını bekliyor, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın mağdur edi-
len bu işçileri de aileleriyle birlikte 
sevindireceklerine inanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.  n HABER MERKEZİ 

Fotoğraf sergisi ile epilepsi
hastalığına dikkat çekti

Epilepsi hastası Meltem Ka-
rakavak, açtığı fotoğraf sergi-
sinde, hayatlarından kesitler 
sunduğu kendisi ile aynı hasta-
lığa sahip kişilerin sorunlarına 
dikkati çekti. Sergiye konu olan 
kişilerin hikayeleri modeller ara-
cılığıyla anlatılırken, hayatını 
kaybeden bir hastanın tamamen 
siyah bir fotoğrafla anlatılan hi-
kayesi görenleri hüzünlendiri-
yor. Ev hanımı, doktor, öğrenci, 
esnaf gibi çeşitli meslek grupları 
ve farklı yaşlardan kişilerin ya-
şadıklarının aktarıldığı sergide, 
epilepsinin hayatın bir parçası 
olduğu mesajı veriliyor.

Karakavak, bir alışveriş mer-
kezinde açtığı sergide her fotoğ-
rafın üzerinde anlatılan yaşam 
hikayesiyle ilgili bilgi notu bu-
lunduğunu söyledi.

Epilepsi hastalarının toplum-
dan dışlanmaması gerektiğini 
vurgulayan Karakavak, şöyle 
konuştu: “Bu fotoğraf sergisinde 
epilepsi hastalarının iş ve sosyal 
hayatlarını, ikili ilişkilerini ele 
aldık. Önce epilepsi hastalarının 
hikayelerini dinleyerek kaleme 
aldık. Daha sonra bu hikayele-
ri modeller yardımıyla fotoğraf 
karelerine aktardık. Bu çalışma-
yı arkadaşım Selcan Nur Çoban 
ile hazırladık. Yalnızca iki kişinin 
gerçek fotoğrafı kullanıldı. Ser-
giyi gezdiğinizde bu iki resmi 
diğerlerinden ayırmak son de-
rece güçtür. Burada şu mesajı 
veriyoruz, epilepsi hayatın bir 
parçasıdır. Bu hastaların sağlıklı 
bireyler gibi her şeyi yapabilece-
ğini göstermek istiyoruz.”

Karakavak, serginin hazırlık 

sürecinin oldukça fazla zaman 
aldığını dile getirerek, güzel bir 
çalışma olması için ellerinden 
geleni yaptıkları aktardı. 

Fotoğraflarla anlatılanların 
yaşanmış hikayeler olduğuna 
işaret eden Karakavak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Örneğin epi-
lepsi hastası olan Afitap, evleni-
yor ancak eşi Kerem’in kendisini 
dışlamasından korktuğu için bu 
durumu anlatamıyor. Öğrendi-
ğinde de yine kendisinden pek 
bahsetmiyor. Haliyle güvensiz-
lik söz konusu oluyor. Bunun 
önüne geçebilmek için böyle bir 
hikayeyi modeller vasıtasıyla fo-
toğrafladık. Yine bir nörolog olan 
Yekta bey, herkesi tedavi ede-
rek, ciddi ameliyatları başarıyla 
sonuçlandırabiliyor ancak kendi 
hastalığı olan epilepsi ile müca-
dele içerisinde. Bunu da yine bir 
fotoğrafla anlatmaya çalıştık.”

Kendisinin de hayatta birçok 
zorlukla mücadele etmek zorun-
da kaldığına değinen Karakavak, 
şunları kaydetti: “Bana sürek-
li ‘Meltem, iş yeri açamazsın, 
araba kullanamazsın, sergi aça-
mazsın’ dediler. Bugün iş yeri-
mi de sergimi de açtım. Tedavi 
sürecinden sonra araba kullana-
biliyorum. Bu benim için gurur 
verici bir şey. Bunu her epilepsi 
hastası yapabilir. Biz de hayatın 
içindeyiz ve yaşamın bir parçası-
yız. İnsanların kendisini toplum-
dan dışlamadan sağlıklı bir birey 
gibi her şeyi yapabileceğini gös-
termek adına böyle bir farkında-
lık oluşturduk. Sergimiz inşallah 
bugün sona erecek.”
n AA

İçişleri Bakanlığı, Hatay, Tunceli, Mardin ve Batman’da yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen 
terörist sayısının 23 olduğunu açıkladı. Bölgede terör örgütüne karşı mücadele aralıksız sürüyor

4 ilde 23 terörist 
etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından 23 terö-
ristin etkisiz hale getirildiği bildiril-
di. Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, iç güvenlik birimlerince ya-
pılan operasyonlarda son 24 saatte 
Hatay Amanoslar’da 11, Tunceli’de 
7, Mardin Dargeçit’te 3 ve Batman 
Sason’da iki olmak üzere 23 terörist 
etkisiz hale getirildi. Hakkari’de 1 
terörist yakalandı. 

Öte yandan, PKK’lı teröristlerin 
Irak sınırından geçişlerinin önlen-
mesi ve hudut emniyetinin sağ-
lanması amacıyla 3. Piyade Tümen 
Komutanlığınca yürütülen operas-
yonlar kararlılıkla devam ediyor. Bu 
kapsamda, Şemdinli ilçesi Yeşilova 
bölgesinde Irak’ın kuzeyinden Tür-
kiye geçmeye çalışan bir terörist sağ 
olarak ele geçirildi.

TUNCELİ’DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ 
HALE GETİRİLDİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kır-
salında düzenlenen operasyonda 7 
terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, İl 
Jandarma Komutanlığına bağlı tim-
lerce, terör örgütü mensuplarına 
yönelik ilçenin kırsalında hava des-
tekli operasyon başlatıldı.

“Cobra” tipi helikopterlerin de 
destek verdiği operasyonda karşı-
laşılan bir grup terörist ile güvenlik 
güçleri arasında çatışma çıktı. Va-
lilikten yapılan açıklamada, ilçenin 
kırsalındaki operasyonda 7 PKK’lı 
teröristin etkisiz hale getirildiği be-
lirtilerek, teröristlerin silah ve teç-
hizatlarının da ele geçirildiği kay-
dedildi. Operasyonda etkisiz hale 
getirilen teröristlerden birinin örgüt 
sorumlularından olduğuna işaret 
edilen açıklamada, boynunda haç 
işareti olan Tunceli Ovacık nüfusu-
na kayıtlı teröristin İçişleri Bakanlı-
ğının Aranan Teröristler Listesi’nin 
turuncu kategorisinde yer alan 

örgütün sözde “Nazımiye Gücü 
Sorumlusu” olan “Mahir” kod adlı 
Cihan Kıt (30) olduğu kaydedildi. 
Açıklamada, teröristlerden 2 M-16 
piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade 
tüfeği, bir RPG 7 roketatar, bir sırt 
telsizi ve çok miktarda yaşamsal 
malzeme ele geçirildiği bilgisi pay-
laşıldı.

HATAY’DA 11 TERÖRİST ETKİSİZ 
HALE GETİRİLDİ

Hatay’ın Arsuz ilçesi Amanos 
Dağları’nda düzenlenen operasyon-
da 11 terörist etkisiz hale getirildi. 

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 
Antakya’da 2 güvenlik görevlisinin 
şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren 
grup olduğu tespit edildi. Hatay Va-
liliği’nden yapılan açıklamaya göre, 
bölücü terör örgütü faaliyetlerinin 
önlenmesine yönelik olarak güven-
lik güçleri tarafından sürdürülen 
planlı operasyonlar kapsamında, 
Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi Meti 
sırtları bölgesinde bir grup terörist 
tespit edildiği belirtildi. Açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: “Bölgeye 
sevk edilen yakın hava desteği ile 

saat 19.00 sıralarında teröristlerin 
bulunduğu alan ateş altına alındığı 
operasyonda 11 teröristin etkisiz 
hale getirildiği değerlendirilmekte-
dir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü 
terör örgütü üyesinin cesedine ula-
şılmıştır. Etkisiz hale getirilen terö-
ristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek 1 
roket atar ve bir tabanca ile bunlara 
ait mühimmatlar ele geçirilmiştir.” 
Açıklamada, ele geçirilen teröristle-
rin 09 Temmuz 2017 tarihinde An-
takya ilçesinde iki güvenlik görevli-
sinin şehit edilmesi, 19 Ekim 2017 
tarihinde Samandağ İlçesi Sahil Gü-
venlik Komutanlığına silahlı saldırı 
yapılması ve arazide arama-tarama 
faaliyeti icra eden birliğe saldırarak 
bir güvenlik görevlisinin yaralan-
ması ve 18 Mart 2018 tarihinde 
Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahal-
lesi’nde doğa yürüyüşü yapmakta 
olan kişileri durdurarak propaganda 
yapılması olaylarını gerçekleştiren 
terörist grup olduğunun tespit edil-
diği vurgulandı.

BATMAN’DA 2 PKK’LI TERÖRİST 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Batman’ın Sason ilçesinde terör 
örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 
iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale 
getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl 
Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 
23 Mart’ta Sason ilçesi kırsalında 
terör örgütü PKK’ya yönelik operas-
yon başlatıldığı belirtildi. 

Operasyonda iki PKK’lı teröris-
tin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği 
ifade edilen açıklamada, terörle mü-
cadelenin kararlılıkla devam edece-
ği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun baş-
latıldığı 23 Mart’ta terör örgütü 
PKK’nın İran uyruklu bombacısının 
etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
n AA

‘Kamuda ayrımsız kadro istiyoruz’

Yol-İş Konya 2 Nolu Şube Başkanı Ali Alkan 

 Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ecdat mirası olan Bozkır’ın merkez camisi, aslına uygun bir şekilde restore ediliyor

 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
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Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Hüyük ilçesine 
kazandırılan yatırımlarda incele-
melerde bulunarak ilçeye kazandı-
rılacak şehir konağının temel atma 
törenine katıldı. Büyük Türkiye için 
çalıştıklarını, Konya’nın bu bağlam-
da çok büyük bir rolü olduğunu dile 
getiren Başkan Akyürek, geçmişte 
kurucu şehri olan Konya’nın bugün 
de Büyük Türkiye’nin kurucu şehir-
lerinden birisi olduğunu, bu bakış 
açısıyla birçok yatırımı hayata geçir-
diklerini vurguladı. 

İlçe ziyaretleri ve yatırım incele-
melerini sürdüren Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Hüyük’e giderek ilçeye kazandırıla-
cak şehir konağının temel atma tö-
renine katıldı. 

YÜRÜYÜŞÜMÜZ
 BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN 

Büyük ilginin olduğu törende 
ilçe halkına hitap eden Başkan Tahir 
Akyürek, Afrin Harekâtı başladığın-
da harekâta karşı çıkanların Tür-
kiye’yi tanımadıkları eleştirisinde 
bulunarak, “Artık Türkiye potansi-
yelinin farkında. Türkiye artık neyi 
kaybettiğinin ve nerede bulacağının 
farkında. Yürüyüşümüz Büyük Tür-
kiye için, yürüyüşümüz Lider Ülke 
Türkiye hedefine ulaşmak için” ifa-
delerini kullandı. 
KONYA ÜLKEMİZİN KURUCU ŞEHRİ 

OLMAYA DEVAM EDİYOR 
Büyük Türkiye için çalıştıklarını, 

Konya’nın bu bağlamda çok büyük 
bir rolü olduğunu dile getiren Baş-
kan Akyürek, geçmişte ecdadımızın 
payitahtı ve kurucu şehri olan Kon-
ya’nın 21. yüzyılda da bu özelliğini 
koruduğunu söyledi. Konya’nın bu-
gün de Büyük Türkiye’nin kurucu 
şehirlerinden birisi olduğunu kayde-
den Başkan Akyürek, Hüyük ilçesin-
de de bu bakış açısıyla birçok yatırı-
mı hayata geçirdiklerini vurguladı. 

ŞEHİR KONAĞI SOSYAL VE 
KÜLTÜREL BİR KALKINMA 

PROJESİDİR 
Temeli atılan Hüyük Şehir Ko-

nağı’nın iki önemli özelliği olduğunu 
kaydeden Akyürek, “Birincisi gele-
neksel bir mimari tarzında ilçemize 
ve diğer ilçelerimize kazandırarak 
cazibe merkezi bir eseri armağan et-
mek. Diğer özelliği ise, şehir kalkın-
ması, şehircilikteki gelişme demek. 
Bir de sosyal ve kültürel kalkınma 
boyutu var. Meslek edindirme kurs-
ları olan, değerler eğitimi projeleri, 
şehir kültürü eğitimi verilecek bir 
sosyal tesis. İçinde kafeterya, spor 
salonu, fitness alanı, sauna, buhar 
odası, yüzme havuzu bulunuyor. 

Yüksek bir standardı ile ilçemize ge-
tirmek istediğimiz sosyal ve kültü-
rel bir kalkınma projesi. İnşallah en 
kısa sürede ilçemize kazandıracağız. 
Yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak 
şehir konağımız ilçemize hayırlı mü-
barek olsun” diye konuştu. 

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Şahin, Hüyük’e önemli hizmet-
lerin hayata geçtiğini dile getirerek 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek başta olmak üzere 
herkese teşekkür etti. 

Hüyük Kaymakamı Emre Zey-
bek, ilçeye böyle bir şehir konağı-
nı kazandırmanın önemine vurgu 
yaparak emeği geçenlere teşekkür 
ederken, AK Parti Konya İl Başkan-
vekili Ahmet Fatih Özboyacı da Yeni 
Büyükşehir uygulamasının hayata 
geçtiği 2014’ten bu yana Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Hüyük’e yaptığı 

hizmetleri görünce gurur ve mutlu-
luk duyduklarını dile getirdi. 

Konuşmaların ardından Hüyük 
Şehir Konağı’nın temeli dualarla 
atıldı. 

Hüyük Şehir Konağı temel atma 
programına AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Hasan Çiftçi, Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, Derebucak 
Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Yalı-
hüyük Belediye Başkanı Hasan Ko-
çer ile Hüyük İlçe Başkanı Mahmut 
Büyükgündüz ve Hüyüklüler katıldı. 

ATIKSU ARITMA TESİSİ İNCELENDİ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Tahir Akyürek şehir konağı te-
mel atma töreninin yanı sıra Hüyük 
İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde de 
incelemelerde bulundu. 

İlçe merkezinin yanı sıra Mutlu, 
Çavuş, Pınarbaşı, İlmen, Suludere 
ve Görünmez Mahallelerinin de fay-

dalanacağı tesisin hayırlı olmasını 
dileyen Başkan Akyürek, 2 milyon 
700 bin liraya mal olan tesisin ma-
liyetinin yarısının hibe olarak temin 
edildiğini söyledi. Başkan Akyürek, 
“İleri biyolojik arıtma tesisi olma-
sı, bir beldenin bir yerleşim yerinin 
yüksek şehircilik standartlarını da 
ifade etmiş oluyor. Arıtma tesisi ol-
mayan bir yerleşim yeri, şehir stan-
dardına kavuşamamış oluyor. Bütün 
ilçelerimizde 1-2 yıl içinde bu eksik-
liği tamamlamaya gayret gösteriyo-
ruz. Arıtma tesislerinden elde etti-
ğimiz suyu sulamada, yenilenebilir 
kaynak olarak ve yenilenebilir enerji 
olarak kullanmış oluyoruz” dedi. 

PRESTİJ CADDE ŞEHİRCİLİK 
ANLAYIŞINA KATKIDA BULUNUYOR 

Başkan Akyürek, Hüyük’e Bü-
yükşehir Belediyesi kazandırılan 
prestij cadde yatırımını da incele-
yerek ilçeye tahsis edilen otobüsün 
teslim törenine katıldı. 

Prestij cadde yatırımının bütün 
ilçelere kazandırıldığını hatırlatan 
Başkan Akyürek, “Andezit küp 
granit ve sıcak asfaltla birinci sınıf 
caddeler ilçelerimize kazandırılmış 
oldu. Hüyük İlçemizde de yaklaşık 
5,5 milyon lira harcayarak yaptığı-
mız prestij cadde buradaki şehircilik 
anlayışına katkı yapmış oldu. Aynı 
zamanda 60 kilometreye yakın ma-
halle yolunu da burada hayata geçir-
dik. Hüyük ilçemize Büyükşehir ola-
rak katkı yapmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

Başkan Akyürek, Hüyük prog-
ramının sonunda Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yapımı sürdürülen 
Akdağ Parkı’nı inceleyerek çalışma-
lar hakkında bilgi aldı.
n HABER MERKEZİ 

Hüyük’te şehir konağının temelini atan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Yü-
rüyüşümüz Büyük Türkiye için, yürüyüşümüz Lider Ülke Türkiye hedefine ulaşmak için” dedi 

‘Büyük Türkiye 
için yürüyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hüyük’e giderek ilçeye kazandırı-
lacak şehir konağının temel atma törenine katıldı.
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Gönüllü kadınlardan Mehmetçiğe destek Karatay’dan emeklilere sağlık kontrolü
Seydişehirli kadınlar, Zeytin 

Dalı Harekatı’na destek vermek 
amacıyla çalışma başlattı.

Gönüllülerden Fatma Görür, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
kadınların ortaklaşa yaptıkları 
baklava ve böreklerin satışından 
elde edilecek gelirin Mehmetçik 
Vakfına bağışlanacağını söyledi. 
Yapılan baklava ve böreklerin 
şimdiden 150 tepsiyi geçtiğini ifa-
de eden Görür, şunları kaydetti: 
“Hanımlarımız örnek bir davra-
nış sergileyerek Zeytin Dalı Ha-
rekatı’na destek verdiler. Mevzu 
ülkemizin güvenliği olduğunda 
hanımlar olarak her zaman her 
türlü fedakarlığa hazırız. Çünkü 
terörün acısını analar çekiyor. Bu 
amaçla gönüllü hanımlarla bir 
araya gelerek yaptığımız baklava 
ve börek satışlarından sağladı-
ğımız geliri Mehmetçik Vakfına 
teslim edeceğiz. Ordumuzun yap-

tığı bu operasyonu destekliyoruz. 
Her türlü ihtiyacı karşılamak için 
hazırız. Bizler de cephe gerisinde 

elimizden geldiğince destek ola-
cağız.”
n AA

Karatay Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü Yetkilileri düzenli 
olarak emekli konaklarında sağlık 
kontrolleri gerçekleştiriyor. Her 
gün farklı bir emekli konağında 
sağlık kontrolleri gerçekleştiren 
doktor ve hemşireler ilerleyen 
yaşlarda görülebilecek şeker, ko-
lesterol ve tansiyon yüksekliği gibi 

rahatsızlıkların erken tespit edilip 
gerekli tedbirlerin alınması ve ilgili 
poliklinik dallarına yönlendirilme-
si için çalışmalarını sürdürüyor.  
Karatay Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü Yetkilileri emeklilerin 
daha sağlıklı bir emeklilik dönemi 
geçirmeleri için çalıştıklarını söyle-
di. Gerçekleştirilen tahlil ve kont-

roller sonucunda rahatsızlığı tespit 
edilen emeklilerin ilgili poliklinik-
lere yönlendirildiğini belirtti. Yet-
kililer, hafta içi her gün farklı bir 
emekli konağında 09.30 ve 10.30 
saatleri arasında emeklilerin tansi-
yon, kan şekeri, kolestrol ve trigli-
serit ölçüm ve tahlillerinin yapıldı-
ğını dile getirdi. n HABER MERKEZİ

Komşularıyla yufka ekmek yaptı, satıştan elde edilen 15 bin 805 lirayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
59 yaşındaki Emine Çolaktat, “Amacım Mehmetçik’in arkasında olduğumuzu hissettirmekti” dedi 

Beyşehirli kadınlardan
Mehmetçik’e selam

Beyşehir ilçesinde yaşayan 59 
yaşındaki Emine Çolaktat, başlattığı 
kampanya kapsamında komşula-
rıyla yaptığı yufka ekmeklerin satı-
şından elde ettiği 15 bin 805 lirayı 
Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. 

İlçeye bağlı Üzümlü Mahalle-
si’nde yaşayan Çolaktat, Mehmet-
çik’e destek olmak için 3 gün süren 
bir kampanya başlattı. Yufka ekmek 
yaparak satışından gelir elde etmeyi 
hedefleyen Çolaktat’ın kampanyası-
na komşuları da destek verdi.

Çolaktat, komşularının da des-
teğiyle yaptıkları yufka ekmekleri, 
pazar yerinde ve çarşıda gezerek 
satışa sundu. Esnafın da desteğiyle 
3 gün içinde yufka ekmek satışından 
15 bin 805 lira gelir elde eden Ço-
laktat, biriktirdiği parayı ilçe merke-
zindeki bir banka şubesine giderek 
Mehmetçik Vakfı’nın ilgili hesabına 
yatırdı.

Çolaktat, gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, kampanyayı “Önce 
vatan” diyerek vatanın ve devletin 

bütünlüğü, milletin birliği, Mehmet-
çik’in sağlığı için başlattığını söyledi.

Yufka ekmek yaparak başlattığı 
kampanyaya halkın büyük destek 

verdiğini ifade eden Çolaktat, şun-
ları söyledi: “Ben de her Türk gibi 
vatanımı, devletimi, ordumu, mil-
letimi çok seven bir insanım. Onlar 

olmasa biz böyle güzel yaşayamayız. 
İçimden böyle bir kampanya başlat-
mak geçiyordum. Bir anda kalktım 
ve başlattım. Komşularımızın da 
verdiği destekle bu işe yufka ekmek 
yaparak başladım. Evleri ve iş yerle-
rini gezerek satışını gerçekleştirdiği-
miz ekmeklerden elde ettiğimiz gelir 
üç günde 15 bin 805 liraya ulaştı. Bu 
paraları askerimize destek amacıyla 
Mehmetçik Vakfı’na göndermek 
için ilçe merkezine geldim. Ama-
cım Mehmetçik’in arkasında oldu-
ğumuzu hissettirmekti. Vatanımız, 
devletimiz, milletimiz sağ olsun, var 
olsun.”  

Çolaktat, kampanya kapsamında 
13 çuval un kullandıklarını kaydede-
rek “Beyşehir’den Mehmetçik’e se-
lam gönderiyorum. Allah’ım onları 
bir an önce sevdiklerine kavuştur-
sun, inşallah burunları kanamasın. 
Allah’ım ayaklarına taş değdirme-
sin. Ordumuz devamlı muzaffer ol-
sun” dedi.
n AA

Çumra Ticaret Odası’nda Başkan Kural yeniden aday
Çumra Ticaret Odası Başkanı 

Metin Kural, 1 Nisan 2018 Pazar 
günü yapılacak olan Oda seçimleri-
nin ilçemize hayırlı olması diledi ve 
tüm üyelerin Pazar günü yapılacak 
seçime davet etti. Seçimde yeni-
den aday olduğunu belirten Baş-
kan Kural, “2013 yılında yapılan 
Odamız seçimlerinde üyelerimizin 
teveccühü ile Çumra Ticaret Oda-
sı Başkanlığı görevi tarafıma veril-
di. Geride bıraktığımız 4 yıllık süre 
içinde Çumra için çalışma gayreti 
gösterdik. Görev süremiz içerisinde 
Önceliğimizi üyelerimize daha kali-
teli hizmet vermek olarak belirledik 
ve bu kapsamda  Öncelikli olarak 
Çumra’mıza yeni bir Ticaret Odası 
Binası kazandırdık. Mevcut binamı-
zın restorasyonunu tamamlayarak 
odamızın ek hizmet binası haline 
getirdik. Eğitim noktasında  Kütüp-
hane gibi ihtiyaçların yanı sıra ki-
tap, dijital sözlük ve kırtasiye deste-
ğinde bulunduk. İhtiyaç sahiplerine 
yönelik her yıl destek programları-
mızı sürdürmeye devam ediyoruz. 
Kosgeb uygulamalı girişimcilik 

kursu ile 200 girişimcimize belge-
lerini verdik. İlçemize değer katan 
en önemli yatırımlarımızdan biri ise 
Çumra Organize Sanayi Bölgemizin 
sorunlarının çözüme kavuşmasıydı 
Allah’a şükürler olsun bu sorun-
ların tamamı çözüme kavuşarak 
Fabrikalar Organize Sanayi Bölge-
mizde yükselmeye başladı ve 450 
aileye istihdam kapısı haline gel-
di. İnşallah bu rakam daha da ileri 
noktalara yükselecek. Tarım şehri 
Çumra’mıza Belediyemiz, Odamız 

ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın 
önderliğinde Ziraat Fakültemizin 
kazandırılması için çalışmalar baş-
lattık ve Fakültemizin temelini at-
tık. Çumra’mıza 2.Tarım Hayvan-
cılık ve Tohumculuk Festivalinin 
açılmasına önderlik ettik. 15 Tem-
muz hain darbe girişimi gecesinden 
son anına kadar her zaman Milleti-
mizin yanında olduk ve programlar 
düzenledik. Şanlı Türk Bayrağımızı 
ilçemizin en yüksek yeri olan Sırçalı 
tepesinde dalgalandırdık. 15 Tem-

muz sonrası geçen yıl dönümünde 
tüm üyelerimize Türk Bayrağımızı 
hediye ettik. Üyelerimize kolaylık 
sağlamak adına Şirket Kuruluş İş-
lemlerini 7 adımdan 1 adıma indir-
dik” dedi. “Şirket Kuruluş işlemleri 
odamız tarafından tek kalemde ya-
pılmaktadır” diyen Kural, “Tekno-
lojinin tüm imkanlarını kullanarak 
üyelerimizi sms başta olmak üzere 
bilgilendirme kanalları oluşturduk. 
Kısa süre içerisinde üyelerimize bir 
yeni kolaylık daha sağlayarak e-bel-
ge sistemini hayata geçiriyoruz. 
Üyelerimiz İnternetten belgeleri di-
lediği gibi e imzalı olarak alabilecek-
ler. Zeytin Dalı harekatı kapsamın-
da yapılan tüm programlara destek 
olduk olmaya da devam ediyoruz. 
Geride bıraktığımız görev süremiz-
de yerinde sayan bir Ticaret Odası 
değil yatırımlarla değer kazanan bir 
oda haline geldik” ifadelerini kul-
landı. Kural, ayrıca ilçemize Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ve Ticaret 
Odamız  tarafından Teknik bir oku-
lun kazandırılacağı müjdesini verdi. 
n HABER MERKEZİ

Bir bakalım taşımalı 
eğitimin getirdiğine.

Yüzlerce araç ilçelere 
örgenci taşıyor, çocuklar 
erkenden kalkıp minibüs-
lerin gelmesini bekliyor.

Ve üç beş kişi para 
kazanıyor, malı götürü-
yor!

Her ay taşımalı eğitim 
için öğrencilerin ilçelere 
taşınmasına milyonlarca 
lira ödeniyor.

Öğlen yemekleri için devletin sırtın-
da tonlarca para harcanıyor.

Zaten eğitim-öğretim iyice taban 
yaptı.

 Sınıflar kalabalıklaştı... 
Öğretmen yok, öğretmen olmayıp 

yüksek okul bitiren insanlara öğretmen-
lik yaptırılıyor.

Küçücük çocuklar yollarda perişan-
lık çekiyor.

Her gün yol yorgunluğu! 
Gel sen bu çocukların okumasını 

bekle...
Bir de örgenci taşıyan araçlar ve 

şoförleri var. 
Eğer herkes köyüne dönsün diyor-

sanız ilk önce bu taşımalı eğitime son 
vermeniz gerek.  

ARTIK KÖYLER BOŞALIYOR, GE-
LİN BAKIN.

BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ HIZLAN-
DI.

Her köyde okul var, lojman var. 
Tamir ettirin. 
Öğretmen atayın zorunlu atama 

yapıp en az üç yıl gibi köy-
lerde kalma zorunluluğu 
getirin.

Her köyde okul var 
dedik bunları faaliyete ge-
çirin, atanacak öğretmen-
lerin köylerde kalmasını 
sağlayın. 

Bakın o zaman köy-
lerden yasam sağlarsınız.

Öğretmenlerin köyde 
kaldığı zaman o köylerde 
yaşam ve kültürel faaliyet-

lerde olacaktır.
Taşımalı eğitim için milyonlar har-

canıyor bu paraları köylerin büyümesi 
için harcasanız şehirlere göç önlenir ve 
köyler yaşanır hale gelirse insanlar zaten 
büyükşehirlerden, kalabalıktan bıkmış 
hemen köylerine dönecektir. 

Her şeyin yerinde olması gibi  güzel  
şey var mı ?

Nasıl devletimiz taşeron işçi işinin 
yanlış olduğunu görüp döndüyse, taşı-
malı eğitimin de yanlış olduğu görülüp, 
dönülmesi lazım.

Zaten köylerin alt yapılarının yüzde 
90’sını bitti.

Gelin köyleri yaşanır hale getirelim, 
bu vatan bizim.

Bu çocuklar bizim.
Köylerimiz sakin, sessiz, huzurlu 

insanların kafalarını dinleyecekleri güzel 
yerler.

Köylümüz doğal yağ üretsin, kali-
teli peynirler ve yumurtalar yiyelim, hor-
monsuz tavuklar yiyelim.

Taşıma suyla değirmen dönmez.

TAŞIMALI EĞİTİME SON VERİN

Seydişehir  Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ilçede faaliyet göste-
ren Taşıyıcılar Kooperatifi, Şoförler 
Odası ve Minibüsçüler Odası esnafı 
ile “HASBİHAL” programında bir 
araya geldi.

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, odaya kayıtlı esnaflara Taşıyı-
cılar Kooperatifi salonunda ilçeye 
kazandırılan yatırımlarla ilgili bilgi 
verdi. Taşıyıcılar Odası Salonunda 
gerçekleştirilen programa; Taşıyıcı-
lar Kooperatifi Başkanı Memiş Gök-
tepe, Şoförler Odası Başkanı Hasan 
Ünüvar, Minibüsçüler Odası Başkanı 
Tekin Kayak, belediye meclis üyeleri, 
birim müdürleri, kamyoncu ve mini-
büsçü esnafı katıldı.  Başkan Tutal, 
Kamyoncu esnafına ‘Maden Yolu’ 
olarak adlandırılan 4 Kilometrelik 
yolun Seydişehir Belediyesi, Taşıyı-
cılar Kooperatifi ve Etibank Alümin-
yum A.Ş. yöneticileri ile yapılacak 
görüşmeler sonucunda asfaltlana-
cağını kaydetti. Seydişehir’e yaptığı 
yatırımlar ve hizmetler için teşekkür 
eden Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 
Memiş Göktepe, Şoförler Odası Baş-
kanı Hasan Ünüvar ve Minibüsçüler 
Kooperatifi Başkanı Tekin Kayak, 
Başkan Tutal’a çalışmalarında başa-
rılar diledi.

Ekmeğini, rızkını, teker üze-
rinden temin eden kamyoncu ve 
minibüsçü esnafına kazasız, belasız 
hayırlı kazançlar dileyen Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, “Yaptığımız 
programlar dahilinde çalışmalarımız 
devam ediyor. Seçim beyanname-
mizdeki vaatlerimizi bazıları yerine 
getirmenin, başlatmanın mutluluğu-

nu yaşıyoruz. Sizlerin sıkıntıları varsa 
onları da paylaşalım, oda başkanları-
mız ve kooperatif başkanlarımızla or-
tak yapacaklarımız ve belediyemizin 
kendi yapacaklarını sınıflandıralım, 
bu yaz döneminde bu eksikliklerimi-
zi tamamlayalım. Sizin tekerlerinizi 
ilgilendiren bir konu asfalt konusu. 
Bunun üzerinde bu yıl ciddi çalış-
mamız olacak. Kooperatifin önünde 
bulunan 50 metrelik bir caddemiz 
var. Bu cadde üzerinde bu yaz döne-
mizde burada düzenleme yapacağız. 
Maden yolunu karayolları ağına ak-
tarmak için yaptığımız yazışma kabul 
edilmedi. Büyükşehir ağında değil, 
Büyükşehir de kabul etmiyor. Seydi-
şehir Belediyesi’nin imarında değil. 
Sonuç itibari ile sıkıntı sizde ve bizde 
kalıyor. Köklü bir çalışma yapılması 
gerekiyor. Pansuman tedbirlerini bu 
yol artık kaldırmıyor. Bu konuda oda 
başkanlarımızla birlikte bir görüşme 
yaparak Eti Alüminyum A.Ş. yetkili-
leri ile görüşerek inşallah bir çalışma 
yapmayı hedefliyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Projeler ve çalışmaları sunum 
eşliğinde kamyoncu ve minibüsçü 
esnafı ile paylaşan Başkan Tutal, 
esnaflardan gelen talep ve istekleri 
de dinledi. Başkan Tutal, program 
sonunda günün anısına Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı Memiş Gökte-
pe, Şoförler Odası Başkanı Hasan 
Ünüvar, Minibüsçüler Kooperatifi 
Başkanı Tekin Kayak ve Taşıyıcılar 
Kooperatifi Müdürü ve aynı zaman-
da Belediye Meclis Üyesi Mehmet 
Bükücü’ye hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ

‘Maden Yolu düzenlenecek’

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ
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Konya Ticaret Odası, Konya Sana-
yi Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya 
Vergi Dairesi Başkanlığı , Sosyal Gü-
venlik Kurumu Konya İl Müdürlüğü 
ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl 
Müdürlüğü  tarafından düzenlenen 
Konya Ekonomi Ödülleri 2017 ödül tö-
reni yapıldı. Ödül törenine Vali Yakup 
Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili 
Muhammet Uğur Kaleli, Ziya Altun-
yaldız, Ömer Ünal, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade,  Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğ-
lu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
Sanayi Odası Başkanı (KSO) Memiş 
Kütükçü, Konya Ticaret Odası Başka-
nı (KSO) Selçuk Öztürk, Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çe-
vik,  AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK) Konya İl Müdürü Murat 
Mustafa Yavuz, İŞKUR İl Müdürü Em-
rah Keleş, Müstakil İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği (ASKON) Konya İl 
Başkanı Yakup Yıldırım,Konya Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, 
Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Sevda Kayhan Yılmaz,  çok sayıda işa-
damı ve protokol üyesi  katıldı.
OYNANAN OYUNLARIN FARKINDAYIZ 

Programın açılış konuşmasını ya-
pan Konya Ticaret Borsası Başkanı  
Hüseyin Çevik, devletin verdiği ve 
vereceği her haklı mücadelede yanın-
da olduklarını ifade eden Çevik, “İş 
dünyası olarak; Türkiye’yi yönetilebilir 
olmaktan çıkarmak, güçlü yönetimini 
itibarsızlaştırmak için oynanan oyun-
ların farkındayız. Ülkemizin ekono-
mik ve toplumsal kalkınma sürecini 
devam ettirebilmesi için huzur ve 
istikrarın kalıcı bir şekilde tesis edil-
mesinin zorunlu olduğuna inanıyo-
ruz. Bu noktada devletimizin verdiği 
ve vereceği her türlü haklı mücade-
lenin yanında olduğumuzu bir kez 
daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Bu 
kutlu mücadelede şehit düşen vatan 
evlatlarımıza bir kez daha Allah’tan 
rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyo-
ruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin 
devlet-özel sektör işbirliğiyle yeniden 
rekor büyüme rakamlarına ulaşaca-
ğına inançlarının tam olduğunu ifade 
eden Çevik, “Bir yandan kredi derece-
lendirme kuruluşlarının not indirim-
leri ile bir yandan da kur-faiz ikilemi 
ile bizlerin çalışmasını, üretmesini en-
gellemeye çalıştılar, çalışıyorlar. Her 
şeye rağmen, inadına çalışıyor, inadı-
na üretiyor, inadına büyüyoruz.  Eko-
nomik büyümemizin önüne geçmek, 

ekonomiyi soğutmak için dayatılan 
‘faizleri yükseltin’ baskısına da aynı 
kararlılıkla karşı konulmalıdır. Ame-
rika, Avrupa Birliği ve Çin ekseninde 
yaşanmakta olan ticaret savaşları, bize 
dünyanın ne kadar çabuk soğuk savaş 
kodlarına döneceğini göstermiştir. 
Dünya ekonomisinin hızla batıdan do-
ğuya kaydığı bu ortamda Türkiye, böl-
gedeki en belirleyici ülkelerden birisi 
olacaktır. Dünya’daki bu değişimin ve 
ekonomik savaşların çok iyi okunması 
ve fırsata çevrilmesi gerekmektedir. 
Bunun için gerekli medeniyet aklı, 
insan gücü, cesaret ve müteşebbis 
ruh bizlerde vardır. Dünya ticaretinin 
daraldığı, ABD Merkez Bankası’nın 
parasal sıkılaştırma politikalarına de-
vam ettiği dönemde Türkiye’nin dev-
let-özel sektör işbirliğiyle yeniden re-
kor büyüme rakamlarına ulaşacağına 
inancımız tamdır” dedi

KONYA OLARAK YERLİ VE MİLLİ 
OTOMOBİLİ ÜRETMEYE TALİBİZ
Konya olarak yerli ve milli otomo-

bili üretmeye talip olduklarını ifade 
eden Çevik, “Ekonomisi, iş dünyası-
nın, siyasi ve idari iradenin birlikteliği 
ile örnek olan Konya’nın Yerli ve Milli 
Otomobil’ üretmeye talip olduğunu 
bir kez daha belirtmek isterim. Bu ya-
tırımın Konya’da yapılması,  Marmara 
Bölgesi’nin yükünü hafifleteceği gibi,  
bölgemizin ve Türkiye’nin kalkınma-
sına önemli katkı verecektir” ifadele-
rini kullandı.

KONYA’DAN 178 ÜLKEYE 
İHRACAT YAPIYORUZ 

Konya olarak 178 ülkeye ihra-
cat gerçekleştiğini ifade eden Çevik, 
“Konya, bugün 178 ülkeye ihracat 
yapan bir şehirdir. Son 15 yılda ih-
racatta Türkiye ortalaması 5 kat ar-
tarken Konya 15 kat artırarak dünya 
çapında bir başarı göstermiştir. Her 
türlü olumsuzluğa rağmen 2018’nin 
ilk 2 ayında ihracatını yüzde 20 artı-
ran Konya; Türk ekonomisine katkı 
vermeye devam edeceğini göstermiş-
tir. Hedefimiz2018 yılında 1,8 milyar 
dolar ihracattır. Üreten, yatırım yapan 
Konya, ülke istihdamına da büyük bir 
katkı sağlamaktadır. İstihdam ala-
nında da çok önemli işler yapılmıştır. 
Türk özel sektörü olarak da 1,5 mil-
yon ilave istihdam sağlanmış, işsizlik 
oranı azaltılmıştır. Konya, Türkiye’nin 
en düşük işsizliğe sahip şehridir. Son 
beş yılda Türkiye’de çalışan sayısı 
yüzde 24.9 oranında artarken Konya 
yüzde 34.5 oranında artırmıştır. Nefes 
kredisi ile 27 bin firmaya yüzde 9, 9 
faiz oranıyla finansman sağlanmış,  
KOSGEB’in 0 faiz 3 yıl vadeli kredisiy-
le290 bin firmaya ulaşılmıştır. Kredi 
Garanti Fonu’nun 364 bin firmanın 
221 milyar liralık kredisine kefil ol-

ması da, piyasaları rahatlatmıştır. Son 
önemli adım da KDV alacaklarının 
iadesi konusunda yapılmıştır. Böyle-
ce 160 milyar liralık KDV alacağı reel 
sektöre, yani piyasaya verilecektir. 
Tüm bunlar, Türk özel sektörüne gü-
venin eseridir” dedi.

KONYA CESUR GİRİŞİMCİLERİ İLE 
SÜREKLİ GELİŞMEKTEDİR

Vali Yakup Canbolat da, “Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, 
Konya Ticaret Borsası, Konya Vergi 
Dairesi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu Konya İl Müdürlüğü ve Ça-
lışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Mü-

dürlüğü  tarafından organize edilen 
ekonomi ödülleri ile ilimiz ve ülke 
ekonomisine katkı sağlayan firmaların 
ödüllendirilmesi amacıyla geleneksel 
olarak her yıl düzenlenmektedir. 

Konya tarihi ve kadim  kültürü , 
geniş tarım toprakları, yer altı ve ye-
rüstü zenginlikleri, mevcut üniversi-
telerin oluşturduğu yüksek kalitedeki 
beşeri sermayesi, tüketim merkezle-
rin yakınlığına dayalı lojistik avantaj-
ları ve her şeyden önce milli heyecanı 
gönlünde hisseden, gayretli ve cesur, 
fedakar girişimcilerimiz sayesinde sü-
rekli gelişmektedir. Vergi rekortmeni 
olan, en fazla ihracat, istihdam, ta-
rımsal tescil ve en fazla işbaşı eğitimi 
gerçekleştiren İSO ilk 500 ve İSO ikin-

ci 500 grubuna giren veya Konya sa-
nayinde ve ticaretinde 35 ve 40 yılını 
doldurarak ödül almaya hak kazanan 
firmalarımızı canı gönülden tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı.   

EN BÜYÜK ŞİKAYETİMİZ İSTİHDAM 
ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜDÜR 

Ardından kürsüye çıkan Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sözlerine  
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı 
Harekatı’nda şehit olan güvenlik güç-
lerini Allah’tan rahmet, gazilere ise 
Allah’tan acil Şifalar dileyerek başla-
dığı konuşmasında, “Türk iş dünyası 

olarak en büyük şikayetimiz, istihdam 
üzerindeki vergi yükleridir. Burada 
da dünyada şampiyonuyuz. İstihdam 
üzerindeki vergi yüklerinde dünya bi-
rincisiyiz. Her yıl bir sefer Sayın Cum-
hurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, oda 
başkanları bir araya geliriz. 

Burada  Cumhurbaşkanına , ‘İs-
tihdam üzerindeki yükler konusun-
da dünya birincisiyiz’ dedim. ‘Zor bir 
dönem geçiriyoruz. 15 Temmuz hain 
darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bü-
tün dünya ekonomi çökecek dedi, biz 
çökertmeyeceğiz, ekonomiyi kalkındı-
racağız bir başarı hikayesi yazacağız 
ama senden bir talebimiz var’ dedim. 
‘İstihdam üzerindeki vergi yüklerini 
indirin.’ Ben bunu der demez, ‘Dur bir 

dakika Rifat’ dedi. ‘Tamam indireyim 
size yardımcı olayım ama sen bana 
ne taahhüt edeceksin? ‘dedi. ‘Ne is-
tiyorsunuz’ dedim. ‘Gelip bana hava 
atıyorsun, 1 milyon 500.000 üyem 
var diye. Bana her bir üye için bir is-
tihdam sözü vereceksin’ dedi. 2017 
tarihinde, tarihimizde ilk defa bir yılda 
yeni 1 milyon 500 bin istihdam sağla-
dık, sizler sayesinde. Allah hepinizden 
razı olsun” dedi.

ÜYELERİMİZE KREDİ 
İMKANI TANIYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
olarak üyelerine kredi sağladıklarını 

ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Geçen yıl 
üyelerimize 5 milyar liralık kredi kul-
landırdık. Daha sonra Başbakanımıza 
ve bakanımıza giderek imkanlarımızı 
kullandığımızı ve üyelerimizin faiz-
siz kredi istediğini söyledik. Sağolsun 
kendileri bizi kırmadı ve KOSGEB’ten 
3 yıl vadeli 50 bin lira faizsiz kredi im-
kanı çıktı. 

Bundan da üyelerimizin yüzde 
29’u yani 290 bin üyemiz faydalandı. 
Bu devirde baba oğula, kardeş karde-
şe kefil olmuyor. Ama biz oda olarak 
üyemize kefil oluyoruz. Neden, çün-
kü krediye rahat ulaşmak için. Allah 
korusun birinizin başına bir iş gelse 
kefaletin karşılığını biz ödeyeceğiz. 
Dünyanın hiçbir yerinde odalar bir-

liği, teşkilatı üyesine kefil olmuyor. 
Yalnızca Türkiye kefil oluyor. Ondan 
sonra bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olanlar da ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ diyor. 
Daha ne iş yapacağız, baban sana kefil 
olmadı biz kefil olduk. İyi değil mi?” 
ifadelerini kullandı. Üyelerinin üçte bi-
rine kefil olduklarını ifade eden Hisar-
cıklıoğlu, “Geçen yıl 364 bin üyemizin 
221 milyar liralık kredisine kefil olduk. 
Bu kadar üyeye kefil olan bir kuruluş 
var karşınızda. Konya’daki üyelerimi-
zin de üçte birine kefil olduk. İnşallah 
bu yıl da hazırlandık TOBB’un Nefes 
Kredisi’ni üyelerimize duyuracağız. 

Sayın Başbakanımızla bunun tanıtımı-
nı yapacağız. Yine üyelerimize ait olan 
parayı tekrar size kullandırma imkanı-
na kavuşacağız” dedi.

KONYA EMİN ADIMLARLA 
YOLUNA DEVAM EDİYOR 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek de, “Konya geç-
mişte rampadaki füze olarak değer-
lendiriyordu. Hamdolsun  iş alemimiz 
Konya’yı ateşlemiş oldu. Ve Konya çok 
güzel bir geleceğe doğru yürüyüşüne 
devam ediyor. Ödül alan tüm iş adam-
larımızı tebrik ediyoruz. Konyamızın 
gelişiminde en önemli pay işadam-
larımıza, üretim insanlarımıza aittir” 
ifadelerini kullandı.
DÜNYA EKONOMİSİNDE GELİŞMEKTE 

OLAN ÜLKELERİN PAYINI ARTTIĞI 
DÖNEMİ YAŞIYORUZ

AK Parti Konya Milletvekili, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yon Başkanı Ziya Altunyaldız da şun-
ları söyledi: “2000 yıllara kadar dünya 
ekonomisi daha yavaş büyüyen bir 
ekonomi idi. Toplam gayri safi milli 
hasıla 33 trilyon idi ve gelişmekte olan 
ülkelerin aldığı pay yüzde 20 civarın-
daydı. Sonra çok hızlı bir büyüme dö-
nemine girdik ve 2017 geldiğimizde 
dünya gayri safi milli hasıla 73 trilyo-
na çıktı.  Ve gelişmekte olan ülkelerin 

payı iki katına çıktı. Dünya ekonomisi 
gelişmekte olan ülkelerin payının ar-
tığı bir dönemi yaşıyor.Ticarette de 
benzer gelişmeler yaşadık.” 

KONYA EKONOMİ ÖDÜLLERİ 2017
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE 

ÖDÜL ALAN FİRMALAR: 
1.  Mustafa Tarip
2.  Ali Akkanat
3.  Konya Çimento San. A.Ş
4.  Safa Tarım A.Ş
5.  Konya Şeker Sanayi Ve Tic. Aş
2018  YILI EN ÇOK TARIMSAL
 TESCİL YAPAN FİRMALAR

1.  Konya Şeker San. Ve Tic A.Ş
2.  Erser Grup Tarım Ürünleri San. 

Ve Tic. A.Ş
3.  Büyük Hekimoğulları Gıda San.

Tic.A.Ş
4.  Altınapa Değirmencilik Tic. ve 

San. Tic.A.Ş
5.  Toprak Tarım Hayvancılık Gıda 

İletişim
6.  Konuklar Tarım Ürünleri Oto-

motiv Tic.Ltd
7.  Şakiroğlu Tarım Gıda Ürünleri 

Hayvancılık
8.  Tekbaş Ambalaj Gıda İnşaat 

Turizm Sanayi ve Ticaret
9.  LDR Tarım Ürünleri Nakliye 

Petrol Hayvancılık ve İthalat İhracat 
Tic. Ltd.Şti

10. Mustafa Eroğlu Yem Ticaret 
ve Sanayi Ltd.Şti

KONYA TİCARET BORSASİ 
ÜYELİĞİNDE 40. YIL

1. Osman Çakır
2.  Süleyman Cömert
3.  Hüseyin Taşan
4.  Mehmet Gödeneli
5.  Mustafa Küçükavcı

İSO İLK 500
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş
Eti Aliminyum A.Ş
Tümosan Motor ve Traktör San. 

A.Ş
Hasçelik San. ve Tic. A.Ş
Ova Un Fabrikası A.Ş
Aydınlar Yedek Parça San. ve 

Tic.A.Ş
Helvacızade Gıda İlaç Kimya San.

ve Tic.A.Ş
Enka Süt ve Gıda Mamülleri San.

Tic.A.Ş
Akova Süt ve Gıda Mamülleri San.

ve Tic.A.Ş
Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve 

San.A.Ş
İSO İKİNCİ 500 1. GRUP

1.  Konya Çimento San.A.Ş.
2.  Büyükhekimoğluları Gıda San.

Tic.A.Ş
3.  Kombassan Kağıt Matbaa Gıda 

ve Tekstil San.
4.  Safa Tarım A.Ş
5.  Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş
6.  Atiker Metalithalat İhracat ve 

İmalat San.
7.  Selva Gıda San. A.Ş

İSO İKİNCİ 500 2. GRUP
8.  Altınapa Değirmencilik Tic.Ve 

San.A.Ş
9.  Kompen Pvc Yapı Ve İnşaat 

Malzemeleri Ve San. Ve Tic.A.Ş
10.  Çöğenler Yemcilik Tarım 

Ürünleri Hay.Ve Petrol Ür.Tic.San.
Ltd.Şti

11.  Gıtaş Gıda Ve İhtiyaç Madde-
leri Tic. Ve San.A.Ş

12. Konteksan Konya Teneke 
Kutu Ambalaj Ve Makina San. Ve Tic. 
A.Ş

13.  Tosunoğulları Mobilya San.
Tic. A.Ş

KONYA SANAYİ ODASI 

ÜYELİĞİNDE 35 YIL
1. Arıkol Aerosol Ambalaj San. Ve 

Tic. A.Ş
2. Gıtaş Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri 

Tic. Ve San. A.Ş
En Çok İstihdam Oluşturan Fir-

malar
1. Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş
2. Adese Alışveriş Merkezleri Tic. 

A.Ş
3. Eti Alüminyum A.Ş
4. Panagro Tarım Hayvancılık 

San.Tic. A.Ş
5. Yeni Mağazacılık A.Ş

EN FAZLA İŞBAŞI EĞİTİMİ PROGRAMI 
DÜZENLEYEN FİRMALAR

1.  Callus Bilgi Ve İletişim Hizmet-
leri A.Ş

2.  Adese Alışveriş Merkezleri Ti-
caret A.Ş

3.  Özçelikkayalar Alışveriş Mer-
kezleri Pet.Tar.

4. Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş
5. Yıldız Pıl Otomotiv Motor Par-

çaları Sanayi
İHRACAT

1. S.S.O Otomotiv Sanayi Ve Dış 
Tic.A.Ş

2. Konya Şeker San. Tic.A.Ş
3. Eti Aliminyum A.Ş
4. Topçuoğlu Hayvancılık Day.

Day.Tük.Mal.Giy
5. Selva Gıda San.A.Ş

KONYA TİCARET ODASINDA 
ÜYELİĞİNDE 40. YIL

1. Kale Möble Ticaret ve Sanayi 
A.Ş

2. Paksu İnşaat Tesisat Malzeme-
leri Sanayi ve Tic.A.Ş

3. Sefer Motorlu Araçlar Nakliyat 
Taşımacılık Tic.A.Ş

4. Mustafa Yılmaz- Ağalar Ticaret
5. Neceti Çiller- Oto Yüksel 
6. Cemal Altınsoy
7. Mevlüt Özcan
8. Ramazan Eseroğlu
9. Osman Ayhan Karaverioğlu

KONYA TİCARET ODASINDA 
ÜYELİĞİNDE 40. YIL 2. GRUP

10. İbrahim Bestil
11. 11 İbrahim Kolcu- Kolsan 

Kimya Sanayi
12. Ahmet Dikici- Azimkar Oto-

mativ
13. Necati Eker- Acaekerler Süper 

Market
14. Osman Mümtaz Kulluk
15. Seyit Mehmet Meneviş- Hid-

rosan Makine
16. Ayhan Sayılar- Model Ticaret
17. Ahmet Yanılmazaer Eflatun 

Çizgi Emin Tekstil
18. Osman Küçükkulu – Ünlü 

Kum Ocağı İşletmesi
19. Mustafa Tuluk

n MUHAMMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Ekonomi Ödülleri 2017 töreni gerçekleştirildi. Konya’nın ekonomi değerleri ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı. Programın açılış konuş-
masını yapan KTB Başkanı  Hüseyin Çevik, “Türkiye üzerindeki oynanan oyunlara rağmen, inadına çalışıyor, inadına üretiyor, inadına büyüyoruz” dedi 

Ödül törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, üyelerinin kalkınması için kefil olduklarının altını çizerek, “Bu devirde baba oğula, kardeş 
kardeşe kefil olmuyor. Ama biz oda olarak üyemize kefil oluyoruz” dedi. Programda istihdama en fazla destek veren 5 firma da ödüllendirildi 

‘İnadına çalışıyor, inadına büyüyoruz’

Konya Ekonomi Ödülleri 2017 töreni gerçekleştirildi. Konya’nın ekonomi değerleri ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Yakup Canbolat

Tahir Akyürek

Rıfat Hisarcıklıoğlu

 Hüseyin Çevik

Ziya Altunyaldız
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Fabrikamızın aşağıdaki bölümü 
için personel alınacaktır.

* MOBİLYA 
USTALARI

* DÖŞEME 
USTALARI

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ADAYLAR 
Fabrikamız Konya Organize Sanayi 
Bölgesi İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

bölümüne, disk 
konusunda en az 

3 yıl tecrübeli presçi 
ve silindirci ( 8 kişi ) 

alınacaktır. 
Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK 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;
MEKANİK BAKIM VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEMANI:
• Makine elektrik projelerini okumasını bilen;
• Cnc Torna ve Cnc Taşlama makine arızalarına hakim;
• Periyodik bakım planına düzenli uyan ve zamanında müdahale eden,

KALİTE KONTROL ELEMANI:
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son kontrol 
elemanları;
TEKNİK DESTEK ELEMANI:
•Meslek liselerin veya üniversitelerin Otomovit, Makine veya Motor bölümü 
mezunu olmak,
• Müsteri şikayetleri ve iade ürünlerini kayıt altına alınması ve raporlanması,
• Ölçü aletleri kullanabilen
ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI:
•25-35 yaş arası bayan eleman alınacaktır.

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.
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

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak 
üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-22 YAŞ ARASI

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

SELÇUKLU BÖLGESİNDE OTURANLAR OTOGAR CİVARI

Dolgun Ücret + SSK + Yemek + Mesai + Servis
Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arasıKonya Çimento İnsan Kaynakları

Adres: Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No: 15 
Selçuklu / Konya

Telefon: 0332 346 03 55

ELEMAN ARANIYOR

•	 Meslek	Yüksek	Okulu	veya	Teknik	Liselerin	Elektrik
	 bölümlerinden	mezun,
•	 Ekip	çalışmasına	önem	veren	ve	iş	birliği	becerisi	yüksek,
•	 Vardiyalı	ve	esnek	çalışma	saatlerine	uyum	sağlayabilecek		

	 (3	Vardiya),
•	 Askerlik	hizmetini	tamamlamış	ve	30	yaşını	aşmamış,
•	 Tercihen	Ekat	belgesi	olan	“Elektrik	Bakım	İşçisi”	alınacaktır.
•	 İşçi	alımı	sınav	ile	yapılacaktır,
•	 Başvurular	bizzat	yapılacaktır,
•	 Sınav	başvurusu	Konya	Çimento	Fabrikası	güvenliğine		

					 isim,	soyisim,	diploma	ve	telefon		İbrazı	ile	yapılacaktır.
•	 Sınav	tarihi	başvuran	adaylara	telefon	ile	bildirilecektir.
•	 Meslek	Yüksek	Okulu	veya	Teknik	Liselerin	Elektrik	bölüm		

	 lerinden	mezun	olmayanların	başvurusu	kabul
	 edilmeyecektir.
•	 Başvuru	tarihleri	27.03.2018	–	13.04.2018	tarihleri	arasında
	 Konya	Çimento	Ana	Giriş	kapısından	yapılacaktır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Konya Çimento
Sanayi  A.Ş.’ ye
Elektrik Bakım

İşçisi Alınacaktır. 
BAŞVURU KRİTERLERİ:
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN ARANIYOR
40 Yaşını 

aşmamış,firmamız 
bünyesinde 

çalıştırmak üzere 
vasıfsız 

işçi alınacaktır.

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

ADRES: B. Kayacık Mah. Konya Organize 
Sanayi Böl. İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11  

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 KAYNAKÇI,
3 PRESS OPERATÖRÜ,
3 SEVKİYAT SORUMLUSU,
3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE CNC 
PERSONELİNE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Bosna’ya servisimiz vardır.

 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

r ENJEKSİYON, DAMLAMA VE
EKSTRÜZYON BÖLÜMÜNDE VASIFLI, 
VASIFSIZ ÜÇ VARDİYA SİSTEMİNDE

ÇALIŞABİLECEK
BAY - BAYAN OPERATÖRLER 

r DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE
ÇALIŞABİLECEK VASIFLI - VASIFSIZ

BAY ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

 MÜRACATLARIN ŞAHSEN 1 ADET FOTOĞRAFLA BİRLİKTE
AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
NOT: MAAŞ + SSK + SERVİS + YEMEK

ADRES:  TATLICAK MAH. KONYA EREĞLİ YOLU 10. KM NO:115  KARATAY/KONYA

TEL: 0332 334 03 88

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* 35 YAŞINI AŞMAMIŞ EKSANTRİK 
PRES KULANABİLEN VE,

* VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,
2+1 ve  3+1 daireler

0531
710 88 76
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Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

ALINACAKTIR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü (Felaket Kurtarma Merkezi) Hizmet Binası Onarımı yapım işi 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/140487
1-İdarenin
a) Adresi : Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
   Horozluhan Mah.Yeni İstanbul Cad.No:72 42209
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322480111 - 3322490113
c) Elektronik Posta Adresi : konya.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İnşaat bakım ve onarımları, Laminant parke yapımı, Enerji odası
   yalıtımı ve Kalorifer tesisatı yapımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak No:1 Selçuklu/Konya 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mahallesi Yeni
   İstanbul Caddesi No:72 Selçuklu/Konya 
b) Tarihi ve saati : 05.04.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş  Grupları 
Tebliğinde yer alan C-II Grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 776334 - www.bik.gov.tr

İL NÜFUS VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (FELAKET
KURTARMA MERKEZİ) HİZMET BİNASI ONARIMI

VALİLİK (YİKOB-MAAS İÇİN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

KONU: KONYA HAVALİMANI RENT A CAR MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI
1.Konya Havalimanı yeni terminal binası bodrum katta bulunan 5,95 m2’lik B-79/E nolu  rent a car 
mahalli KDV hariç aylık 17.200.-TL (Onyedibinikiyüz Türk Lirası) muhammen kira bedeli üzerinden 
açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2018 tarihine kadar kiraya verilecektir. 
2.Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve 
Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Konya Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (YüzTürkLirası) 
karşılığında temin edilebilir.
3.İhaleye katılmak isteyenler 25.000.-TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.
4.Kiralanacak mahalle talip olanlar 13/04/2018 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında 
belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir.  
Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir.
5.İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
6.Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
7.İhale 13/04/2018 günü saat 14:30’ da Konya Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
8.Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Adres : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana
   Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara
Tel : 0 312 204 22 97
Fak : 0 312 212 54 22

Basın 774994 - www.bik.gov.tr

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(DHMİ)

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN 
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ 444 51 58

‘Kök hücre verici sayısında
Avrupa’dan sonra ikinciyiz’

 İleri Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi tarafından 
Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Topluluğu ile birlikte düzen-
lenen “İLTEK Bilim Günleri” adı 
altında “Dünya’da ve Türkiye’de 
Kök Hücre Klinik Çalışmaları” ko-
nulu konferans Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştiril-
di.

Düzenlenen konferansa Sel-
çuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdü-
rü Prof. Dr. Ender Erdoğan, İleri 
Teknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdul-
lah Sivrikaya, Okan Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ender Altıok, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşma-
sını gerçekleştiren İleri Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Abdullah Sivri-
kaya, “Selçuk Üniversitesi 43 yıllık 
geçmişiyle ülkemizin önemli üni-
versiteleri arasındadır. Üniversi-
temiz, eğitim veren bir üniversite 
olması yanında ileri araştırmala-
rın yapıldığı ve bunun teknolojik 
ürünlere de dönüştürüldüğü bir 
üniversite haline getirmek için, 
Kalkınma Bakanlığı tarafından 
desteklenen ‘Selçuk Üniversitesi, 
ARGE Merkezi Altyapısının Kurul-
ması’ projesi ile 2009 yılında faa-
liyete başlamış ve İleri Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
altyapısı 2016 yılında tamamlan-
mıştır. Kasım 2017 tarihi itibariyle 
bu bayrağı gururla taşımanın he-
yecanını yaşamaktayız.   Görevi 
devraldığımız tarihten bugüne ilk 
kez düzenlediğimiz ve sonrasında 
sürekliliğini sağlayacağımız Bilim 
Günleri’nde katılımcılarımız ile 
ülkemizin güzide bilim insanla-
rını buluşturacağımızı ve İLTEK 
bünyesindeki çalışmalarımızı güç-
lendireceğimizi bu vesile ile ifade 
etmek isterim” diye konuştu.

 “AMACIMIZ KLİNİK DENEME 
YAPMAK İSTEYENLERİN 

ÖNÜNÜ AÇMAK”

Yaşam umudu olmak için bi-
lim camiasının sürekli çalıştığını 
söyleyen İleri Teknoloji Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Abdullah Sivrikaya, “Son 
yıllarda yapılan çalışmalar,  mad-
desel düşüncelerden ziyade vücu-
dumuzda madde ötesinde çok de-
ğerli olan kök hücrenin varlığının 
ve buna yönelimin gerekli olduğu-
nu göstermektedir. Vereceğimiz 3 
tüp kanla binlerce hastaya yaşam 
umudu olabilirken,  aynı zamanda 
bu yaklaşımların klinikte uygula-
nabilir olması için birçok soruya 
cevap bulmalıyız. Bu bağlamda 
İLTEK olarak bu konferansı dü-
zenlemekteki amacımız, ihtiyacı-
mız olan tek şeyin, klinik deneme 
yapmak isteyen hekimlerimizin 
önünü açmak olduğunu vurgula-
mak isteriz” ifadelerini kullandı.

“SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ 

ARASINDA YER ALIYOR”
Selçuk Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut,  “Üniversitemiz, 97 bin 
öğrencisiyle Türkiye’nin örgün 
öğretimdeki ikinci büyük üniver-
sitesidir. Büyük üniversite olmak 
sadece çok fazla sayıda öğrenciye,  
meslek yüksek okuluna ve fakül-
teye sahip olmak değildir. Bilim ve 
teknoloji alanında da Selçuk Üni-
versitesi, büyüklüğüyle orantılıdır. 
Türkiye, bugün Yüksek Öğretim 
Kurumu’nun değerlendirmesi 
göre; 15 ‘Araştırma Üniversitesi’ 
içinde yer alıyor. Bu üniversite-
sinin yönetimiyle değil, bizatihi 
üniversitenin çalışanları ve öğ-
retim üyelerimizin gayretleriyle 
teknolojiye verdikleri önemle ve 
araştırma merkezlerimizin mev-
cudiyetiyle olan bir şeydir” dedi.

Okan Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender 
Altıok, “Dünya’da ve Türkiye’de 
kök hücre çalışmaları” hakkın-
da bir sunum gerçekleştirdi. Kök 
hücre tedavilerinin önemini vur-
gulayan Prof. Dr. Ender Altıok, 
“Kök hücre tedavilerinde gerekli 
çalışmaları yapar, kendimize ge-

rekli görevleri edinirsek bu konu-
da başarılı olacağız. Böylece kök 
hücrede sayılı ülkeler arasında yer 
alacağız. Konya Ovası’na inşallah 
kök hücre tohumlarını ekip öyle 
gideceğimizi umuyorum” dedi. 
Sağlık sektöründe hücre tedavi-
lerinin önemli olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Altıok, global hücre 
tedavileri pazarında yüzde 31’lik 
bir büyüme gerçekleştiğini kay-
detti.

 Sağlık Bakanlığı’nın kök hüc-
re çalışmalarını desteklediğini 
söyleyen Prof. Dr. Altıok, “Sağlık 
Bakanlığı kök hücre çalışmalarıy-
la Türkiye’de araştırmacıların ve 
uygulayıcıların her yönden önü-
nü açmak istiyor. Türkiye’nin bu 
alanda ilerlemesi için Dünya’nın 
pek çok ülkesinde zor verilen izin-
ler çok ciddi kontroller altında Tür-
kiye’de çok daha kolay veriliyor” 
diye konuştu. Avrupa’da klinik 
çalışmalarda İspanya’nın çok ciddi 
çalışmalar yaptığını söyleyen Prof. 
Dr. Altıok, Avrupa ülkeleri içeri-
sinde örnek olduklarını dile getirdi. 
Türkiye’deki kök hücre çalışmaları 
anlatan Prof. Dr. Altıok, “Türki-
ye’de kök hücre alanında ciddi atı-
lımlar var. Her an ciddi katkılarda 
bulunmamız mümkündür. Türki-
ye’de şu an 85 Transplantasyon 
Merkezi var. Aynı zamanda Türk 
Kök Projesi kapsamında verici sa-
yısı 200 bini aştı. Verici sayısı bakı-
mından Almanya’dan sonra ikinci 
sıradayız. Ciddi bir ilerleme var. 
Türkiye, Avrupa’da İspanya hariç 
toplamı kadar 500 hücre tedavi-
lerine projesine onay vermiş du-
rumundadır. Belki burada Selçuk 
Üniversitesi’ne bir pay çıkar” diye 
konuştu. İnsan doku hücresinin 
satılamayacağının altını çizen Prof. 
Dr. Altıok, sadece ulaşılabilir hale 
getirmek için hizmet parası alındı-
ğını belirterek, doku ve hücrenin 
Allah’ın insanoğluna bir hediyesi 
olduğunu vurguladı. Program te-
şekkür plaketi ve hediye takdimi-
nin ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ 
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T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2016/5529 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1.İhale Tarihi : 11/05/2018 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.
2.İhale Tarihi : 01/06/2018 günü, saat 10:10 - 10:15 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YEDİEMİN DEPOSU-Fevzi Çakmak Mah. Hekim Gaznevi
                             Sok. No:20/1 KARATAY/KONYA

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 30.000,00 1 %1

  42DAJ07 Plakalı , 2012 Model , FIAT Marka , 323 Tipli , 
199A300044Z6699 Motor No’lu , NM432300003161411 Şasi 
No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Gri , CAMLAR, LASTİKLER, 
İÇ DÖŞEMELER SAĞLAM, ŞOFÖR KOLTUĞUNDA SİGARA 
YANIĞI VAR, ARKA SAĞ FAR KIRIK SOL AYNA KIRIK, 
MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİKLER MEVCUT, ANAHTAR 
RUHSAT VAR.

1.İhale Tarihi : 11/05/2018 günü, saat 10:25 - 10:30 arası.
2.İhale Tarihi : 01/06/2018 günü, saat 10:25 - 10:30 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YEDİEMİN DEPOSU- Fevzi Çakmak Mah. Hekim Gaznevi Sok.
                             No:20/1 KARATAY/KONYA  

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2 30.000,00 1 %18

 42CEE71 Plakalı , 2011 Model , FORD Marka , PU2 Tipli , 
AU63475 Motor No’lu , NM0UXXTTPUAU63475 Şasi No’lu 
, Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , ARKA ÇAMURLUK KIRIK, 
SOL FAR KIRIK, SOL TAMPON ÇÖKÜK, SOL ÇAMURLUK 
ÇÖKMÜŞ, PLASTİK BÖLÜMÜ YOK, İÇ DÖŞEMELER 
ESKİMİŞ, AYNALAR, CAMLAR, TEKERLEKLER NORMAL, 
ANAHTAR, RUHSAT VAR.

1.İhale Tarihi : 11/05/2018 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
2.İhale Tarihi : 01/06/2018 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YEDİEMİN DEPOSU- Fevzi Çakmak Mah. Hekim Gaznevi Sok.
                             No:20/1 KARATAY/KONYA 

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

3 35.000,00 1 %1

 42DEK59 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , LB Tipli 
, K9K1740R060080 Motor No’lu , VF1LBNMS546530703 
Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , 
CAMLAR LASTİKLER İÇ DÖŞEMELER SAĞLAM, MUHTELİF 
YERLERİNDE ÇİZİK VE ÇÜRÜKLER MEVCUT, ANAHTAR 
RUHSAT VAR.RENAULT SYMBOL MODEL ARAÇ.

1.İhale Tarihi : 11/05/2018 günü, saat 10:55 - 11:00 arası.
2.İhale Tarihi : 01/06/2018 günü, saat 10:55 - 11:00 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YEDİEMİN DEPOSU- Fevzi Çakmak Mah. Hekim Gaznevi Sok.
                             No:20/1 KARATAY/KONYA  

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

4 35.000,00 1 %1

 42DEK61 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , LB Tipli , 
K9K1740R062405 Motor No’lu , VF1LBNMS546989192 Şasi 
No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Kahverengi 
, ARKA BAGAJ KAPAĞINDA ÇÖKÜK VAR, CAMLAR VE İÇ 
DÖŞEMELER AYNALAR TEKERLER NORMAL, ANAHTAR 
RUHSATI VAR

1.İhale Tarihi : 11/05/2018 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
2.İhale Tarihi : 01/06/2018 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YEDİEMİN DEPOSU- Fevzi Çakmak Mah. Hekim Gaznevi Sok.
                             No:20/1 KARATAY/KONYA 

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

5 30.000,00 1 %1

 442DMP70 Plakalı , 2009 Model , FIAT Marka , FİARINO COMBİ 
Tipli , 199A20003136401 Motor No’lu , NM422500000068754 
Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Gri , Tamponlarda kırık ve 
çürükler mevcut, lastikler sağlam, iç döşemeler normal, ön 
göğüste çökükler mevcut, Anahtar ve Ruhsatı var.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Basın 773103 - www.bik.gov.tr

Örnek No: 25*

Tel Rıfatlılar, teröristlere karşı Türkiye’den yardım istedi. Bölge halkı Zeytin Dalı Harekatı’nın Tel Rıfat’a genişletilmesi için çağrıda bulundu

Tel Rıfat’ın gözü Mehmetçik’te

Afrin’deki terör örgütü YPG/
PKK’nın işgalindeki Tel Rıfat ilçesi 
sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye 
Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı 
Harekatı’yla topraklarının kurtarıl-
ması için biraraya geldi.  Araların-
da ÖSO mensupları ve sivil halkın 
bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Azez 
ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı 
Meydanında Türk Silahlı Kuvvetle-
rinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı’nın 
Tel Rıfat ilçesini de kapsamasını ta-
lebiyle gösteri düzenledi.  Terör ör-
gütü YPG/PKK karşıtı sloganlar atan 
grup, Türkiye’ye Afrin’e düzenlenen 
Zeytin Dalı Harekatı için teşekkür 
etti. Göstericiler, Zeytin Dalı Hare-
katı’nın Tel Rıfat’a genişletilmesi 
için çağrıda bulundu. 

Ellerinde Türk ve ÖSO bayra-
ğı taşıyan göstericiler, “Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin desteğindeki Özgür 
Suriye Ordusunun Tel Rıfat’a hare-
katını dört gözle bekliyoruz”, “Türk 
askerine ve sayın Recep Tayyip Er-
doğan’a Zeytin Dalı Harekatından 
dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” 
yazılı pankartlar açtı. Tel Rıfatlılar 
önceki gün de Zeytin Dalı Hareka-
tı’nın Tel Rıfat ilçesini de kapsaması 
talebiyle Siccu-Azez yolunu kapata-
rak gösteri düzenlemişti.

YPG/PKK, 2016 başlarında 
Rusya ve rejim desteğini alarak Af-
rin’den güneydoğuya doğru yayıl-
mıştı. Afrin dışına çıkan teröristler, 
Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerindeki 
yaklaşık 250 bin kişiyi göçe zorla-
mıştı. Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı 
bölgesine komşu ve muhaliflerin 
kontrolünde bulunan Azez ilçesine 
sığınmıştı. Terör örgütü , işgalden 
sonra Tel Rıfat’a Afrin’den getirdiği 
Kürt aileleri yerleştirmeye başla-
mıştı. Halihazırda ilçede 15-20 bin 
civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Ancak 
bunların yalnızca 700-800 kadarı 
Tel Rıfat’ın yerlisi olan Araplardan 
oluşuyor. Zeytin Dalı Harekatı’na 
katılan ÖSO gruplarında çok sayıda 
Tel Rıfatlı bulunuyor. 
AFRİNLİLER TÜRKİYE’YE MİNNETTAR 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamın-
da teröristlerden arındırılan Afrin 
ilçe merkezinde halk, huzurlu ve gü-
venli bir ortama kavuşmanın mutlu-
luğunu yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 
yürüttüğü harekatta teröristlerden 
temizlenen Afrin ilçe merkezinde 
halk, yaşadıkları zor günleri atlata-
rak normal hayatlarına dönmeye 
çalışıyor. 

YPG/PKK’nın zulüm ve baskı-

sı nedeniyle zor günler geçiren ve 
birçoğu aylardır evlerinden bile çı-
kamayan Afrinliler, Türk askerinin 
bölgeyi teröristlerden arındırma-
sının sevincini yaşıyor. Afrin ilçe 
merkezinde yaşayan 63 yaşındaki 
Ramazan Hüseyin, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, YPG/PKK’nın 4 
yıldır kendilerine çok zulüm ettiğini 
söyledi.

Evlerinden dışarıya başlarını 
çıkarmaya bile korktuklarını kay-
deden Hüseyin, yaşadıklarını şöyle 
anlattı: “Arabalarımızı aldılar, evle-
rimiz yıkıldı. Bize çok zulüm ettiler. 
Çok yorulduk. Kimseye konuşma, 
savunma hakkı verilmiyordu. Ko-
nuşanı evinden alıp götürürlerdi. 
Nereye gittiğiniz de belli değildi. 
Kaybediyorlardı. Benim genç yaşta-
ki oğlum kayıp, onlardan kaçmıştı. 
Nerede olduğunu bilmiyorum. Allah 
Türkiye’den razı olsun. Uçaklar gelip 
onları temizledi. Türk askerine ve 
Türk Kızılayına teşekkür ederiz, ne 
istersek yapıyor. Allah hepsinden 

razı olsun. Onlara bir şey için 
bir kere söylememiz yeterli 
oluyor.”TÜRK ASKERİ HOŞ 
GELDİ SEFA GELDİ

Çok zor günler geçirdik-
lerini aktaran 72 yaşındaki 
Abdurrahman Nahsan da ken-
dilerini çok iyi hissettiklerini 
belirtti.Artık daha güvenli bir 
ortamda olduklarını aktaran 
Nahsan, yıllardır süren terör 
nedeniyle ekmek alacak pa-
raları bile kalmadığını söyledi. 
Kentte hastane gibi bazı temel 
ihtiyaçları olduğunun altını çi-
zen Nahsan, “Türk askeri hoş 
geldi sefa geldi. Elimizden ne 
geliyorsa onlar için yaparız. 
Allah Türk askerini muzaffer 
eylesin. İnşallah beraber huzur 
dolu yaşar gideriz. Hepimiz 
Müslümanız, kardeşiz, aynı 
topraklarda yaşıyoruz. İhtiyaç-
larımız da zaman içinde gideri-
lir diye bekliyoruz.” ifadelerini 
kullandı.  n AA
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Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Ali HİLMİOĞLU’nun babası

Mustafa HİLMİOĞLU’nun
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 776022  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Ülkenin yükselen gücü KTO Karatay Üniversitesi’nde yapımı tamamlanan modern hukuk fakültesi binası törenle açıldı. KTO Karatay Üniversitesi Mütevel-
li Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “Üniversitemiz ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 yıllarındaki hedeflere şüphesiz ki nitelikli insan gücümüz taşıyacaktır” dedi

Konya’ya yakışan hukuk fakültesi
TOBB Başkanı RifatHisarcık-

lıoğlu’nun katılımlarıyla 16 milyon 
liralık KTO Karatay Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi TOBB Binası’nın açı-
lışı, düzenlenen törenle gerçekleşti.

Kurulduğu günden bu yana her 
geçen yıl emin adımlarla büyümeye 
devam eden Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi, fiziki 
yapılanmasını Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkıla-
rıyla tamamlanan Hukuk Fakültesi 
binası ile güçlendirdi. Fakülteleri 
ve öğretim kadrosuyla araştırmayı, 
bilgi üretmeyi, topluma hizmet ver-
meyi ön plana alan ve hukuk ala-
nında yarının liderlerini yetiştirme-
yi amaçlayan fakültenin açılışı Vali 
Yakup Canbolat, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı RifatHisar-
cıklıoğlu, KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Öztürk ve protokol üyeleri tarafın-
dan yapıldı.

“90 BİN 133 METREKARE
 KAMPÜS ALANI”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan açılış programının ardından 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, fakülte bi-
nası ve üniversite hakkında bilgi-
ler aktardı. TOBB ile KTO Karatay 
Üniversitesi iş birliğinde yapımı 
tamamlanan ve Selçuklu mimarisi 
çizgileriyle inşa edilen bina hak-
kında bilgi veren Rektör Prof. Dr. 
Sade, “90 bin 133 metrekare kam-
püs alanında bulunan ve toplamda 
16 milyon 461 bin Türk lirasına mal 
olan binamızda 12 derslik, 4 amfi, 
1 kütüphane ve okuma salonu, ka-
feterya, çok amaçlı salon ve serbest 
çalışma alanları bulunmakta ve bine 
yakın öğrenci hukuk eğitimi almak-
tadır.Ayrıca yapımına 2016 yılında 
başlanmasına rağmen çok kısa bir 

sürede Hukuk Fakültesi binamızın 
tamamlanması da farklı bir gurur 
vesilesidir. KTO Karatay Üniversi-
tesi olarak emeği geçenlere canıgö-
nülden teşekkür ediyoruz” dedi.

“BİZLER İNSANA YAPTIĞIMIZ 
YATIRIMI DAİMA FİZİKİ 

ALANLARIMIZA YAPTIĞIMIZ ÖNEMLE 
İLİŞKİLİ GÖRDÜK”

Konuşmasına, 18 Mart’ta Af-
rin’de şanlı bayrağımızı gururla dal-
galandıran ordumuzun neferlerini 

selamlayarak başlayan KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı ve TOBB Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk, “1251 yılında Emir 
Celâleddin Karatay tarafından ku-
rulan Karatay Medresesi, müderris 
ve talebeleri 1. Dünya Savaşı ve Ça-
nakkale Cephesi’nde şehit oluncaya 
kadar 663 yıl boyunca kesintisiz 
olarak eğitim-öğretim faaliyetleri-
ne devam etmiştir. 2009 yılına ge-
lindiğinde, bugünün ahileri olarak 
adlandırdığımız iş adamlarımız, bu 
Medreseyi Konya Ticaret Odası eliy-
le KTO Karatay Üniversitesi adını 
vererek yeniden açmıştır. Geçmiş-

ten geleceğe uzanan bu perspektif-
te, uyguladığımız Sektör Danışman-
lığı Projesi, Ahilik ve Meslek Ahlakı 
ile Medeniyet Tasavvuru ve Karatay 
Medresesi derslerimiz, üniversite-
mizi diğer üniversitelerden ayıran 
başlıca farklılıklarımızdır. Bugün 
KTO Karatay Üniversitesi olarak 
6 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek 
Yüksekokulu ve 3 Enstitüde yakla-
şık 8 bin öğrencimize öğrenim hiz-
meti sunmaktayız. Ülkemizi 2023, 

2053 ve 2071 yıllarındaki hedeflere 
şüphesiz ki nitelikli insan gücümüz 
taşıyacaktır.  Bizler insana yaptığı-
mız yatırımı daima fiziki alanlarımı-
za yaptığımız önemle ilişkili gördük. 
Bu bağlamda bugün burada top-
lanmamıza vesile olan ve birazdan 
açılışını gerçekleştireceğimiz Hukuk 
Fakültesi TOBB Binamızda modern 
Selçuklu mimarisini tercih ettik. Şu 
anda konuşmamı gerçekleştirdiğim 
bu avlu ise tıpkı Alaeddin Camii’nin 
avlusuna ve diğer Selçuklu eserle-
rine benzer genişlikte ve ferahlıkta-
dır” şeklinde konuştu.

AMFİLERE “15 TEMMUZ” 

KAHRAMANLARININ İSMİ VERİLDİ
“Tüm desteklerini bir an olsun 

esirgemeyen, bugünkü ahi teşki-
latının başı Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Başkanımız RifatHisar-
cıklıoğlu başta olmak üzere TOBB 
Yönetim Kurulu’ndaki tüm çalışma 
arkadaşlarıma ve emeği geçen her-
kese teşekkür etmek istiyorum” 
diyen Başkan Öztürk, “KTO Kara-
tay Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
TOBB Binası’nın bizler için ayrıca 

bir önemi daha mevcut. 783 bin ki-
lometrekare vatan toprağında birlik 
ve beraberlik içinde yaşama iradesi 
gösteren milletimizin geleceğine, 
kastetmek isteyenlerin 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsünü durduran 
kahramanlarımızı bu vesileyle bir 
kez daha anmak istedik. Fakültemi-
zin amfilerini 15 Temmuz’un kah-
ramanları Şehit Ömer Halis Demir, 
Şehit Abdullah Tayyip Olçok, Şehit 
Ufuk Baysan ve Şehit Demet Se-
zer’in isimleriyle şereflendirdik. Ay-
rıca dersliklerden birisinde de yine 
kahraman şehitlerimizden Fethi 
Sekin’in adı yer almaktadır. Böylece 

onlara olan borcumuzu naçizane bir 
şekilde, bir parça da olsa ödeyelim 
istedik” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN HİSARCIKLIOĞLU: GÜÇLÜ 
EKONOMİ GÜÇLÜ HUKUK İLE OLUR

Ülkemizin yıldız şehirlerinden 
biri olan Konya’da yapımına katkı 
sağladığımız KTO Karatay Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi TOBB Bina-
sı’nın açılışında bulunmaktan gurur 
duyduğunu belirterek konuşmasına 
başlayan TOBB Başkanı ve KTO Ka-

ratay Üniversitesi Kurucu Mütevelli 
Heyeti Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
KTO Karatay Üniversitesi’nin yapı-
mını üstlendiği Direniş Karatay fil-
mi dolayısıyla da emeği geçenlere 
teşekkür etti. Başkan Hisarcıklıoğlu, 
“Üniversitemiz kısa bir sürede İs-
lam Ekonomisi ve Finans, Enerji Yö-
netimi gibi nitelikli bölümleri bün-
yesinde açarak büyümeye ve hızla 
gelişmeye devam ediyor. Bizim kül-
türümüzde, inancımızda hukukun 
yeri ayrıdır. Biz mülkün temelinde 
adaleti görürüz. İnsanı yaşat ki dev-
let yaşasın anlayışıyla yaşarız. Su ve 
ekmek kadar hukuk da bizler için 

temel ihtiyaçtır. Hukukun güvenilir 
olduğu bir ülkede ekonomi de adil 
işler ve refah seviyesi yükselir. Açı-
lışını gerçekleştirdiğimiz bu binada 
eğitim alacak öğrencilerimiz daha 
güçlü bir hukuk sisteminin mimarı 
olacaklardır, ülkemize ve milletimi-
ze KTO Karatay Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi TOBB binamızın hayırlı ol-
masını temenni ediyorum”dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ KARATAY 
MEDRESESİ RUHUYLA DEVLETE 

HİZMET EDECEKLERDİR”
Eğitimin önemine vurgu yapan 

ve “Artık ülkemizin dört bir yanın-
da yükselen üniversiteler sayesinde 
beyin göçü veren değil, kendi bey-
nini muhafaza eden bir ülke hâline 
geldik, 2023 hedefleri doğrultusun-
da üniversitelerimiz stratejik öneme 
sahiptir” diyen Vali Yakup Canbolat 
ise “Temel ve sosyal bilimlerde uz-
manlaşmamış toplumların çağdaş 
uygarlık seviyesine mümkün değil-
dir. İnanıyorum ki bu çatı altında 
eğitim alan tüm öğrencilerimiz, Os-
manlı’nın kuruluşunda büyük rolü 
olan Karatay Medresesi’ne uygun 
bir aşk içinde ülkesine ve devletine 
hizmet edecektir. Yeni fakülte bina-
mızın KTO Karatay Üniversitesi’ne 
ve ülkemize hayırlı olmasını temen-
ni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından 
TOBB’un katkılarıyla tamamla-
nan,16 bin metrekare fakülte ala-
nında bulunan, toplamda 16 milyon 
461 bin Türk lirasına mal olan 12 
derslik, 4 amfi, 1 kütüphane, oku-
ma salonu, kafeterya, çok amaçlı sa-
lon ve serbest çalışma alanına sahip 
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi TOBB Binası’nın açılışı 
protokol eşliğinde dualarla yapıldı.
n HABER MERKEZİ 

Yakup Canbolat Bayram Sade Rifat Hisarcıklıoğlu Selçuk Öztürk

        İnsanoğlu hayatını 
devam ettirmek için yeme, 
içme ve barınma gibi şey-
lere ihtiyaç duyar. Bu ihti-
yaçlarını da karşılamak için 
çalışmak zorundadır.  

       Çalışmak; insanın be-
densel ve aklen ortaya koy-
duğu çabaların tamamıdır. 
Kazanç ise ortaya koyduğu 
çabanın, emeğin karşılığıdır, 
meyvesidir. Bu maddi kaza-
nım ile birey olarak ailesinin 
geçimini sağlar onlar için 
mutlu bir gelecek temin eder. 
Tabi ki bunun yanında daha 
çok kazanmak kazandıkları 
ile daha güzel daha hoş or-
tamlarda yaşamak için kolay 
para kazanma yollarını ara-
yan insanlarımız da yok değil 
maalesef hayatımızda. Bun-
ların çoğu avlanmaya gider-
ken avlanan avcı misali daha 
da beter bir duruma gelerek 
acınacak duruma düşüyorlar. 
Hangi ticaret de görülmüş ki 
bire yüz veren bir anlayış, 
acaba hiç mi düşünmüyorlar, 
hiç mi akılları idrak etmiyor 
bu açgözlülerin. Yoksa bir 
oldubitti ile oyuna getirilerek, 
daha çoğu vadedilerek, alın 
terlerini mi çalıyor bu hara-
miler. Acaba suçlu kim; daha 
çok kazanmak isteyip tuzağa 
düşen mi? Yoksa Allah’u te-
lanın “Kulumun her günahını 

affederim, fakat 
kul hakkıyla ge-
leni asla.” Em-
rini hiçe sayıp 
dolandıran şah-
siyetsizler mi? 
Bu günlerde ya-
zılı ve görsel ba-
sınımızda karşı-
mıza çıkan çiftlik 
bank, Anadolu 
farm vb. birçok 
hayali şirketler dolandırıcılı-
ğın en alasını yaparak birçok 
masum insanımızın kanına 
girmiş onların durumların-
dan faydalanarak mağdur 
duruma düşürmüştür. Nice 
ocaklara ateş düşmüş, nice 
aileler parçalanma duru-
muna gelmiştir. Bu durum 
önceki yıllarda yok muydu 
sanki. Nice bankerler, nice 
holdingler ortaya çıkıp ta 
daha çok kazanacaksınız di-
yerek halkın elindeki üç beş 
kuruşa göz dikip onları mağ-
dur etmemiş miydi. Bu gibi 
durumlar insanoğlunun aç-
gözlülüğü olduğu müddetçe 
devam edecek. Maalesef 
avlanmaya giden o avcıları 
da mutlaka avlayan avcılar 
ortaya çıkacak. Gözlerdeki 
yaşlar yine akacak, yine aile-
ler parçalanacak. Peki devlet 

bu konuda ne 
yapmalı nasıl 
bir yol izlemeli 
ki mağduriyet-
ler azalsın. Ön-
celikle ortaya 
çıkan şirketle-
rin temeli araş-
tırılmalı, kuran 
şahsiyetlerin 
özgeçmişleri 
hakkında bil-

gi toplanmalı ve ellerinden 
yüklü bir teminat alınmalı, 
şirketler belli aralıklarla de-
netmenlerce belirli dönem-
lerde denetlenmeli, hukuka 
aykırı olmadan kurucu kişi-
lerin kaçma olasılığını göz 
önüne alarak gözetlenmeli 
ve gözetleme gizli bir şekil-
de yapılmalıdır. Bu ve buna 
benzer izlenecek yollarla bel-
ki biraz önüne geçilebilir bu 
olayların. 

      Hayatın en güzel 
yaşandığı zamanlar aile ile 
geçirilen mutlu, huzurlu an-
lardır. Servet için yapılan ev-
lilikler hiçbir zaman mutluluk 
getirmemiştir. Nitekim çoğu 
insanın sonradan kazandığı 
servet yüzünden hayatı ka-
rarmış, mutlu aile hayatını 
kaybetmiş, açlık ve sefalet 
içinde hayatını yaşamıştır. 

Evimizdeki bir tas çorba, 
yarım baş kuru soğanla 
mutlu olmasını bilelim, 

çoluk çocuğumuzun rızkı-
nı helal yoldan kazanalım 
ki yarınlarına haram lokma 
bulaşmasın. Düşünüyorum 
da bugün kul hakkıyla öteki 
dünyaya göç edenler kabir-
lerinde huzurlular mı acaba, 
helalleşmeden gittilerse vay 
hallerine vay! Ya arkasında 
bıraktığı aile efradının duru-
mu ne olacak, komşularının, 
akrabalarının yüzüne nasıl 
bakacaklar. Etraflarındaki 
bakan gözlerin yüzünden ha-
yatları kararmayacak mı?

      Evet; mutluluk da eli-
mizde huzurda, yapmamız 
gereken sadece Allah’ın bize 
takdir ettiği ile yetinmek, 
alnımızın akıyla kazanmak 
kazancımıza haram katma-
makla mümkün olacak. Biz 
yolumuzdan, biz hakkımız-
dan dönmezsek, alın teri hır-
sızları bize ve geleceğimize 
hiçbir şey yapamaz.                        

                                                                                                                     
HAYIRLI KAZANÇLAR 

DİLEKLERİMLE

“SEVMEK İÇİN YÜREK, 
SÜRDÜRMEK İÇİN EMEK 
GEREKİR.”

                                                                                                              
ŞEMS-İ TEBRİZİ

ALIN TERİ HIRSIZLARI

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Afrin, Türkiye’ye neden tehdit!
Anadolu Ajansı tarafından “Türkiye’nin 

Terörle Mücadelesinde Zeytin Dalı Harekâtı’ 
başlığı altında katalog yayımlandı. Çalışma 
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yayımlanan gra-
fik ve analizleri içeriyor. Kataloğun içerisinde: 
“PKK Nedir? PKK’nın Kuruluşu ve Yöntemle-
ri, PKK’nın Sivil Katliamları, 1984’ten 2015’e 
Terörün Bilançosu, Terörün Hayattan Kopar-
dığı Çocuklar, 6-7 Ekim 2014 PKK Terörü, 
PKK Terörünün Türkiye’ye Ekonomik Maliye-
ti, PKK’nın Taşeron Örgütü “TAK”, PKK’nın 
Avrupa Yapılanması ve Uyuşturucu Gelirleri, 
Almanya PKK Şiddetine Kayıtsız Kalıyor, PYD/
YPG Nedir?, PKK Suriye Yapılanması, PKK’nın 
Bölgesel ‘Franchısıng’ Stratejisi, PKK Suriye’de 
ki Varlığını PYD/YPG Üzerinden Sürdürüyor, 
YPG/ PKK’YA ‘SDG’ Kılıfı, ABD Suriye’ye Si-
lah Yığmaya Devam Edecek, ABD’nin YPG/
PKK ‘İtirafları’ Artıyor, ABD’nin YPG Yatırımı 
ve Afrin Denklemi, YPG/PKK’nın Hak İhale-
leri Sicili Uluslararası Raporlarda da Kabarık, 
YPG/PKK’dan Ayrılanların İtirafları, Afrin Tür-

kiye’ye Neden Tehdit, Afrin ve Ötesi, Afrin 
Neden Türkiye’nin Hedefinde, Zeytin Dalı Ha-
rekatı” gibi önemli başlıklar yer aldı. Katalog 
araştırmacılar ve vatandaşlar tarafından da ilgi 
gördü.  n HÜSEYİN MENEKŞE
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Hikayeden gelmedim!
Kardemir Karabükspor’un çiçeği burnunda 

teknik direktörü Ünal Karaman, içinde 
bulundukları durumu hazmedemediklerini 

söyleyerek, “Ben buraya hikayeden 
gelmedim” dedi 

Kardemir Karabükspor, Süper Lig’in 27. haf-
tasının açılış maçında cuma günü deplasmanda 
konuk olacağı Demir Grup Sivasspor maçının 
hazırlıklarını Çamlık Tesisleri’nde sürdürdü. İd-
man öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan 
takımın yeni teknik direktörü Ünal Karaman, takı-
mın bulunduğu noktanın çok hazmedilebilecek bir 
nokta olmadığını kaydederek, “İnşallah güç birli-
ği oluşturacağız. Yapabileceklerimizin en iyisini 
yapacağız. Oyuncuların da saha içinde en iyisini 
yapmalarını bekleyeceğiz. İlerleyen haftalara ve 
gelecek yıla bizi en iyi noktaya taşıyabilecek han-
gi nokta olursa onun hazırlığında olacağız. Yap-
mış olduğumuz hazırlıklar kısa, orta ve gelecekte 
karakter ve yetenek olarak hangi arkadaşlarımız 
bizlerle olacaksa onları tanıma gayreti içinde ola-
cağız. Biz burada her şeyi bilen yapısında değil, 
alabilen olursa ilham veren boyutta kendimizi gö-
receğiz. Futbolcu arkadaşlarımızla bu bilinç için-
de olacağız. Öğretmen modundayız aynı zamanda 
öğrenciliğimiz de devam edecek. İnşallah son 
ana kadar verebileceğimiz mücadele ve yetenek 
neyse mesai saat mefhumu olmaksızın hizmete 
devam edeceğiz” dedi. 

“KÖTÜ DURUMDA OLABİLİRİZ AMA...” 
Teknik olarak çok iyi durumda olmadıklarını 

vurgulayan Karaman, “Arkadaşlar da bizler de bu-
nun farkındayız. Bu takım kimyası ve mühendisli-
ği çok farklı bir şey. Bu bir eleştir değildir, daha 
önceki yönetimin hesaplaması dahilinde yapılmış 
bir programlamadır. Biz buna saygı duyuyoruz. 
Elimizdeki malzeme ve arkadaşlarımız bu. Biz bu-
nun üzerindeki külü nasıl atıp köz haline getiririz 
onun hesabı içinde olacağız. O yangını samimi 
olarak yüreğinde hissederek mücadeleyi verecek 
kimlerse onların hazırlığı içinde yapacağız. Ben 
buraya hikayeden gelmedim. Burası layloylom 
günleri değil. Benim ne kendim ne yönetim ne de 
sporcularım adına böyle bir şeyi kabullenmem söz 
konusu değildir. Kötü durumda olabiliriz ama bu 
havlu atmak anlamına gelmez. Her maça gider-
ken kötüyüz şöyle olacak böyle olacak demek de-
ğil. Biz var olan hazırlığımızı en üst seviyede ya-
pacağız. En iyi seviyeye ve mücadele verme adına 
antrenmanları yapacağız. Motivasyon olarak güç-
lü bir şekilde sahaya kendimizi çıkartmaya gayret 
göstereceğiz. İnşallah ligi böyle tamamlayacağız. 
Oyuncuların bir an öce bizleri tanıması gerekiyor. 
Burada takım disiplini olacak. Biz bunu sevgiyle 
yıllar yılı yaptık ve bu bizim en büyük silahımız 

olacak. Burada faşizan baskı yok, burada dostluk 
kucaklaşması var. Aldığımız paranın karşılığında 
bir helallik almamız gerekecek. Ben burada 
hedeflerini bitirmiş oyuncu görmek 
istemem. O bilinç içinde arkadaşı-
mız olacak olursa da biz onlarla 
konuşup gereğini yapacağız. 
Saha içerisinde eksik yön-
lerini kapatıp, iyi yönlerini 
de arttırıp daha çok geliş-
tirip mücadele eden bir 
takım değerlendirmeye 
çalışacağız” ifadelerini 
kullandı. 

79 yılından beri spo-
run içinde olduğunu 
da kaydeden Kara-
man, şunları söyledi:  
“Ekonomik durum 
beni korkutmuyor. 
Biz onu aşabiliriz. 
Takım mühendisliği 
noktasında devre ara-
sında biraz daha farklı 
bir yapılanma içerisinde 
alternatifli bir kurgu oluş-
muş olsaydı iyi olurdu. Ona da 
saygı duyuyorum. Ben Karabük’ün 
maddi sorunları aşacağına inanı-
yorum. Bu şehrin dinamiklerinin bu 
sorunun üstesinden gelebileceğini 
düşünüyorum. Asıl olan bizim saha 
içi dinamiklerini canlı tutup insanla-
ra o ilhamı verebilmemiz.” 

Kardemir Karabükspor oyuncu-
larından Alican Karadağ ise milli 
maç arası takımda hoca değişik-
liği yaşadıklarını ve iyi çalışarak, 
Sivas’a puan veya puanlar almak 
için gideceklerini kaydetti. 

Osman Çelik de zorlu bir dep-
lasmana iyi hazırlandıklarını dü-
şündüklerini kaydederek, “Genel-
de hoca değişikliğinden sonra ilk 
haftalarda takımlar hep reaksi-
yon verir. Biz de bu reaksiyo-
nu verip puan veya puanlarla 
dönümek ve taraftarımızı se-
vindirmek istiyoruz” dedi. 
n İHA

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto 
Süper Lig’in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü Fe-
nerbahçe ile yapacakları maçta yaşanacak puan kaybı-
nın kendilerini Avrupa kupaları için sıkıntıya sokacağını 
bildirdi. Bedir, yaptığı yazılı açıklamasında, Fenerbahçe 
ile oynayacakları maçın her iki takım için de önemli ol-
duğunu belirtti.

İkinci yarıda ilk yarıdaki güç dengelerinin bütün 
takımlar için değiştiğini vurgulayan Bedir, “Evimizde, 
şampiyonluk adayı Fenerbahçe ile çok önemli bir maça 
çıkacağız. Bu maçta Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi, 
onu şampiyonluk iddiasından uzaklaştıracağı gibi Kayse-
risporumuzun puan kaybetmesi de bizi, Avrupa kupaları-
na taşıyacak toplam puan hedefimiz konusunda sıkıntıya 
sokacak. İkinci yarıyla ilk yarıdaki güç dengeleri bütün 
takımlar için değişmiş olup, artık kolay veya zor takım 
kalmadığı gibi sahaya çıktığında mutlaka galip gelebi-
lecek takım da bulunmamaktadır. İlk yarıda da böyleydi 

ancak takımların birbirini daha iyi tanıması, devre arası 
takviyelerle ceza ve sakatlıkların takımları etkilemesi de 
takımlar arası mesafeyi iyice yakınlaştırdı.” değerlendir-
melerinde bulundu.

Avrupa hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını aktaran 
Bedir, “Sadece maçları değil, bütün antrenman ve özel 
durumları takip eden yönetimimiz, bundan önceki maç-
lardaki kanaat ve tespitlerine ilaveten bundan sonraki 8 
haftalık süreci de çok yakinen takip edecek ve söyleyece-
ğini sezon sonunda söyleyecektir.” ifadelerini kullandı.

Kayserispor’a yönelik bazı eleştirilerin takımı olum-
suz etkileyebileceğine dikkati çeken Bedir, şunları kay-
detti: “Toplu değerlendirmeleri sezon sonunda yaparsak 
takımımıza iyilik yapmış oluruz. Çünkü sezon bitimine 
yaklaştığımız bu haftalarda ceza vermenin, kadro dışı 
bırakmanın, teknik bazı tedbirler düşünmenin önümüz-
deki hedeflerimize hiçbir olumlu katkısı olmayacağı gibi 
‘siz bu işi yapamazsınız, Avrupa’ya gidemezsiniz’ gibi 

söylemlerin de Kayserisporumuza bir 
fayda sağlamayacağı aşikardır. Ligde 
kalmayla ilgili bir sıkıntısı olmayan 
takımımızın önündeki tek ve ger-
çek gayesi olan Avrupa’ya git-
me hedefini olumsuz bazı 
düşüncelerle kafalardan 
silmeye çalışmanın 
kime faydası vardır. İn-
şallah bu inançlı takım 
ve camia sezon sonu iste-
diği sonucu alacak, kendisine 
inananlara büyük bir sevinç ya-
şatacak ve iyi niyetli oldukları halde 
takımımızın son haftalardaki istikrarsız 
performansından dolayı sıkıntılarını dışa 
vuran az sayıdaki hemşehrilerimizin de alkı-
şını hak edecektir.” n AA

Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığı bulunan 
Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, gelecek haf-
ta saha çalışmalarına başlayacak. Sarı-lacivertli 
takımda son olarak 3,5 ay önce maça çıkan Jans-
sen, sol ayağındaki kemik ödeminin dağılmama-
sı nedeniyle bu sürede takımından uzak kaldı.

Sosyal medya platformu Instagram’dan, yer 
çekimsiz ortamda yürüyüş olanağı sağlayan “Al-
terG” aletindeki fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki 
golcü futbolcu, “Yakında.” ifadesini kullandı. Alı-
na bilgiye göre Janssen, gelecek hafta saha ça-
lışmalarına başlayacak. Topla çalışabilecek du-
ruma gelecek Hollandalı futbolcu, güçlendirme 
çalışması yapacak. Fenerbahçe ile Tottenham 
Kulübü sağlık ekibinin ortak gözetiminde tutulan 
Janssen, sakatlığını atlatması durumunda takım-
la çalışmalara alınacak.

Sezon başında İngiltere’nin Tottenham Kulü-
bünden kiralanan Vincent Janssen, Fenerbahçe 
formasını son olarak 8 Aralık 2017’de Spor Toto 
Süper Lig’de yapılan Bursaspor maçında giydi.

SKRTEL’DEN “İYİYİM” MESAJI

Slovakya Milli Futbol Takımı’nın 
Tayland ile yaptığı hazırlık maçın-
da yüzüne top gelmesi nedeniyle 
rahatsızlık geçiren Fenerbahçeli 
Martin Skrtel, sağlık durumu-
nun iyi olduğunu bildirdi. Sosyal 
medya platformu Instagram’daki 
hesabından açıklamada bu-
lunan Slovak futbolcu Skrtel, 
Tayland’ı gezdiğini aktararak, 
“Tüm iyi dilekleriniz için te-
şekkür ederim. Ben iyiyim ve 
yarın Fenerbahçe aileme ka-
tılmaya hazırım.” ifadelerini 
kullandı. Skrtel, Tayland ile 
dün oynadıkları maçın 28. 
dakikasında yakın mesafeden 
yüzüne çarpan top nedeniyle 
yere yığılmış, yapılan müdahalenin 
ardından karşılaşmaya devam etmiş-
ti. 
n AA

Galatasaray’da 
Trabzon hazırlığı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 1 Nisan Pa-

zar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın 
hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisle-
ri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına 
kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların 
ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı-
ğı bildirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı 
alanda çift kale maç ve dar alanda oyunlar oynandığı 
belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bugün 
yapacağı antrenmanla devam edecek.  n AA

Mostapha El Kabir
İsveç’e kiralandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antal-
yaspor’da Faslı Mostapha El Kabir’in, sezon so-
nuna kadar İsveç’in BK Hacken takımına kiralan-
dığı bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 
“Profesyonel futbolcumuz Mostapha El Kabir, 
İsveç’in BK Hacken takımına sezon sonuna kadar 
kiralanmıştır” denildi. 15 ay önce Antalyaspor’a, 
Japonya’nın Sagan Tosu takımından gelen 30 
yaşındaki Mostapha El Kabir, bu sezon çıktığı 17 
maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 
n İHA

Bursasporlu Batalla 
U15 takımı ile çalıştı

Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin 
Batalla, U15 takımıyla antrenmana çıktı. 

U15 takımının Vakıfköy Tesisleri’nde dün ya-
pılan antrenmanına kaptan Pablo Martin Batalla 
da katıldı. U15 futbolcularıyla soyunma odasında 
bir araya gelen Batalla, genç futbolcularla bir süre 
sohbet ettikten sonra onlarla birlikte antrenmana 
çıktı. Altyapı oyuncularının oluşturduğu tünelden 
alkışlar eşliğinde sahaya çıkan deneyimli oyun-
cu, antrenmanın ilk 20 dakikasında genç oyuncu-
larla birlikte çalıştı. Altyapı oyuncularının yoğun 
ilgi gösterdiği Pablo Batalla, antrenman sonunda 
genç oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bur-
saspor’un efsane futbolcularından Mesut Şen de 
Batalla’yı göstererek genç oyunculara, “Büyü-
yünce böyle futbolcu olun. Başka türlü futbolculuk 
yok. Böyle futbolculuk var” diye seslendi.   n İHA

Erol Bedir: Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacağız

Vincent Janssen sahaya iniyor
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.SERİK BELEDİYESPOR 24 20 2 2 64 19 45 62

2.ISPARTA DAVRAZ 24 14 7 3 48 26 22 49

3.MUT İDMAN YURDU 24 12 9 3 42 22 20 45

4.KARAMAN BELEDİYE 24 13 5 6 44 27 17 44

5.KEPEZ BELEDİYESPOR 24 13 2 9 37 31 6 41

6.MANAVGAT BELEDİYE 24 11 7 6 41 29 12 40

7.SARAYÖNÜ BELEDİYE 24 10 9 5 38 29 9 39

8.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 24 9 7 8 34 32 2 34

9.ANAMUR BELEDİYESPOR 24 8 5 11 25 37 -12 29

10.BUCAK BELEDİYE 24 6 6 12 24 42 -18 24

11.KONYA EREĞLİSPOR 24 3 10 11 25 36 -11 19

12.AKŞEHİR SPOR 24 4 6 14 14 30 -16 18

13.MANAVGATSPOR 24 4 3 17 30 62 -32 15

14.GÖLHİSARSPOR 24 1 2 21 13 57 -44 5

Selçuklu Belediyespor Kulübü tarafın-
dan düzenlenen Tekvando Turnuvası’nda 
130 sporcu madalya için kıyasıya mücadele 
etti. Selçuklu Belediyespor Kulübü Tekvan-
do branşı sporcuları geçtiğimiz hafta sonu 
düzenlenen turnuvada ter döktü. 130 spor-
cunun mücadele ettiği turnuva çekişmeli 
maçlara sahne oldu. Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’nda düzenlenen 
turnuvada sporcuların heyecanlı oldukları 
gözlendi. Aileleriyle birlikte salona gelen 
birçok sporcu ilk turnuva maçı deneyiminin 
yanı sıra ilk madalyalarını da kazanmanın 
mutluluğunu yaşadı. Ailelerin tribünde takip 
ettiği turnuvada madalya kazanan sporcula-
ra madalyalarını antrenörleri takdim etti. 

‘DENEYİM AÇISINDA 
OLDUKÇA FAYDALI’

Tekvando Antrenörü Ali Armağan tur-
nuva ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Sel-
çuklu Belediyespor Kulübü bünyemizde 
bulunan yaklaşık 130 sporcumuz arasında 

güzel bir turnuva düzenledik. 
Hem sporcuların maç dene-
yimi kazanması hem de son 
performanslarını görmek 
açısından faydalı bir orga-
nizasyon oldu. Küçük yaş-
ta tekvandoya başlayan 
yetenekli sporcularımız 
var. En büyük amacımız 
şampiyon sporcular 
yetiştirerek Ülkemizi 
ve Selçuklu Beledi-
yespor’u en iyi şekilde 
temsil etmek. Spora 
verdiği desteklerden 
dolayı Selçuklu Be-
lediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’a 
antrenörler olarak te-
şekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da tekvandocular madalya için ter döktü

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor’da Basın Sözcüsü Prof. 
Dr. Hakan Salim Çağlayan takımın ya-
kaladığı galibiyet serisinin sürmesinin 
kendilerini ve camiayı son derece mutlu 
ettiğini söyledi. Son olarak oynanan Kırk-
lareli maçı hakkında da konuşan Çağla-
yan, “Öncelikle galip gelen takımımızın 
teknik ekibini ve oyuncularını kutluyo-
rum. Güzel bir karşılaşma oldu. Önce-
likle Fair - Play adına Konya’da ikinci kez 
bu hususun yaşanması bizi de mutlu etti. 
Rakibimizi de aynı zamanda tebrik ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.

‘PLAY – OFF’U İSTİYORUZ’
Sezon sonunda Play – Off potasında 

yer almak istediklerini ve bunun için emin 

adımlarla ilerlediklerini ifade eden Prof. 
Dr. Çağlayan, “Artık Play - Off’a doğru da 
emin adımlarla gidiyoruz. 45 puan yap-
tık ligin bitimine altı hafta kaldı. Kalan 
maçlarımızın üç tanesi içeride üç tanesi 
dışarıda. Nasip olursa inşallah rakipleri-
mizle olan maçlarımızdan galip gelerek 
Play - Off hedefimizi de gerçekleştirmek 
istiyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan taraf-
tarlarımıza, medya mensuplarımıza tüm 
Konya halkına teşekkür ediyoruz. Bundan 
sonra oynayacağımız maçlarda da bu 
desteğin artarak devam etmesini istiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

‘BU TAKIMA DESTEK
 VERMEK LAZIM’

Önemli bir çıkış yakaladıklarını ve 

genç oyuncuların desteğe ihtiyacı oldu-
ğunu sözlerine ekleyen Konya Anadolu 
Selçukspor Basın Sözcüsü Prof. Dr. Ha-
kan Salim Çağlayan, “Gerçekten genç 
arkadaşlarımız yüreklerini sahaya koya-
rak güzel bir galibiyet aldılar. Bu ekibe 
bu takıma destek vermemiz lazım, daha 
iyi yerde olması için. İnşallah bu desteği 
de Konya halkından bekliyoruz. Haftayı 
üç puanla tamamlamaktan da büyük 
mutluluk duyuyoruz. İkinci yarıda zaten 
galibiyet serilerimiz devam ediyordu. 
Sadece bir kez kaybettik. Kalan haftaları 
da inşallah galibiyetlerle tamamlayıp ligi 
iyi bir noktada bitirmek istiyoruz” diyerek 
sözlerini bitirdi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi tarafından organize edilen ve il-
çedeki mahallelerin kaynaşması amacıyla yapılan Sızma 
Mahalle Futbol Turnuvası başladı. 8 takımın mücadele 
ettiği turnuva iki gruptan oluştu. Selçuklu Belediyesi’nden 
yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla 
“Birlik Beraberlik ve Kardeşlik” sloganı ile düzenlenen 
Sızma Mahalle Futbol Turnuvası başladı. Turnuvaya katı-
lan 8 takıma başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele eden 
temsilcilerimiz Ereğlispor ve Akşehirspor’un düşme-
mek için mücadelesi kıyasıya sürüyor. Ligde bulunan 
üç Konya takımın arasında lig sonuna en alt sırada yer 
alan ekip küme düşecek. Sezonun bitmesine iki hafta 
kala Ereğlispor 19 puanla 11.sırada, Akşehirspor ise 
18 puan ile 12.sırada yer alıyor. Yeşil beyazlı ekip 
Ereğlispor, 25.hafta maçında deplasmanda Silifke 
Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin son haf-
tasında en alt sırada bulunan Gölhisaspor’u ağırlaya-
cak olan Konya ekibi, bu hafta kazanarak son haftaya 
rahat girmek istiyor. Ereğlispor, ligi Akşehirspor’un 
üzerinde bitirmesi halinde Saiteli Kadınhanı Beledi-
yespor ile Play – Out maçında karşı karşıya gelecek. 
Kırmızı beyazlı temsilcimiz Akşehirspor ise bu hafta 
Karaman Belediyespor deplasmanına gidecek. Ak-
şehirspor, bu maçı kazanarak umudunu son haftaya 
taşımak istiyor. Ligin son haftasında temsilcimiz Ma-
navgat Belediyespor’u kendi evinde ağırlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Sızma Mahalle 
Turnuvası başladı

Ereğli’de sözler 
Silifke maçında

Hedefe ilerliyoruz!
TFF 2. Lig’de mücadele eden pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, son olarak ligde Kırklarelispor’u 5-1 
mağlup etti. Kazanılan galibiyetin camiaya hayırlı olmasını dileyen Kulüp Başkanı Mehmet Güney, seyir 

zevki yüksek maçlar çıkardıklarını ve hedefe yavaş yavaş ilerlediklerini ifade etti

Atiker Konyaspor’un pilot takı-
mı Konya Anadolu Selçukspor, ligin 
28.hafta maçında Kırklarelispor’u 
mağlup ederek, çıkışını sürdürdü. Se-
zon sonunda Play – Off potasında yer 
almak isteyen yeşil beyazlı takımda 
Kulüp Başkanı Mehmet Güney maçın 
ardından yaptığı açıklamalarda, he-
deflerine ağır adımlarla ilerlediklerini 
söyledi. Mehmet Güney ayrıca, fut-
bolcuların Konyaspor kadrosunda yer 
almasını ümit ettiklerini belirtti.

‘HEDEFE İLERLİYORUZ’
Konya Anadolu Selçukspor iç 

sahada oynanılan ve 5-1 kazanılan 
Kırklarelispor maçının ardından açık-
lamalarda bulunan Kulüp Başkanı 
Mehmet Güney, takım olarak istikbal 
vaat ettiklerini ifade ederek, “Alınan 
bu galibiyet camiamıza hayırlı, uğur-
lu olsun. Güzel bir futbol oynayarak 
iyi bir sonuç aldık. Seyredenlere zevk 
verdiğine inanıyorum. İstikbal vade-
den bir takımımız olduğunu hep söy-
lüyorduk. Takımımız içinde geleceğe 
yönelik büyük beklentilerin olduğu 
ümit vadeden oyuncularımız var. İn-
şallah istediğimiz hedefe yavaş yavaş 
ilerliyoruz” dedi. 

‘HEPSİ KONYASPOR İÇİN ÇALIŞIYOR’
Güzel sonuçların devam etmesini 

temenni ettiklerini sözlerine ekleyen 

Güney, “Biz aslında sezon başında 
yola çıkarken lig sıralamasında ken-
dimize belirli bir yer hedeflemedik. 

Oyuncu yetiştirebilmenin yanında lig 
sıralamasında olabildiğimiz en üst 
noktayı hedefledik. Ama biraraya ge-
len futbolcuların takım olgusunu tam 
anlamıyla yaşadığı zaman alama-
yacağı netice olmadığını görüyoruz. 
İnşallah bu güzel sonuçların devamı 
gelecek. Sezon sonunda hep birlikte 
iyi bir noktada olmayı arzuluyoruz. 
Konya için hayırlı olur diliyorum. Bu 
çocukların hepsi Konyaspor kadrosu-
na girebilmek için çalışıyorlar. Ümit 
ediyoruz hem ligde başarılı sonuçları 
almaya devam ederler hem de Kon-
yaspor kadrosunda yer almayı başa-
rırlar” diyerek sözlerini tamamladı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Kendi sahasında Kırklarelispor’u 

5-1 mağlup eden yeşil beyazlı tem-
silcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
ligin 29.hafta maçında Sakaryaspor 
deplasmanına gidecek. Play – Off 
adına önemli bir maça çıkacak olan 
Yavru Kartal, bu maçın hazırlıklarına 
başladı. Yeşil beyazlı takımda tek he-
def Sakarya’dan galibiyet ile dönmek. 
Konya Anadolu Selçukspor’da bu maç 
1 Nisan Pazar günü saat 15.00’de oy-
nanacak.  n SPOR SERVİSİ

Prof. Dr. Çağlayan: Play – Off ’a emin adımlarla gidiyoruz
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 26 17 3 6 61 28 33 54
2.BAŞAKŞEHİR FK 26 16 5 5 46 26 20 53
3.BEŞİKTAŞ 26 14 8 4 47 23 24 50
4.FENERBAHÇE 26 13 9 4 49 30 19 48
5.TRABZONSPOR 26 11 9 6 45 37 8 42
6.KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41
7.GÖZTEPE 26 11 7 8 39 39 0 40
8.SİVASSPOR 26 11 5 10 36 38 -2 38
9.AKHİSARSPOR 26 9 7 10 36 40 -4 34
10.Y. MALATYASPOR 26 9 7 10 29 35 -6 34
11.BURSASPOR 26 9 6 11 34 35 -1 33
12.KASIMPAŞA 26 8 7 11 41 46 -5 31
13.ALANYASPOR 26 8 4 14 41 47 -6 28
14.ANTALYASPOR 26 7 7 12 31 47 -16 28
15.OSMANLISPOR 26 7 6 13 38 45 -7 27
16.GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 9 11 31 39 -8 27
17.ATİKER KONYASPOR 26 6 6 14 26 36 -10 24
18.KARABÜKSPOR 26 3 3 20 18 61 -43 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

SELİM: KAZANIP
RAHATLAYACAĞIZ
Son haftalarda formasına tekrar kavuşan Atiker Konyaspor’un tecrübeli savunmacısı Selim 

Ay, Osmanlıspor maçının çok kritik olduğunu, kazanıp rahatlamak istediklerini söyledi. 
Kayserispor maçında taraftar ve takım olarak kenetlendiklerini belirten Selim, bu

birlikteliği sürdürmeleri gerektiğini ifade etti

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da takım kaptanlarından Selim 
Ay yaptığı açıklamalarda düşme gibi bir 
ihtimalin olmadığını ve geçmişi bırakıp 
kenetlenmenin gerektiğini ifade etti. Se-
lim, Osmanlıspor maçının  çok olduğunu 
bildiklerini belirterek, “Osmanlıspor 
maçı çok zorlu maç. Bunun farkındayız. 
Ancak son iki haftada saha içinde daha 
düzenli ve daha umut veren bir Kon-
yaspor olduğunu düşünüyorum.  Takımın 
genel düşüncesi de bu. Bunun dışarıya 
yansıdığına inanıyorum. Osmanlıspor 
maçı çok kritik. Kimse desteğini bizden 

esirgemesin. Biz bir seri yakalamak 
istiyoruz. İçerdeki Kayserispor maçı 
bu serinin ilk halkası olacak inşallah. 
Osmanlıspor’u da mağlup edip rahatla-
yacağız. İnşallah bu sezon ne bizi seven-
leri üzeceğiz ne de kendimiz üzüleceğiz. 
Konyaspor’u hak ettiği yere taşıyacağız” 
ifadelerini kullandı.

‘GEÇMİŞE TAKILMAK 
ZARAR VERİR’

Takım içinde düşme gibi bir ihtima-
lin düşünülmediğini ifade eden Kaptan 
Selim Ay, “Kenetlenmiş durumdayız. 

Taraftarımız ile birlikte bir aile gibi hede-
fe kilitlendik. Osmanlıspor maçında da 
bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. 
Sevenlerimiz bize olan desteğini sürdür-
sün. Geçmişte neler olduğunu konuşa-
cak vakit yok. Düşme gibi bir ihtimali dü-
şünmüyoruz bile. Geçmişte illaki hatalar 
olmuştur. Geçmişe takılıp kalmak zarar 
verir. Geçmişten ders alınacaksa bunun 
vakti de şuan değil. Kenetlendik. İyi yer-
de bitireceğiz. Düşme gibi bir korkumuz 
da yok” şeklinde konuştu.

‘KIRGINLIKLARI 

KENARA BIRAKALIM’
Taraftarda dua beklediklerini de 

sözlerine ekleyen Selim, “Sezon başın-
da taraftarımızdan uzun süre mahrum 
kaldık. Ancak Kayserispor maçında aile 
gibiydik. Kırgınlıkları bir kenara bırakma 
zamanı artık. Onları anlayabiliyoruz. 
Konyaspor’u çok seviyorlar. 

Bazen bu duyguları ve üzüntüleri ile 
aşırı tepkiler olabiliyor. Ancak Kayse-
rispor maçında bunu aştığımız düşünü-
yorum. Taraftarımız bize olan inancını 
kaybetmesin. Dualarını da esirgeme-
sinler” dedi.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oy-
nayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 
deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, 
hazırlıklarını öğleden sonra Kayacık Tesisleri’nde yaptığı ant-
renmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda 
bulunan oyuncular katılmazken, Mustapha Yatabare takımdan 
ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı. 

Kurulan istasyonlarda yapılan ısınma hareketleri ile başla-
yan antrenman, süratte devamlılık çalışması ile devam etti. Dar 
alanda oyun oynayan futbolcular, antrenmanı turnuva maçları 
ile tamamladı.   n İHA

Anadolu Kartalı 
hazırlıklarını sürdürüyor

Önceki gün vefat eden Konya sporuna hem sporcu hem de 
yönetici olarak büyük hizmetlerde bulunan İlhami Coşkun ebedi 
istirahatgahına uğurlandı.

Konya Spor  camiasının kalabalık bir şekilde yer aldığı 
cenaze törenine Konyaspor başkanı Fatih Yılmaz’ın yanı sıra 
asbaşkan Mehmet Günbaş da katıldı. İlhami Coşkun’un naaşı 
dün Parsana Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Musalla Mezarlığı’na defnedildi.
n SPOR SERVİSİ

İlhami Coşkun son 
yolculuğuna uğurlandı

Atiker Konyaspor’un golcü oyun-
cusu Adis Jahovic, Konya Yenigün 

Gazetesi’ne özel açıklamalarda 
bulundu. Takımın kalitesini gör-

düğünü ve bulundukları konu-
mun çok şaşırtıcı olduğunu 

belirten Adis, “Bu takıma 
inancım olmasaydı gel-

mezdim” dedi.
‘TARAFTARIMIZ 

İLE 3 PUAN 
GETİRECEĞİZ’

K a y s e -
rispor ma-

çında gol 
a t t ı ğ ı 

i ç i n 

çok mutlu olduğunu belirten Jahovic, 
Osmanlı maçına kazanmak için Anka-
ra’ya gideceklerini sözlerine ekleyerek, 
“Yeni hocamızla birlikte pozitif bir ener-
jimiz var. Kayserispor maçı çok önem-
liydi. Taraftarımızın da desteği ile maça 
çok iyi başladık. Erken bir gol attık. Tabi 
ikinci golü de bulmamız gerekiyordu. 
1-0 her zaman riskli bir skordur. Son 
dakika olsa da ikinci golü atmayı başar-
dık. İkinci golü de ben attığım için kendi 
adıma çok mutluyum. Şimdi bu Kayse-
rispor maçını unutmamız gerekiyor. Ben 
maç maç odaklanıyorum. Bizim için her 
maç final niteliğinde çünkü. Şimdiki 
hedefimiz Osmanlı maçı. Gelecek olan 
taraftarımız ile birlikte Konya’ya 3 puanı 

getirmeyi umut ediyoruz” dedi.
‘GERÇEK YERİ İLK 6’

Konyaspor’un düşme potasında 
olmasının çok şaşırtıcı olduğunu ifa-
de eden Makedonyalı oyuncu, “Kon-
yaspor’a gelir gelmez ilk fark ettiğim 
oyuncu grubunun kalitesi ve yüksek 
karakteriydi. Konyaspor’un mevcut du-
rumu beni şaşırtıyor. Konyaspor’un en 
kötü ilk 10 yer alması gerekiyor. Hatta 
gerçek yeri ilk altı. Takımın son 2 yılda 
Avrupa’da yer alması, iki tane kupayı 
müzesine götürmesi, takımın kalitesi-
ni gayet açık bir şekilde gösteriyor. Bu 
takıma inancım olmasaydı gelmezdim” 
ifadelerini kullandı. 
n YUNUS ALTINBEYAZ

Jahovic: Konyaspor’un gerçek yeri ilk 6

 Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor’da göreve başladığında takımın zor durumda 
olduğunu söyledi. 

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da, ligde alt sıralarda yer alan kulüpte yaşanan zorlukla-
rın takım, yönetim, teknik heyet ve taraftarla aşılacağına inandığını söyledi. Antalyaspor’da 

göreve başladığında takımın zor durumda olduğunu anlatan Hamzaoğlu, “Geldiğimiz gün-
lerde takım kötü durumdaydı. Herkes kulüpten ayrılmaya, gitmeye çalışıyordu. Gitme-

si gerekenler vardı. Maddi anlamda yükü ağır olanlar, ileride yükü ağır olduğu için 
ayrılması gerekenler vardı. Başarıya giderken bireysel olarak iyi futbolcular olması 
önemli ama takımda yıldızların önemi yoktur. Takım olma gerektiğine inandık. Kad-
romuzdaki arkadaşlarımızla kenetlendik. Arkadaşlarımıza değer verdiğimizi hisset-
tirdik. Yola çıktık. Zor maçlarımız, kaybettiğimiz maçlar oldu. Bizim için asıl olan 
kaybettiğimizde destek veren taraftarımızdı. Futbola sonuç olarak bakılan ortamda 

kaybettiğinizde dahi bize verilen destek inanılmaz güç veriyor. Taraftarımız bi-
linçli ve takımını sevmesinden dolayı Antalyaspor çok şanslı. Öncelikli hedefi-
miz, ligde kalmaktır” dedi   n İHA

Hamzaoğlu: Kadromuzda
kalan oyuncularla

kenetlendik
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