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TRT’den 5 ödül 17

Selçuklu’ya yeni 
gençlik merkezi

KONYA TÜRKÜLERİ
DUTLU’DA YANKILANDI

KIRSAL BÖLGELER 
AYAĞA KALKIYOR

Konserler yaz boyunca sürecek

Taşkent ve Yunak’a mezbahane

Meram Belediyesi tarafından açılan Dutlu Koruluğu yaz 
konserlerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler kapsamında ilk 
olarak Konya Halk Türküleri seslendirilirken Başkan Fatma 
Toru, Yaz boyunca konserlerin devam edeceği müjdesini 
verdi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı arasında Taşkent ve Yunak’a mezbahane ka-
zandırılmasına ilişkin protokol imzalandı. Mezbahaneler ile 
üreticiler ürünlerini daha iyi fiyata satabilecekler.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Dış ticaret 
ivme kazanacak

Göl Festivali
coşkuyla başladı

Konya Ticaret Odası’nın başvuru-
suyla MEVKA’dan destek almaya 
hak kazanan Konya Dış Ticaret 
Merkezine Kavuşuyor Projesi’nin 
sözleşmesi imzalandı. Projenin 
Konya ihracatına ivme kazandır-
ması bekleniyor. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Şehitler nedeniyle 3 yıldır yapıla-
mayan Beyşehir Göl Festivali bu 
yıl yapılan coşkulu açılışla başladı. 
Festivalin 10 gün süreceğini be-
lirten Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, festivalin sürpriz-
lerle dolu olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 15’TE

Hacı Murat 
65 bin lira!

Konya’da 45 yıllık bir kaportacı, 
orijinal parçalarla ve sadece bu 
araç için kullandığı sehpada bir 
buçuk senede topladığı 1975 mo-
del Murat 124 otomobilini 65 bin 
liraya satışa çıkardı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Doğal sabunlar 
şifa dağıtıyor

Bitki özlerinden hazırlanan renk 
renk sabunlar egzamadan sivil-
cilere, yorgunluktan varise kadar 
birçok sorunun tedavisinde yardı-
mı oluyor. Son yıllarda bu sabun-
lar vatandaşlar tarafından yoğun 
ilgi görüyor.
n HABERİ SAYFA 17’DE 

Bin 700 metreden çıkan tarih
Konya’da tarihi Gevale Ka-
lesi’ni gün yüzüne çıkart-
mak amacıyla 2012 yılında 
başlatılan arkeolojik kazı 
çalışmaları devam ediyor. 
Yaklaşık bin 700 metrede 
devam eden çalışmalar 
kapsamında kale kendini 
göstermeye başladı. Prof.
Dr. Ahmet Çaycı, Tarihi 
Gevale Kalesi’nin Konya 
tarihi ve turizmi açısından 
önemli olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

İthal lobisi devrede!
Kurbanlık hayvanlarla 

ilgili spekülatörlere 
dikkat çeken yetkili-

ler, kurbanlık hayvan 
sayısının yeterli oldu-
ğunu, aksi düşünce-
lerin gerçeği yansıt-

madığını belirtiyor 

KURBANLIKLAR
GÜNDEME GELİYOR

Kurban Bayramı yaklaştıkça kur-
banlık hayvanlarla ilgili tartışmalar 
da kendini göstermeye başladı. 
Kurban fiyatlarının ne olacağı, kur-
banlık hayvan sayısının durumu 
gibi konuların gündeme gelmeye 
başladığı bugünlerde yetkililer me-
rakları giderecek açıklamaları da 
bir bir yapmaya başladı.

İTHAL LOBİSİNE
DİKKAT ÇEKTİLER

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Edip Yıldız, Türkiye’de 
kurbanlık sayısının yeterli olduğu-
nu söyledi. Konya Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Fettah Öztürk de lobi guruplarına 
dikkat çekti, ithal hayvan getirmek 
için “kurbanlık yok” yaygarası yapıl-
dığını söyledi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Ova’daki patates alanları bu yıl “Mildiyö” hastalığına yenik 
düştü. Hastalık nedeniyle patatesler erken hasat edilmeye 
başlanırken, bu yıl patates rekoltesinde de düşmeler bekleni-
yor. Bu nedenle patates değerlenecek.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
sözleşmeli ekimde firmaların bu yıl daha çok alım yapacağına 
dikkat çekti. Soylu, “Patates bu yıl daha değerli olacak” dedi.   
n HABERİ SAYFA 2’DE

Patates ‘altın’ oldu!

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Prof.Dr. Ahmet Çaycı
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Patates bu yıl 
altın değerinde!

Çumra’da verilen 
sözler yerine getirildi

Niğde ve Nevşehir’de geçtiğimiz 
yıllarda görülen hastalıklardan dola-
yı patates ekim alanları son yıllarda 
Konya Ovası’na kaymıştı. Ancak bu 
yıl Konya Ovası’ndaki patateslerde 
de sorunlar baş gösterdi. Mayıs ve 
Haziran’daki dengesiz yağışlar ne-
deniyle Ova’daki patates alanları bu 
yıl “Mildiyö” hastalığına yenik düş-
tü. Hastalık nedeniyle patates ekim 
alanları erken hasat edilmeye baş-
lanırken, bu yıl patates rekoltesinde 
de düşmeler bekleniyor. Uzmanlar 
bu nedenle patatesin bu yıl geçti-
ğimiz yıllara göre çok daha değerli 
olacağına dikkat çekiyor. Ziraat Mü-
hendisleri Odası Başkanı ve Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, bu yıl patates’in çok kıymetli 
olduğunu ifade etti.
PATATES GEÇTİĞİMİZ YILLARA GÖRE 

DAHA DEĞERLİ OLACAK 
Ziraat Mühendisleri Odası Baş-

kanı ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Zi-
raat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, Niğde ve Nev-
şehir’de yaşanan hastalıklar sebebi 
ile patates ekim alanın Konya ovası-
na kaydığını ifade eden Soylu, “Niğ-
de ve Nevşehir’de patateslerde ya-
şanan hastalıklardan dolayı patates 
ekim alanları Konya bölgesine kaydı. 
Konya Ovasında patates üretiminde 
ciddi bir üretim söz konusu. Hem 
sözleşmeli üretim hem de tohumluk 
üretimi konusunda Konya söz sahibi 
konumuna geldi. Ancak bu yıl tur-
fanda üretim alanlarında yaşanan 
sıkıntıların devamında, Konya ova-
sında da Mayıs ve Haziran ayında 
yağan yağışlar dolayı geçmiş yıllar-
la göre daha fazla hastalık görüldü. 
Özellikle mildiyö hastalığı Konya 

Ovası’nda etkili oldu. Bu yüzden 
geçtiğimiz yıllarda Ağustos 15’ten 
sonra başlayan söküm işlemleri bu 
yıl erken ekilen ve hastalık geçiren 
tarlalarda 15-20 gün erken başladı. 
Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde 
de hasat işlemleri artarak devam 
edecek. Hastalıklar verim üzerine 
olumsuz etki yaptı. Geçtiğimiz yıl-
larda 5-6 ton/dekar arasında deği-
şen verimler, bu yıl İlk sökümlerde 
dekar başına 3.8 - 4.3 ton arasında 
değişiyor. Türkiye genellinde tur-
fanda üretim alanlarında yaşanan 
sıkıntı sebebi ile toplamda ülke ge-
nelinde rekoltede düşüşlük söz ko-
nusu olacak. Bu durumun neticesin-
de geçtiğimiz yıl sözleşmeli ekimde 
firmalar 4 tona kadar çiftçinin ürü-
nü alıyor, Fazlasına karışmıyordu. 
Üreticiler sözleşme fazlası üretimler 
için Nevşehir’de depo kiralama gibi 
çözümler arıyordu. Ancak bu yıl de-
kar başına 4 ton üzerinde üretilen 
patatesleri daha yüksek fiyatta alma 
ile ilgili çalışmaları olduğu ifade edi-
liyor. Bu da patates’in geçtiğimiz yıl-
lara göre çok daha değerli olacağını 
gösteriyor” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumra’da 2014 mahalli ida-
reler seçimlerinde mahalle sayısı 
12’den 53’e mahalleye yükselmişti. 
Seçimlerde mahallelere verilen söz-
ler sırasıyla tamamlanmaya devam 
ediyor. Çumra Belediyesi Alemdar 
mahallesine verdiği sözlerin tama-
mında sona geldi. Mahalle ziyaretle-
rinde devam eden Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz Alemdar 
mahallesini ziyaret etti vatandaşlar-
la sohbet etti ve yapılan yatırımları 
inceledi. 

Belediye Başkanı Oğuz; “2014 
seçimleriyle birlikte Büyükşehir ya-
sası devreye girmişti. Mahallelinin 
ise aklında acaba bize hizmet gelir 
mi diye tereddütler vardı. Elhamdü-
lillah bugün yıl 2018 Mahalle inşaa-
tımızda sona geldik, Mahalle parkı-

mız yapıldı, Mahalle iç yollarımızın 
tamamının asfalt altyapı çalışmaları 
tamamlandı ve bir ay gibi kısa bir 
süre içerinde mahallemizin tüm yol-
ları asfaltlanmış olacak. 2014 yılında 
verilmiş olan tüm sözlerin yerine 
getirilmiş olması bizi de mahallemizi 
de memnun ediyor. Mahalle muhta-
rımız, eski mahalle muhtarımız ve 
tüm mahalle halkımızla çalışmaya 
devam ediyoruz” dedi.  

Sürekli aramızda mahallelimizle 
berabersiniz ve istişareler ediyorsu-
nuz diyen Alemdar Mahalle Muhtarı 
Süleyman Doğan mahalleye yapılan 
Asfalt çalışmaları, Park yapımı ve 
Köy Konağı başta olmak üzere tüm 
hizmetlerden dolayı Çumra Belediye 
Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a teşek-
kür etti.  n HABER MERKEZİ

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık hayvan piyasası da hareketlenmeye başladı. Spekülatörlere dik-
kat çeken yetkililer, kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu, aksi düşüncelerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor

Yeterli sayıda 
kurbanlık var

Kurban Bayramı yaklaştıkça 
kurbanlık hayvanlarla ilgili tartış-
malar da kendini göstermeye baş-
ladı. Kurban fiyatlarının ne olacağı, 
kurbanlık hayvan sayısının durumu 
gibi konuların gündeme gelmeye 
başladığı bugünlerde yetkililerce 
merakları giderecek açıklamalar 
da bir bir geliyor. Özellikle her yıl 
tartışmaya açılan kurbanlık hay-
van sayısıyla ilgili korkacak bir şey 
olmadığını ifade eden yetkililer, bu 
tartışmaların belli guruplarca ithal 
hayvan getirip satmak için spekü-
lasyon oluşturma amacıyla oluştu-
rulduğuna dikkat çekiyorlar.  

KURBANLIK SIKINTISI YOK
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Bir-

liği Başkanı Edip Yıldız yaptığı açık-
lamada yaklaşan kurban bayramı 
öncesi Konya’da kurbanlık sıkıntısı-
nın olmadığını açıkladı. Yıldız, Tür-
kiye genelinde her yıl yaklaşık ola-
rak 950 bin büyükbaş hayvan ile, 
2,5 milyon da küçükbaş hayvanın 
kurbanlık olarak değerlendirildiğini 
hatırlattı. Mevcut kurbanlık sayıla-
rını açıklayan Yıldız, “Güncel verile-
re göre Konya genelinde 2 milyon 
402 bin 331 küçükbaş (koyun-keçi) 
hayvanın, 996 bin 989 büyükbaş 
(sığır-manda) hayvanın bulunuyor.  
Türkiye genelinde ise 16 milyon 

105 bin 025 büyükbaş ile 44 mil-
yon 312 bin 308 küçükbaş hayvan 
var” diye konuştu.  Damızlık vasfa 
sahip hayvanların bu ülkenin mil-

li serveti olduğunu belirten Yıldız, 
kurbanlık için piyasada satışa su-
nulan hayvanların damızlık vasfını 
yitirmiş reforme denilen dişi hay-
vanlarla ile erkek hayvanların de-
ğerlendirildiğini belirtti. Edip Yıldız, 
kurbanlık piyasasında fiyatlarında 
oluşmaya başladığını ifade etti. Bü-
yükbaş kurbanlıklar için kilogram 
fiyatlarının 18-22 TL arasında de-
ğiştiğini dile getirdi. 

KURBANLIK ALACAKLAR 
BUNLARA DİKKAT ETSİN

Kurbanlık hayvan alacak va-
tandaşların dikkat etmeleri konu-
lar konusunda da önemli noktalara 
değinen Yıldız, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Kurbanlık alacak Konyalı 
hemşehrilerimiz, işlerini son gün-
lere bırakmamalı son gün bekle-
nen üstünde yoğunluk olabiliyor. 
Kurbanlık seçiminde kurbanın ya-
şına çok dikkat edilmeli, kurbanlık 
hayvanın yaşının sağlıklı bir şekilde 
öğrenilmesi için de mutlaka küpesi 
olan hayvanlar kurbanlık olarak ter-
cih edilmelidir. 

Çünkü küpesi olan hayvan, Ta-
rım ve Orman Bakanlığımızın veri 
tabanlarında kayıtlı olduğu anla-
mına gelir. Mümkünse mutlaka 
hayvancılıktan anlayan kişiler eşli-
ğinde kurban seçimine gidilmesini 

tavsiye ediyorum. Çünkü hayvanın 
görünümü, dişi ise gebe olup olma-
dığı ve sağlıklı olup olmadığını da 
kontrol etmek çok önemlidir.”

YAYGARA ÇIKARANLAR VAR!
Konya Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah 
Öztürk de yaptığı açıklamada, kü-
çükbaş hayvan fiyatlarının henüz 
oluşmadığını söyledi. Talep olma-
dığı için fiyatlar konusunda şuanda 
karışıklıklar olduğuna dikkat çeken 
Öztürk, “Küçükbaşta fiyat geçen yıl 
18 TL’ydi. Bu sene de 19-20 TL ci-
varında bekliyoruz. Bu yıl henüz ta-
lep yok. Talep azlığı var. Bu neden-
le fiyat oluşmadı, bir karışıklık var. 
Büyükbaşta hareketlilik daha önce 
başlar. Ama küçükbaş pazardan 
son 3-4 gün alındığı için fiyat henüz 
oluşmadı” dedi. Kurbanlık hayvan 
sayılarının yeterli olduğunu ancak 
buna rağmen kurbanlık hayvanın 
yetersiz olduğuna dair bazı söylem-
lerin hatırlatılması üzerine Öztürk, 
“Şuanda hayvan sayımız yeterli. 
Ama Kurban Bayramı öncesi bazı 
lobi gurupları, yurt dışından hayvan 
getirip satmak için hayvan yok diye 
bir yaygara çıkarırlar. Bunu geçen 
yıl da yaptılar. Bizim kendi hayvanı-
mız yeterlidir” ifadelerini kullandı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Prof. Dr. Süleyman Soylu

 Edip Yıldız

Fettah Öztürk

Kurban Bayramı yaklaştıkça “kurbanlık hayvan yok” gibi spekülasyonlar da artmaya başladı. Ancak yetkililer 
bazı gurupların art niyetli tutumlarına dikkat çekerek bu durumun gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.
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Hotamış ve Havalisi Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Ahmet Kiraz, ve 
yanındaki heyet Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum’u makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun dilediler.

Konyalı  ve hemşehrimiz  bir bakanın 
bulunmasından dolayı büyük mutluluk 
yaşadıklarını belirten Hotamış ve Hava-
lisi Kültür ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Ahmet  Kiraz, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı görevini üstlenen hemşehri-
miz Murat Kurum’u makamında ziyaret 
ettik ve  yeni dönemde çok başarılı çalış-
maların altına imza atacağına yürekten 
inandığımızı belirttik.  Hotamışlılar ola-
rak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineyi 
açıklamasıyla birlikte çok ayrı bir sevinç 
yaşadıklarını ifade eden Başkan Kiraz 
“Konya’nın Karapınar İlçesi Hotamış 
havalisi Akçayazı köyünden olan Murat 
Kurum’un bakanlar kurulunda ismini 
duyunca çok mutlu olduk. Mesleki ha-
yatında istikrarlı bir yükselişi olan ve en 
son Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdür-
lüğünde başarılı çalışmalarıyla adından 

söz ettiren Sayın Kurum, Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
takdirine mazhar olmuş ve yeni sistemin 
ilk kabinesinde yer alarak biz hemşehri-
lerinin göğsünü kabartmıştır.

Bizde dernek olarak Sayın bakanı-
mız ve hemşehrimiz Murat kurum’u 
makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
temennisinde bulunduk. Kendisi inanı-
yorum ki bilgi birikimi, enerjisi ve proje-
leriyle Yeni Türkiye’ye damgasını vuran 
isimlerden biri olacaktır.  Dernek olarak 
Sayın Kurum’a ve diğer tüm bakanları-
mıza görevlerinde başarı diliyorum. Al-
lah yardımcıları olsun” dedi. Ziyaretten 
dolayı memnuniyeti dile getiren Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ho-
tamış ve Havalisi Kültür ve Dayanışma 
Derneğinin ziyaretinden dolayı başta 
Başkan Ahmet kiraz ve yanındaki heyete 
teşekkür ediyorum. Bize verilen görevi 
en iyi şekilde yapmak için çalışacağız” 
dedi. Ziyaret günün anısına çektirilen fo-
toğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

‘Bakan Kurum bizi gururlandırdı’

Fatma-Ramazan Erkeç çiftinin kızı Havvanur ile Gülsen-Bekir Akay çiftinin oğlu Yunus 
Emre ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi

Doğancı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Doğancı’nın oğlu Halil ile, Hacer-Aziz 
Demir çiftinin kızı Burcu Demir ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi

Ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ dediler

Doğancı ve Demir 
ailelerinin mutlu günü

Konya’nın tanınmış esnaflarından Bekir Akay, oğlu 
Yunus Emre’yi evlendirdi. Erkeç  ve Akay aileleri dü-
ğün mutluluğu yaşadı. Fatma-Ramazan Erkeç çiftinin 
kızı Havvanur ile Gülsen-Bekir Akay çiftinin oğlu Yunus 
Emre ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevi-
ne girdi. Çaybaşı Mahallesi Battalaziz sokakta düzenle-
nen düğün merasimine Erkeç ve Akay ailelerinin yakın-
ları, sevenler ve dostları katıldı. Geleneksel düğün pilavı 
ikramında bulunulan düğünde, Akay ve Erkeç aileleri 
davetlilerle tek tek ilgilenerek hayırlı olsun dileklerini 
kabul ettiler. Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift 
ise mutluluklarını çekindiklerini fotoğraflarla ölümsüz-
leştirdiler. Yenigün Gazetesi olarak Havvanur ve Yunus 
Emre çiftine ömür boyu mutluluk, Erkeç ve Akay ailele-
rine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiyoruz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Doğancı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Do-
ğancı’nın oğlu Halil, Burcu Demir ile evlendi. Demir ve 
Doğancı aileleri düğün mutluluğu yaşadı. Hacer-Aziz 
Demir çiftinin kızı Burcu ile, Meryem-Ömer Doğancı 
çiftinin oğlu Halil, ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diye-
rek dünyaevine girdi. İkonia Garden Düğün ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen düğün merasimine Demir ve 
Doğancı ailelerinin yakınları, sevenleri ve dostları katıl-
dı. Düğüne katılan misafirlerin ‘hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul eden Demir ve Doğancı aileleri davetlilere gele-
neksel düğün pilavı ikramında bulundu. Mutlulukları 
gözlerinden okunan Burcu ve Halil çifti ise sevenleri ile 
birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Yeni-
gün Gazetesi olarak Burcu ve Halil çiftine ömür boyu 
mutluluk, Demir ve Doğancı ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ 
dileklerimizi iletiyoruz.   n HÜSEYİN MENEKŞE
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Konya Mimarlar Odası Eski Başkanı Mehmet Dolular’ın annesi, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular’ın babaannesi Münire Dolular’ın cenazesi toprağa verildi 

CHP Konya Eski İl Başkanı ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Ünal 75 yaşında hayatını 
kaybetti. Ünal’ın cenazesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

Akış Asansör Sahiplerinden Mehmet Akış’ın ağabeyi Nazmi Akış 82 yaşında vefat 
etti. Merhum Akış’ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman Yavuz’un annesi Ümmühan Yavuz 86 yaşında 
Hakk’a yürüdü. Merhume Ümmühan Yavuz’un cenazesi tekbir ve dualarla toprağa verildi

Münire Dolular vefat etti

CHP’li Ünal’a son görev Nazmi Akış Hakk’a yürüdü

Yavuz ailesinin acı günü

Konya Mimarlar Odası Eski Başkanı Mehmet 
Dolular’ın annesi, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular’ın babaannesi Münire Dolular 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. 86 yaşında vefat 
eden Merhume Dolular’ın cenazesi öğle namazı-
na müteakip Hacı Veyis Camii’nde kılınan cena-
ze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na dualar 
ve tekbirlerle defnedildi. Merhume Dolular’ın 
cenazesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun başta olmak 
üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim 
katıldı. Cenazeye katılanların taziye dileklerini 
kabul eden Dolular ailesi vefat eden merhum 
Münire Dolular’ın mezarı başında da dualar etti. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhume Münire Dolu-
lar’a Allah’tan rahmet, Dolular ailesine baş sağlı-
ğı ve sabırlar dileriz.
n TEVFİK EFE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Eski 
İl Başkanı Mehmet Ali Ünal Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Bir süredir kanser tedavisi gören ve 75 
yaşında hayata gözlerini yuman Merhum Ünal’ın 
cenazesi ikindi namazına müteakip Hacı Veyis 
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla ve tekbirlerle Üçler Mezarlığı’na def-
nedildi. Merhum Ünal’ın cenazesine CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Konya Millet-
vekili Abdüllatif Şener, CHP Konya Eski Millet-
vekili Hüsnü Bozkurt, Parti Yöneticileri ve çok 
sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanların taziye 
dileklerini kabul eden Ünal ailesi vefat eden ya-
kınlarının da mezarı başında dualar etti. Merhum 
Mehmet Ali Ünal’ın 3 erkek evladı vardı. Yeni-
gün Gazetesi olarak Merhum Mehmet Ali Ünal’a 
Allah’tan rahmet, Ünal ailesine ise baş sağlığı ve 
sabırlar dileriz.   n HÜSEYİN MENEKŞE

Akış Asansör Sahiplerinden Meh-
met Akış’ın ağabeyi Nazmi Akış, 
Hakk’a yürüdü. 82 yaşında vefat eden 
Nazmi Akış’ın cenazesi, öğle namazına 
müteakip Musalla Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından tekbirlerle 
ve dualarla Musalla Mezarlığı’na def-
nedildi. Merhum Akış’ın cenazesine 
sevenleri, dostları ve yakınları katıldı. 
Cenazeye katılanların taziye dilekle-
rini kabul eden Akış ailesi vefat eden 
yakınlarının mezarı başında da dualar 
etti. Merhum Nazmi Akış 1’i kız 4’ü 
erkek olmak üzere 5 çocuk babasıydı. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum Naz-
mi Akış’a Allah’tan rahmet, Akış ailesi-
ne ise baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Konya Reklamcılar Derneği Başkanı Osman 
Yavuz’un annesi Ümmühan Yavuz Hakk’ın rah-
metine kavuştu. 86 yaşında vefat eden Merhu-
me Yavuz’un cenazesi öğlen namazına müteakip 
Parsana Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Musalla Mezarlığına dualar ve tekbirler 
eşliğinde defnedildi. Cenazeye Yavuz ailesinin 
sevenleri, dostları ve yakınları katıldı. Cenazeye 
katılanların taziye dileklerini kabul eden Yavuz 
ailesi, vefat eden yakınlarının mezarı başında da 
dualar etti. Merhume Ümmühan Yavuz’un 3’ü 
erkek 1’i kız olmak üzere 4 evladı vardı. Yenigün 
Gazetesi olarak Ümmühan Yavuz’a Allah’tan 
rahmet, başta Reklamcılar Derneği Başkanı Os-
man Yavuz olmak üzere, Yavuz ailesine baş sağ-
lığı ve sabırlar dileriz.
n HÜSEYİN MENEKŞE
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Konya Mimarlar Odası
Eski Başkanı 

Mehmet Dolular’ın
annesi, AK Parti Meram

 İlçe Başkanı
 Mustafa Dolular’ın

babaannesi

Münire Dolular’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
Dolular ailesi ve yakınlarına Cenab-ı 
Allah’tan Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Reklamcılar
Derneği Başkanı

Osman Yavuz’un
annesi

Ümmühan
Yavuz’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 
Yavuz ailesi ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Doktor Hamdi Koçak’ın babası Ahmet Koçak Hakk’a yürüdü. Merhum Koçak’ın 
cenazesi çok sayıda kişinin katılımıyla Hacı Fettah Mezarlığı’na defnedildi

Konya Çimento eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Hafız Diş Hekimi Nuri Yılmazgil 95 
yaşında hayatını kaybetti. Merhum Yılmazgil Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi 

Doktor Hamdi Koçak’ın 
babası Hakk’a yürüdü

Diş Hekimi Nuri Yılmazgil 
dualarla toprağa verildi

Doktor Hamdi Koçak’ın babası Ahmet Koçak 
Hakk’a yürüdü. 86 yaşında vefat eden Merhum Ko-
çak’ın cenazesi, öğlen namazına müteakip Külahçı 
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dua-
lar ve tekbirlerle Hacı Fettah Mezarlığı’na defnedildi. 
Merhum Koçak’ın cenazesine AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Konya 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Konya Tabip Oda-
sı Başkanı Dr. Seyit Karaca’nın yanı sıra sevenleri, 
dostları ve yakınları katıldı. Cenazeye katılanların 
taziye dileklerini kabul eden Koçak ailesi vefat eden 
yakınlarının mezarı başında da dualar etti. Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Ahmet Koçak’a Allah’tan 
rahmet, başta Dr. Hamdi  Koçak olmak üzere Koçak 
ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz. 
n TEVFİK EFE

 Konya Çimento eski Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Hafız Diş Hekimi Nuri Yılmazgil 95 yaşında hayatını 
kaybetti. Merhum Nuri Yılmazgil’in cenazesi dün öğlen 
namazına müteakip Hacıveyiszade Caminde kılınan ce-
naze namazının ardından Musalla Mezarlığında toprağa 
verildi. Yılmazgil ailesini acı günlerinde dostları ve se-
venlerinin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Meclis Başkanı ve Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahir Büyühelvacıgil, İnşaat Mühendisleri Oda-
sı (İMO) Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, 
Selçuklu Sanayici İşadamları Derneği (SELSİAD) Genel 
Başkanı İsmail Hakkı Kolat, ile çok sayıda isim katıldı. 
Merhum Nuri Yılmazgil 3 kız çocuk babasıydı. Yenigün 
Gazetesi olarak merhum Nuri Yılmazgil’e Allahtan rah-
met, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Gürültü tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
Konya’da restoran çalışanları 

tarafından gürültü yaptıkları ge-
rekçesiyle uyarılan motosikletli 
şahısların pompalı tüfekle açtıkları 
ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybet-
ti, 4 kişi yaralandı. 

Olay, saat 15.00 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Aziziye Ma-
hallesi Şehit Nazım Bey Sokak üze-
rinde meydana geldi. İddiaya göre 
bir restoranda çalışan Mehmet Ç., 
öğle saatlerinde sokak üzerinden 
sürekli motosikletiyle geçen şahıs-
ları gürültü yaptıkları gerekçesiyle 
uyardı. Motosikletli şahıslar, ken-
dilerini uyaran restoran çalışanıyla 
kısa bir süre tartıştıktan sonra olay 
yerinden ayrıldı. Daha sonra resto-
rana ellerinde sopa ve bir çuvalla 
yaya olarak gelen 3 kişi, çalışan-
lara saldırmaya başladı. Restoran 
çalışanlarının da sopalarla karşılık 

vermesiyle büyüyen kavga dışarı-
ya taştı. Bu sırada şahıslardan biri, 
beraberinde çuval içerisinde getir-
diği pompalı tüfeği çıkararak rast-
gele ateş etmeye başladı. Kavga 
sonrası şüpheliler kaçarken, açılan 
ateş sonucu restoran sahibi Musa 
Yıldız ve çalışanlar Ahmet A., 

Umut A., Süleyman K. ve Mehmet 
Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine 
sevk edilen ambulans ve taksiyle 
Numune Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Yaralılardan 
restoran sahibi 40 yaşındaki Musa 
Yıldız, yapılan tüm müdahaleye 
rağmen kurtarılamayarak hayatı-

nı kaybetti. Olay sonrası Numune 
Hastanesine tedbir amacıyla çevik 
kuvvet polisi sevk edildi. Yaralı-
lardan Mehmet Ç.’nin de hayati 
tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Po-
lis ekipleri, olayın ardından kaçan 
şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı. Kaçan şüphelilerin bir 

süre sonra polise teslim oldukları 
öğrenildi. Polis olay yerinde ince-
leme yaparken, açılan ateş sonucu 
iş yerinin camları ve restoran sahi-
binin park halindeki aracı da zarar 
gördü. 

“POMPALIYI ÇIKARDI VE SIKTI” 
Almanya’dan gezi için Kon-

ya’ya geldiğini ve olaya tanık oldu-
ğunu anlatan Muhammet Çıngı, 
“Biz arkadaşla Mevlana’dan bu-
raya geldik yol sormak için. Sonra 
birden gördük adamlar küfretti ve 
birbirlerine bağırdılar. Sonra so-
payla geldiler, şu arkadaki camı 
kırdılar. 

Ondan sonra ben adamın üs-
tüne gittim, adamı tuttum. Bu-
radaki elemanlarda sopa çıkardı. 
Arkadan da adamlar geldi. Bunlar 
sopayla girişmek isterken, adam 
pompalıyı çıkardı ve sıktı. Ben de 
duvarın arkasına saklandım. On-
dan sonrada kaçtılar. Yerde yatan 
3 kişi vardı. Sopayla darp edilen-
lerde vardı. Hepsi kanlar içindey-
di. Sonra taksiye bindirdik adam-
ları götürdüler. Birisi çok kötü kan 
içindeydi” dedi.  
n İHA

Konya’da 45 yıllık bir kapor-
tacı, orijinal parçalarla ve sadece 
bu araç için kullandığı sehpada bir 
buçuk senede topladığı 1975 mo-
del Murat 124 otomobilini 65 bin 
liraya satışa çıkardı. 

Konya’da klasik otomobil me-
raklısı oto kaporta ustası 57 ya-
şındaki Osman Akten, kötü du-
rumda aldığı 1975 model Murat 
124 otomobilini tamamen fabri-
kasyon ürünü olarak modifiye etti. 
45 senelik mesleki tecrübesinden 
faydalanan Akten, aracını özel bir 
sehpa üzerinde bir buçuk senede 
toplayarak 65 bin liraya satışa çı-
kardı. Osman Akten, bir internet 
sitesinde satışa çıkardığı otomo-
bilinin fiyatını gösterdiği emek ve 
harcadığı miktara göre belirlediği-

ni söyledi. 
“BEN BUNU BİNMEK 

İÇİN ÇOCUKLARIMA BİLE 
VERMİYORUM” 

Aracı binmek için çocuklarına 
dahi vermediğini söyleyen araç sa-
hibi Akten, “Arabam 1975 model 
yaklaşık 3 buçuk sene önce ben 
bunu 5 bin liraya almıştım. Ben 
kendim de kaportacı olduğum için 
aracın komple boyasını kazıttırdım 
üzerinde hiç bir parça kalmamak 
şartıyla söküldü. Sehpanın üze-
rinde ben bunu bir buçuk sene 
içerisinde toparladım. Hiçbir yan 
sanayi parça takılmadı. Arabanın 
fabrika çıkışı neyse onu uyguladık. 
Ne gerekiyorsa yaptım sırf boyası-
na 10 bin lira verdim. Artı benim 
bir buçuk senelik işçiliğim, hepsi 

para bunların. Para ile ölçülemez 
ama manevi bir değeri var, bu ara-
cın. Muhafaza edemediğim için de 
satmaya karar verdim. İyi bir talip-
lisi gelirse satacağım ben bu ara-
cı. Çünkü muhafaza edemiyorum. 
Ben bunu binmek için çocuklarıma 
bile vermiyorum” diye konuştu. 
“45 BİN LİRA VERDİLER BU ARACA 

AMA VERMEDİM” 
Aracının bir internet sitesinde 

satışa çıkaran Osman Akten, “Ara-
cın fiyatını 65 bin lira yazdık. Güzel 
bir rakam verirlerse, beni de kur-
taracak bir rakam satarım. 45 bin 
lira verdiler bu araca vermedim, 
çünkü bu ayrı toplandı. Normal sı-
radan değil, bu özel toplandı” şek-
linde konuştu. 

Trafikte yaşadığı bazı olayları 

anlatan Akten, “Her lambada dur-
duğumda araç satılık mı diyorlar. 
Mesela trafikte gidiyorum, adama 
yol veriyorum arkamdan arabayı 
seyrediyor. Geçsin diye sinyal ve-
riyorum, yol veriyorum, geçmiyor 
arabaya bakıyor herkes. Trafikte 
herkesin gözü arabada” ifadelerini 
kullandı. 

ARACINI TOPLAMAK İÇİN ÖZEL 
SEHPA YAPTIRDI

Aracın modifiyesi için özel bir 
sehpa yaptırdığını dile getiren 
Akten, “Aracıma özel sehpa yap-
tırdım. Alt tarafından başladım, 
üzerinden çıktım. Dükkanda kalfa-
larıma çocuklarıma bile el vurdur-
madım. Hepsi kendi elimden geç-
ti. 45 senelik meslek hayatımdaki 
ustalığımı sergiledim” dedi.  n İHA

Konya’da tarihi Gevale Kalesi’ni gün yüzüne çıkartmak amacıyla 2012 yılında başlatılan arkeolo-
jik kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kale kendini göstermeye başladı

Tarihi Gevale Kalesi 
gün yüzüne çıkıyor

Konya’da tarihi Gevale Kalesi’ni 
gün yüzüne çıkartmak amacıyla 2012 
yılında başlatılan arkeolojik kazı çalış-
maları yaklaşık bin 700 metre yüksek-
likte devam ediyor. 

Selçuklu Belediyesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya 
Müzeler Müdürlüğünün ortak çalış-
masıyla yapılan arkeolojik kazılarla bir-
likte Takkeli Dağı’ndaki tarihi Gevale 
Kalesi yüzünü göstermeye başladı. 
Konya’nın özellikle Orta Çağ’daki ola-
ğanüstü durumlarda bir sığınma alanı 
olarak kullanılan ve Selçuklu Sultanla-
rının sığındığı bir kale olan Gevale Ka-
lesi’ni ortaya çıkarmak için çalışmalar 
sürüyor. 

Kazı çalışmaları hakkında bilgi 
veren NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, mimari 
kalıntıların ortaya çıktığını söyleyerek, 
“Gevale Kalesi veya çevresindeki bi-
lindiği ismiyle Takkeli Dağ. Biz Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölümü, Selçuklu Belediyesi ve 
Konya Müzeler Müdürlüğü ile 2012 
yılından beri burada sistematik bir şe-
kilde arkeolojik kazı gerçekleştiriyoruz. 
Bu alan tabii Konya’ya oldukça yakın, 
10 kilometre yakınında. Konya’nın 
özellikle Orta Çağ’daki olağanüstü 
durumlardaki bir sığınma alanıdır. 
Konya şehrinin kendine has bir kalesi 
mevcut idi ama olağanüstü durum-
larda Selçuklu Sultanlarının sığındığı 
muhkem bir kaleydi. Dolayısıyla bu 
muhkem kalenin etrafını çeviren sur 
duvarları mevcuttu. Burada biz başta 
o sur duvarlarının ortaya çıkarılma-
sı, onun dışında burası volkanik bir 

alandır, tepedir. Dolayısıyla o volka-
nik alandaki yapıları ortaya çıkarmak 
için kazılar yapıyoruz. Kazılara 2012 
yılında başladık. 2012 yılından beri 
ilk yıl müze araştırması yaptık. 2013 
yılından itibaren de sürekli bir şekilde 
her yıl düzenli kazılarımızı yapıyoruz. 
Kazılar sırasında yapılar yani mimari 
kalıntılar ortaya çıktı. Bunlar içerisin-
de hamam yapıları en sağlam olarak 

bulabildiklerimizi. Bunun dışında çok 
sayıda sarnıç bulundu. O sarnıçlar ki 
bu kalenin özellikle böylesine yüksek 
bir kalenin su temini açısından önem 
arz etmektedir” dedi. 

“KONYA İÇİN BURASI ÇOK ÖNEMLİ” 
Tarihi Gevale Kalesi’nin restoras-

yon çalışmaları tamamlandıktan sonra 
ülke turizmine katkı sağlayabileceğini 
belirten Prof. Dr. Çaycı, “Küçük arke-
olojik buluntular bulundu. Buluntu sa-
yısı ya da miktarı açısından da oldukça 
zengin bir kale. Ekim ayının sonuna 
kadar da bu çalışmalar devam edecek. 
Umarım aynı şekilde buluntular elde 
ederiz. Konya için burası çok önemli. 
Hem tarih açısından hem de topografi 
açısından şehir bin metre yüksekliğin-
den olduğuna göre burası yaklaşık bin 
700 metrelik bir yükselti. O yüzden 
bölgenin tamamına hakim bir alan 
oluşturuyor. Uzun vadede burada kazı 
çalışmaları bittikten sonra burası tarihi 
bir mekan, bir ziyaretgah olarak ziya-
retçilere açılabilir. Konyamıza ve ülke 
turizmine hayırlı olur inşallah” diye 

konuştu. 
“HER YIL DÜZENLİ OLARAK KORUMA 

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORUZ” 
Kazı çalışmalarının yanında bulu-

nan yapıların korunmasının önemine 
de dikkat çeken Prof. Dr. Çaycı, “En 
az 5 yıllık daha çalışmalarımız devam 
edecek. Fakat en önemlisi biz burada 
kazıyla birlikte restorasyon çalışmaları 
yapıyoruz. Alanda da görüldüğü üzere 
buradaki yapıların koruma ve resto-
rasyon faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu 
hususta da Konya Valiliği ve Selçuklu 
Belediyesinin ortaklaşa projelerimize 
destek verdiğini söyleyebiliriz. Tabii 
kazmak, alanları ortaya çıkarmak yet-
miyor, onları korumadığınız müddetçe 
de tekrar tabiatta yok olmaya bırakı-
yorsunuz. O yüzden biz bunun önüne 
geçebilmek için de her yıl düzenli ola-
rak burada koruma faaliyetlerimizi de 
yürütüyoruz ki, bu sene de ikinci ka-
deme koruma restorasyon projeleriyle 
meşgulüz ve inşallah önümüzdeki se-
neler içerisinde onları da tamamlaya-
cağız” ifadelerini kullandı.  n İHA

Hacı Murat’ı 65 bin liraya satıyor

Beyşehir ilçesinde meydana 
gelen iki ayrı trafik kazasında 9, 
Kulu’da meydana gelen trafik ka-
zasında ise 2 kişi yaralandı. Bey-
şehir’deki ilk kaza, Beyşehir kent 
merkezinde meydana geldi. H. 
K. (17) yönetimindeki 80 GS 876 
plakalı otomobil, Mevlana Cadde-
si üzerinde seyir halinde iken yol 
kenarında park halinde olan açık 
kasa bir kamyonete çarptı. Çarp-
manın şiddetiyle savrulan otomo-
bil kaldırım üzerine çıkarak bir 
market önündeki dolaba çarparak 
durabildi. Kazada otomobil sürü-
cüsü ile park halindeki kamyonet-
te bulunan Suriye uyruklu 3 kişi 
yaralandı.  Yaralılar ambulansla 
kaldırıldığı Beyşehir Devlet Has-
tanesi’nde tedavi altına alındı. Su-
riye uyruklu kişilerin ayakta tedavi 
gördükten sonra taburcu edildiği, 
ağır yaralı otomobil sürücüsünün 
ise acil servisteki müdahalenin 
ardından Konya’ya sevk edildiği 
öğrenildi.  5 kişinin yaralandığı 
diğer kaza ise, ilçeye bağlı Huğlu 
Mahallesi girişinde meydana gel-
di.  Edinilen bilgiye göre, Osman 
Ş’nin kullandığı 42 UV 379 plakalı 
otomobil, seyir halinde iken Huğ-
lu Mahallesi girişinde kontrolden 
çıkarak refüje ve trafik işaret lev-

halarına çarptı.  Arka sağ tekerin 
koptuğu kazada yaralanan sürücü 
ve araçtaki Sefahir, Mahmut Ş. ile 
Şule ve Fatma Ö. kaldırıldıkları 
Beyşehir Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı.  Yaralıların 
hayati tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenildi.

ÇÖP KAMYONU İLE OTOMOBİL 
ÇARPIŞTI

Kulu ilçesinde çöp kamyonu 
ile otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 2 
kişi yaralandı.  Kaza, önceki gün 
saat 17.30 sıralarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya 
istikametine çöp depolamaya gi-
den Kulu Belediyesine ait 42 AAV 
392 plakalı çöp kamyonu, düğüne 
giderken aniden yola dönüş yap-
tığı iddia edilen B.P. idaresindeki 
06 BEP 161 plakalı otomobile ar-
kadan çarptı. Kazada otomobilde 
bulunan sürücünün annesi N.P. 
(48) ile H.P. (7) yaralandı. Yara-
rılar olay yerine sevk edilen am-
bulansla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza sonrası kamyon sürücüsü 
ifadesi alınmak üzere polis mer-
kezine götürüldü.  Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

3 ayrı trafik kazasında 
11 kişi yaralandı 

57 yaşındaki Osman Akten, kötü durumda aldığı 1975 model Murat 124 otomobilini tamamen fabrikasyon ürünü olarak modifiye ettikten sonra 65 bin liraya satılığa çıkardı.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Tarihi Gevale Ka-
lesi’nin Konya tarihi ve turizmi açısından 

önemli olduğunu söyledi.
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Konya Türküleri Dutlu’da yankılandı
Meram Belediyesi tarafından 

900 bin metrekarelik alanda hiz-
mete açılan Dutlu Koruluğu yaz 
konserlerine ev sahipliği yapıyor. 
Etkinlikler kapsamında ilk olarak 
Konya Halk Türküleri seslendiri-
lirken Başkan Toru, Yaz boyunca 
konserlerin devam edeceği müj-
desini verdi. Meram Belediyesi 
tarafından 900 bin metrekarelik 
alanda hizmete açılan ve vatan-
daşların yoğun olarak kullandığı 
Dutlu Koruluğu’nda yaz konser-
leri gerçekleştiriliyor. Yaz akşam-
larında gedavet rüzgarı, temiz ha-
vası ve bol yeşiliyle şehrin önemli 
bir mekanı haline gelen Dutlu Ko-
ruluğu’nda ilk olarak Konya Halk 
Türküleri Konseri gerçekleştirildi. 
Konya’nın geçmişten bugüne ta-
şınan farklı türkülerinin seslen-
dirildiği konsere Meram Belediye 

Başkanı Fatma Toru da katılırken 
vatandaşlar konser boyunca tem-
po tutarak coşkuyla takip ettiler.  

“YAZ BOYUNCA KONSERLER 
DEVAM EDECEK”

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, kültürün milletler 
için önemine dikkat çekerken; 

“Türkülerimiz kültürümüzün bir 
parçası ve kültürümüze sahip 
çıkmalıyız. Türkülerimiz bizleri, 
geçmişte sevinçlerimizi, hüzün-
lerimizi, insanımızın yaşadıkları-
nı anlatıyor. Ülke olarak yaklaşık 
4 yıldır zor bir dönemden geçi-
yoruz. Toplumumuzu bir arada 

tutan kültürlerimizi yaşatmamız 
gerekiyor. Özellikle gençlerimize 
ve çocuklarımıza türkülerimizi 
çok iyi aktarmamız lazım. Milli 
toplum olma yolunda en önemli 
ögelerden biri olan musikimiz ve 
türkülerimizdir. İnşallah bizler de 
destek vererek yaşatmaya devam 

edeceğiz. Konser boyunca hem-
şehrilerimiz yerinde duramadılar. 
Eski Meram Bağları’nda Konya 
türkülerimizi dinlemenin keyfini 
yaşadılar. İnşallah bundan böyle 
Cumartesi günleri farklı gruplarla 
konserlerimizi devam ettirme ar-
zusundayız. Hepinizi bekliyoruz” 

dedi.
“VATANDAŞLARIMIZ 

DUTLU’YA YOĞUN TEVECCÜH 
GÖSTERİYORLAR”

Başkan Toru, vatandaşlara 
Meram Belediyesi’ni takip etmeyi 
önerirken, “Dutlu Koruluğu ola-
rak oluşturduğumuz bu alan yak-
laşık 2 aydır sizlerin hizmetinde. 
Açıldığı günden bu yana Dutlu 
Koruluğu’na büyük teveccüh gös-
terdiniz. Geri dönüşler hep olum-
lu oldu. Önemli olan insanımızın 
şehir yaşamında, yaz sıcağında 
bunaldığı günlerde buraya gele-
rek stres atmasıdır. Bol oksijeni 
ve yeşiliyle birlikte kültürel prog-
ramlarla da vatandaşlarımızın 
dinlenerek stresten uzaklaşması 
bizi ziyadesiyle memnun ediyor.” 
şeklinde konuştu.  
n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası tarafından 
MEVKA 2018 Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı kapsamında 
başvurusu yapılan ve destek almaya 
hak kazanan Konya Dış Ticaret Mer-
kezine Kavuşuyor Projesi’nin sözleş-
mesi MEVKA Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Karaman Valisi Fahri Meral 
ve Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk tarafından imzalandı.

Atılan imzaların ardından pro-
je ile ilgili açıklamalarda bulunan 
MEVKA Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Karaman Valisi Fahri Meral, 
“Konya-Karaman Bölgesi’nde iş ve 
yatırım ortamının iyileştirilerek gi-
rişimcilik altyapısının geliştirilmesi-
nin hedeflendiği projeye ajansımız 
tarafından 551.668,56 TL destek 
sağlanacak. Ülkemizin 2023 yılı için 
kendisine koymuş olduğu 500 Mil-
yar Dolar ihracat hedefinin gerçek-
leştirilmesinde büyük sorumluluklar 
üstlenen KOBİ’lerimiz daha fazla 
ihracat yapmak ve yeni pazarlara 
ulaşmak için çalışmalarını hızla sür-
dürmektedir. 

Ajans olarak bizler de KOBİ’le-
rimizin bu alanda ellerini güçlen-

dirmek, ihtiyaçları olan altyapıları 
oluşturmak adına faaliyetlerimizi bu 
yönde sürdürüyor, bölgede yer alan 
firmalarımızı desteklemeye devam 
ediyoruz. Ajansımız desteği ile ha-
yata geçirilecek bu proje ile de işlet-
melere ve girişimcilere ihracat ola-
nakları konusunda danışmanlık ve 
rehberlik hizmetleri sunulması, dış 
ticaret konusunda yönlendirilmesi 
halinde ihracat yapabilecek işletme-
lerden oluşan bir odak veri tabanı 
hazırlanması, bu işletmeleri ihra-
catçı işletme haline getirmek üzere 

danışmanlık hizmetlerinin verilme-
si ve işletmelere özel dış ticaret iş 
planlarının hazırlanılması gibi firma-
larımızın alt yapılarını güçlendirecek 
hizmetler sunulacak. Bununla bera-
ber beş ulusal, dört uluslararası dış 
ticaret ağına üye olunması, işletme 
sahibi ve çalışanlarına birer günlük 
dış ticaret, ihracat araştırma, dev-
let destekleri, ihracat pazarlaması, 
ihracatta fiyatlama stratejileri eği-
timlerinin verilmesi de projenin he-
defleri arasında yer almaktadır. Bu 
projenin tam anlamıyla hayata geç-

mesiyle birlikte bölgemizde yer alan 
KOBİ’lerimizin ihracat rakamlarını 
artırması ve yeni pazarlara ulaşması 
en büyük temennimizdir. Projenin 
şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk de imzalanan proje ile 
ilgili olarak, “Dış pazarlarla enteg-
rasyonun son derece önemli olduğu 
günümüz dünyasında, ekonominin 
mevcut durumunu koruması ve 
güçlenmesi için dış pazarlara açıl-
mak bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Konya, dış ticaret açısından, ül-
kemizdeki pek çok ile göre iyi du-
rumda olmakla birlikte sahip olduğu 
potansiyele ve emsal illere göre is-
tediğimiz düzeyde değildir. Projeyle, 
Konya’da ihracatçı işletme sayısı-
nın artmasını, işletmelerin ve ilgili 
sektörlerin ulusal ve uluslararası 
rekabet güçlerinin artırmasını he-
defliyoruz. Projemize vermiş olduk-
ları desteklerden dolayı ajansımıza 
teşekkür ediyor, projenin hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Selçuk İletişim’e 
TRT’den 5 ödül

Büsra ile Yasin 
dünyaevine girdi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi, TRT tarafından üniversite 
öğrencilerinin eğitim faaliyetleri 
kapsamında yapacakları çalışma-
lara katkı sunmak ve onları teşvik 
etmek amacıyla düzenlenen “TRT 
Geleceğin İletişimcileri Yarışma-
sı”nda Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, 3 birincilik ve 2 üçüncü-
lük ödülü aldı. Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi en çok birincilik 
ödülü almasının yanı sıra diğer fa-
külteler arasında en çok ödül alan 
ikinci fakülte oldu. Selçuk Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi İstanbul’da 
düzenlenen TRT 4. Geleceğin İle-
tişimcileri Yarışması Ödül Töre-
ninde en çok birincilik alan fakülte 
oldu. TRT 4. Geleceğin İletişimcile-
ri Yarışması Ödül Töreni, TRT’nin 
Tepebaşı Stüdyosu’nda, Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, TRT Genel Müdü-
rü İbrahim Eren, Anadolu Ajansı 
(AA) Genel Müdür Yardımcıları 
Metin Mutanoğlu, Mustafa Özkaya 
ve çok sayıda davetlinin katılımıy-
la gerçekleştirildi. Bu yıl 4’üncüsü 
düzenlenen yarışma, “Sesli-Gö-
rüntülü Habercilik, Radyo Yayıncı-
lığı, Televizyon Yayıncılığı ile İnter-

net Yayıncılığı” olmak üzere 4 ana 
dal ve 10 alt kategoriden oluştu. 
Aralarında Kırgızistan Manas Üni-
versitesi ve KKTC olmak üzere 42 
üniversiteden 765 öğrencinin, 560 
eser ile katıldığı yarışmada Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi, 3 
Birincilik ve 2 Üçüncülük ödülü 
aldı. Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi en çok birincilik ödülü 
almasının yanı sıra diğer fakülte-
ler arasında en çok ödül alan ikinci 
fakülte oldu. Yarışmada ödül alan 
öğrenciler ve kategorileri ise şun-
lar: “Sesli Görüntülü Habercilik 
Televizyon Haberi dalında birinci-
lik ödülünü Esma Murat, İnternet 
Yayıncılığı İnternet Sitesi Kategori-
sinde birincilik ödülünü Recep De-
mirci, Gamze Beygirci, Musa Emir 
Şen, Radyo Yayıncılığı Eğitim, 
Kültür, Müzik ve Belgesel Progra-
mı dalında birincilik ödülü Kübra 
Kaplan, Muhammed Ali Kazanlı, 
Radyo Yayıncılığı Eğitim, Kültür, 
Müzik ve Belgesel Programı da-
lında üçüncülük ödülünü Sinan 
Başalan, Enes Yılmaz, Televizyon 
Yayıncılığı Kısa Film dalında üçün-
cülük ödülünü Pınar Ayaz, Murat 
Uçaş aldı.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Taşkent ve Yunak’a mezbaha-
ne kazandırılmasına ilişkin protokol imzalandı. Mezbahaneler ile üreticiler ürünlerini daha iyi fiyata satabilecekler

Üreticiler ürünlerini 
iyi fiyata satacaklar

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Bozkır ve Do-
ğanhisar kesimhanelerinin ardından 
Taşkent ve Yunak’a da iki kesim-
hane kazandırılacağını belirterek, 
böylece üreticilerin kendilerine en 
yakın yerde ürünlerini daha iyi fi-
yata satma imkanına kavuşacağını 
söyledi. KOP Başkanı İhsan Bostan-
cı, hayvancılık altyapısının gelişti-
rilmesine büyük önem verdiklerini 
vurgulayarak, görev sahalarındaki 
bu altyapılara aktardıkları ödeneğin 
15 milyon liraya yaklaştığını ifade 
etti. Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasın-
da “Hayvancılık Altyapısının Gelişti-
rilmesi Projesi” kapsamında Taşkent 
ve Yunak’a mezbahane yapılmasına 
ilişkin protokol imzalandı. 

KIRSAL BÖLGELER İÇİN 
PROJELER DEVAM EDECEK 

İmza töreninde konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, büyük bir coğrafyayı 
kapsayan Konya’da yaşayan insan-
ların bulundukları yerde ticaretlerini 
geliştirebilmeleri ve kazançlarını ar-
tırmaları için KOP İdaresiyle birlikte 
önemli projeler yürüttüklerini kay-
detti. Yürütülen önemli projelerden 
birisinin de kesimhaneler olduğunun 
altını çizen Başkan Altay, “Bugüne 
kadar iki kesimhanenin yapımına 
başlandı. Bozkır ve Doğanhisar ke-
simhaneleri devam ediyor. Bugünkü 
imzamızla birlikte inşallah Taşkent 
ve Yunak’a da iki kesimhane ka-
zandırılmış olacak. Böylece Konya 
Ovası gibi büyük bir alanda üretici-
lerimiz kendilerine en yakın yerde 
kesimhanelerle ürünlerini daha iyi 
fiyata satma imkanına kavuşacak. 

Özellikle kırsal bölgelerdeki vatan-
daşlarımızın kazançlarını artırmaya 
dönük projeler yürütmeye devam 
edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

HAYVANCILIK ALTYAPILARINA 15 
MİLYONA LİRA 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı da hayvan-
cılık altyapılarının geliştirilmesinin 
öncelik verdikleri konuların başında 

geldiğini ifade ederek, “Bu kapsam-
da 2017 yılından bu yana özellikle 
belediyelerimizin yürütmekte oldu-
ğu hayvancılık altyapısı projelerine 
destek sağlıyoruz. KOP İdaresinin 
görev sahasındaki bu altyapılara 
aktardığımız ödenek 15 milyon li-
raya yaklaştı. Geçen yıl Doğanhisar 
ve Bozkır ilçelerimizde yapılacak 
kesimhanelerle ilgili Büyükşehir 
Belediyemizle işbirliğimiz olmuştu. 

Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ve Ereğ-
li ilçelerimizde de yaklaşık 5 milyon 
750 bin lira tutarında proje bütçesi-
ne ulaşacak şekilde ruhsatlı hayvan 
pazarlarının desteklenmesine yöne-
lik bir çalışmamız oldu. Taşkent ve 
Yunak’ta kurulacak mezbahanelerin 
finansal desteğinin sağlanmasıyla 
ilgili imzalayacağımız protokolün 
hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.  “KOP Bölgesinin Hayvancılık 
Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” 
ile hayvancılık faaliyetlerinin ve ha-
reketliliğinin yoğun olduğu yerler-
de hayvan sağlığı ve hastalıklarının 
kontrolü ile hayvan, et ve süt ticare-
tinin geliştirilmesi amacıyla modern 
hayvan pazarı/borsası, hayvan park 
ve panayırı ile kesimhane tesisle-
rinin kurulması, rehabilitasyonu 
ve ruhsatlandırılması planlanıyor.  
Yapımları devam eden Bozkır ve 
Doğanhisar mezbahaneleri ile pro-
tokolü imzalanan Yunak ve Taşkent 
mezbahanelerin toplam 3 milyon 
lirayı aşan bütçesi KOP İdaresi tara-
fından karşılanacak.
n HABER MERKEZİ

CEMO Etliekmek Nalçacı us-
talarından Mehmet Karataş kızı 
Büşra’yı evlendirdi. Nurgül-Meh-
met Karataş’ın kızı Büşra ile Zey-
nep-Mustafa Karakoç’un oğlu 
Yasin bir ömür boyu mutluluk 
için “EVET” diyerek dünya evine 
girdiler. Aydınlık Evler girişindeki 
Gold Garden Düğün Salonunda 
organize edilen nikah ve düğün 
merasiminde, Cemo Etliekmek sa-

hiplerinden Mustafa Karamercan 
ve  katılımcı misafirlere Konya pila-
vı ikram edildi. Düğünde misafirler 
müzik eşliğinde gönüllerince bir 
gece geçirerek, genç çiftlerin mut-
lu günlerinde yanlarında oldular. 
Genç çiftler Büşra&Yasin Karakoç 
çiftine bir ömür boyunu mutluluk-
lar dilerken, Karataş ve Karakoç 
ailelerine hayırlı olsun.
n HABER MERKEZİ

Konya Dış Ticaret Merkezi’ne kavuşuyor

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dutlu Koruluğu’nda gerçekleştirilen kültürel şölenlerin devam edeceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı arasında “Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 

Taşkent ve Yunak’a mezbahane yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.
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ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

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

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

YAPABİLECEK PERSONELLER 
ALINACAKTIR.

DEPO BÖLÜMÜ İÇİN
•	PAKETLEME,  MONTAJ, SEVKİYAT 

PERSONELİ ALINACAKTIR.

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

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

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

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

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

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

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

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

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

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

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

B.KAYACIK MAH.O.S.B. İHSANDEDE CAD. 13 NOLU 
SOKAK NO:29/1 SELÇUKLU/KONYA
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•  Personel giriş - çıkış, özlük, izin vs. işlerini yönetebilen,
•  Bordro hazırlayabilen,(çok önemli)
•  Alanında en az 3 Yıl tecrübesi olan, 
•  Lisans eğitimini tamamlamış (4 yıllık üniversite mezunu)
•  Askerliğini yapmış,
•  Microsoft Office programlarını özellikle Excel’i bilen,
• Genel muhasebe işlemlerini yürütebilen,
•  Mevzuatı güncel takip edebilen
•  25 ile 30 yaş aralığnda,
*Eta v.8 sql tecrübesi olan (duruma göre)

BAY, MUHASEBE YARDIMCISI 
ELEMAN ALINACAKTIR

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

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

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

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

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

OLACAK

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

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

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

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR

• VASIFSIZ ELEMAN
• MONTAJ ELEMANI

• KAYNAKÇI
• PRESCİ

• CNC FREZECİ
• ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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

Tel : + 90  332 345 08 10

ELEMANLAR ARANIYOR

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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VASIFLI-VASIFSIZ VE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup görüşmeler 
işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

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

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

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

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız işçi 

alınacaktır.

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

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

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

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

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

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

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

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

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

 • Ürünlerin sevk ve teslimatını gerçekleştirecek
 • C / D / E Ehliyetli ve tercihen SRC belgeli
 • 24 - 40 yaş arası
 • Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Prog-
ramlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır.
DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız   
eleman alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

Konya'nın Seydişehir ilçe-
sinde, Tarım ve Orman Bakan-
lığınca yürütülen Genç Çiftçi 
Projesi kapsamında 7 çiftçinin 
destek almaya hak kazandığı 
bildirildi. 

İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürü Yavuz Ünüvar, yaptığı 

açıklamada, büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvan, ana arı ve arı 
sütü ile yem bitkisi üretimi 
alanlarında 7 çiftçi tarafından 
hazırlanan projelerin, hibe 
desteği almaya hak kazandığı-
nı söyledi.

Genç Çiftçi Projesi ile yeni 

istihdam yaratıldığına işaret 
eden Ünüvar, "Genç Çiftçi Pro-
jesi ile kırsal alanda yaşayan 
gençlere yeni istihdam alanları 
sağlanmakla beraber, gelece-
ğimiz için oldukça önemli olan 
üretim, gelişim, ekonomik ve 
kırsal alanların cazibesinin 

arttırılması amaçlanmaktadır. 

İlçemizde tarım potansiyeli 

oldukça yüksektir.  Üreticile-

rimizi desteklemeye devam 

edeceğiz. Çiftçilerimize başarı-

lar diliyorum." dedi.

n AA

Seydişehirli ‘genç çiftçilere’ hibe desteği 
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Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi 38922 ada 1 
nolu parsel, 38923 ada 1 nolu parsel, 38924 ada 
43 nolu parsel, 38930 ada 1 nolu parsel, 38931 
ada 1 nolu parsel, 38932 ada 1 nolu parsel, 
38933 ada 1 nolu parsel, 38934 ada 1 nolu 
parsel, 38935 ada 1 nolu parsel, 38936 ada 1 nolu 
parsel, 38943 ada 20 nolu parsel ile 38944 ada 
15 nolu parselin bulunduğu bölgede (M579 nolu 
düzenleme sahası), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
18.maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi 
Meram Belediye Encümeni’nin 04/07/2018 tarih 
ve 2018/475 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye 
Encümeninin 17/07/2018 tarih ve 2018/406 sayılı 
kararı ile onanmış olup, Belediye binasının 2. Kat 
ilan panosunda 30/07/2018 tarihinden itibaren 
1(bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur.

İLAN
MERAM BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de   Basın: 844715

Seydişehir'de, 1998/3 tertip ola-
rak askerlik yapacaklar törenle uğur-
ladı. 

Seydişehir'den 1998/3 tertip ola-
rak vatani görevini yapacaklar için 
Türk bayraklarıyla donatılan araç-
larla ilçe turu ve ardından otogarda 

uğurlama töreni düzenlendi.
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, törende yaptığı ko-
nuşmada, askere giden gençlere ba-
şarılar dileyerek, "Duamız vatanımı-
zın bölünmez bütünlüğünü koruyup 
bayrağımızın bu topraklarda ilelebet 

dalgalanmasıdır. Rabbim yolunu-
zu açık eylesin. Huzur içinde gidip 
gelmeyi nasip eylesin." dedi.  Halay 
çeken gençler ardından birliklerine 
katılmak üzere otobüslere binerek 
dualarla yola çıktı.
n AA

Güle oynaya gittiler

İnsan her şeyin en iyisine sahip olmak 
ister.

En kalitelisine ulaşmak için çaba sarf 
eder.

En basit anlamı ile kalite arayışımız ve 
anlayışımız budur.   

İstemek ve sahip olmak.
Bu beklenti bazen sadece taklit edilen 

bir söylemdir.  Gerçekte böyle bir talebi ne 
vardır ne tarif edebilir.

Sadece ister.
Sahip olmak için maddi,   kültürel, 

fikren kapasitesi vardır. Ama kaliteyi, bir 
şeyin en iyisini sadece ister.  

Gücü olanlar bu işi maddi varlığına 
dayanarak, markalara havale etmiştir.   Ka-
liteli markalar kaliteli ürünler satar, varsayı-
mı ile kaliteyi satın alınca kaliteli ürüne ve 
yaşama sahip olduğunu düşünür.

Bu işin talep eden tarafı.
Bir de kaliteyi üretebilmek,  insanlara 

sunabilmek var.
İşte bu tam bir meziyet.
Bir birikim.
Toplumsal ve kurumsal ortak payda.
Kurumsal bilinç.
Dayanışma.
Katılım. 
Paylaşım.
Ortak hedef, gelişim arzusu,
Bulunduğu seviyeyi sürekli korumak, 

beklemek.
Daha iyisine ulaşmak.
Beklentileri kontrol etmek, kendini sü-

rekli güncellemek.
Kurumsal kalite psikolojisine sahip 

olma.
Yani kalitenin üreticisi, meydana geti-

ricisi,   koruyucusu, geliştiricisi olabilmek.
İşte bu özellik tam bir kalite bilinci ge-

rektiriyor.
Ruhsal, sosyal, kültürel kurumsal alt 

yapıya, insan kaynaklarına ve ortak payda-
sına, katılımcılığına ihtiyaç var.

Yani bu süreci yönetme arzusunun 
her aşamada olmasına ihtiyaç var.

Sadece bu fikre sahip olma yetmiyor.
Kaliteyi isteyen olmakta yetmiyor. Bu 

işin en basit tarafı.
Uygulamaya geçmek de yeterli olmu-

yor. Yaptım olmadı.  Söyledim olmadı.  

Bu işi gerçekleştirmek 
için bir istikamet olacak. Sü-
rekli denenecek.

Her türlü bilgi, beceri de-
neyim, birikim birikecek.

Gelişecek.  Sürekli gün-
cellenecek.  

Hala olmuyorsa, kalite-
nin önündeki engeller neler 
onlar analiz edilecek ve yola 
devam edilecek.

Kaliteyi istemek, bunun 
için talimatlar yağdırmak ba-
zen sadece eylemin çok küçük parçası.

Bir kere herkesin ortak bir hedefi ola-
cak. Bu hedef kurumun bütün unsurları 
tarafından içselleştirilecek.

Bu bilgi paylaşımı, eğitim sürekli bi-
linçlendirme ile yaşam biçimi haline geti-
rilecek.

Sistem yukardan aşağıya doğru eğiti-
ci öğretici ve örnek yaşamı temsil edecek. 
Aşağıdan yukarıya doğru da geri bildirimi.   
Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya tam 
bir öğrenici ve öğretici kimliğine sahip olu-
nacak. Elbette ortak hedef bilinci ile.

Kurum ya da işletmeler tam katılımcı 
hale gelecek. Gelmesi için işletme içi daya-
nışma kültürü geliştirilecek.

Yani toplam kalite fikri işletmenin ge-
neline hâkim olacak. 

Hatta  kalite kurum içindeki en üst bi-
linç olacak.

Elbette bunu yaparken herkesin katılı-
mını sağlamak gerekiyor.  İnsan kaynak-
ları olarak katılımcı bir organizasyon alt 
yapısını kurmak lazım.

Çünkü birçok kurum ve işletme en 
modern araçlara sahip olmasına rağmen,   
kaliteye ulaşamıyor. İnsan kaynağı kalite 
bilincine ulaşmamış kurumlar kalite üre-
temez.

Kurum içinde rekabet iyi bir şey ol-
masına rağmen, onu tek başına itici bir 
güç haline getirdiğimiz zaman kurumsal 
çatışmanın zeminini hazırlarız. İşletmenin 
genel amacını ikinci plana atarız.

Elbette değişimi en çok isteyen yöne-
timin, değişime direnci bu yolculuğun en 

tehlikeli tarafı.
Kaliteyi isteyeceksin,   

ulusal ve global düzeyde bir 
kalite hayal edeceksin, ama 
en başta yönetim tarzı yerel 
alışkanlıkların ördüğü bir ka-
leye hapis olacaksın.  

Belki de en üst yöne-
timden  bütün çalışanlara öz 
eleştiri alışkanlığını  kazandır-
mak kalite bilincinin en güçlü  
davranışı olur.

Çünkü kurumlarda suçla-
ma, sadece kendini savunma kalitenin en 
tehlikeli unsurudur

Önce yönetim kurumsal kalite anlayı-
şının en önde temsilcileri olmalı.

Kurumun mevcut durumu ile hedef-
lenen kalite arasındaki mesafeyi tespit 
etmenin yolu, kendi alışkan-
lıklarını aşmış bir yönetimin 
objektif analizi ve bu konuda 
yardımcılarının hedef doğ-
rultusunda ikna edilmesi 
gerekir.

Kalite kurumda bir bö-
lümün yapacağı bir iş asla 
değildir.

Kalite ve hedefi kuru-
mun bütün unsurlarının 
hedefi olmalı.

Eğer alışkanlıklarını aş-
mış, kalitenin gereği olan 
davranışlarına ulaşmış bir 
yönetim ve ekibinin ya-
pacağı en önemli iş kalite 
hedefini ortak payda haline 
getirmektir.

Sonra yukarıdan başla-
mak üzere uzlaşmacı, daya-
nışmacı ve katılımcı ruhu iş-
letmenin genel ruhu haline 
getirmek ve bu doğrultuda 
sevk ve idare etmektir.

Yapılan işin değerlendi-
rilmesi ayrı bir boyut.

Kalite adına başarı, iyi 
davranışlar beslenmeli,  
engelleyen unsurlar azaltıl-

malı.  Bu ise sürekli ve samimi bir yönetim 
anlayışını gerektirir.

Kurum içinde yukardan aşağı, aşa-
ğıdan yukarı dikey ve yatay iletişim açık 
ve şeffaf olmalı. Bu kurumsal alt yapının 
önemli bir unsuru.

İletişimin ilkeleri olmalı. Bu belirlenmiş 
kanallardan iletişim sağlanmalı. Sık sık de-
ğişen iletişim kanalları kurum içi her türlü 
aktiviteyi zayıflatacak,  sonra başarısızlığa 
sebep olacak.

Yani kurumun her zaman ortak bir dili 
olmalı.

Tabi bütün bu süreçleri akıl ile yönete-
cek, serinkanlı  karar alacak, sabırla süreci 
takip edecek bir yönetim ekibi kalitenin 
olmazsa olmazı.

Beyin ve ana organlar arasında uyum 
yoksa  kalite sadece tesadüf, heyecan ve-
ren istek ve maceradır.

Sizce?

KALİTE, HEYECAN VERİCİ İSTEKTEN FAZLASIDIR

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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 Zaman ve zemin neyi değiştir ki? 
Sanki neyi anlatır anlamak istemeye-
ne, göz yanılmasından başka. Kav-
gayla gelen insan nesli ne hikmetse 
her çağda ve her yerde kendisi için 
eskiden esinlenerek yeni kavga ens-
trümanları çalmayı başara gelmiştir. 
Hiç şüphesizi insanların en başarılı 
oldukları konuların en tepesinde kav-
ga enstrümanı üretmek gelmektedir.

Bazen yaratılış ekseninden uzak-
laşma seanslarını takdiri ilahiye ye 
atfedip kolaya kaçsakta sonuçta ka-
famıza gerçeklerin her zonklayışıyla 
bunun böyle olmadığını biliriz. Sahi 
insan neden gerçekten korkar?!.. 
Her şeyin yalan olduğu ve sonsuz 
olduğu evrende tek gerçek olan öze 
dönmenin kendisini fazlaca yoracağı 
endişesinden midir, yoksa tenimizin 
arzularını ruhumuzdan daha iyi ifade 
etmesinden mi kaynaklanıyor?..

Bir türlü kendimize gelememiş 
gerçeği görememişizdir. Bu körlüğü-
müz anadan doğma değil sonradan 
olmadır. Bir başka ifadeyle görmek 
istemediğimiz şeyleri görmeme me-
lekesini güçlendirme armonisi. Biz 
kendimiz kör addetmeyi ilke edinmi-
şizdir. İnancımıza göre kötülük karşı-
sına yapılacak olan davranışların ilk 
sırasında misli ile mukabele etmek 
varken hep oturduğumuz yerden 
sevap keseleri hazırlama süfliliğine 
düşmüşüz.

Bu inanca sahip olan insanların 
piri faniler gibi 99 çekmesi akılla bağ-
daştırılamayacak kadar saçmadır.  
Bu söylem halk arasında tembellik 
gibi basite indirilen bir söylemle 
anlatılmaya çalışılsa da gerçeği bu 
söylemleri akşam sabah terennüm 
edenlerde bilirler ki bildikleri ve 
inandıklarıyla hiçbir lakası yoktur. 
İnsanları diğer canlılardan üstün 
kılan özelliklerin başında gelen akıl 
melekesiyle kendini çepe- çevre ko-
rumasını bilmede hiçte atıl durumda 
değillerdir. Öğünde karnı doyduğu 
halde bedava bulunca hörgücünü 
de doyurmaya çalışan mahlûk o hör-
gücü taşıyan deve değil hörgüçsüz 

insandır.
İnsan her devirde doğruyu eğri-

ye çevirme özentisi içinde olduğunu 
ispatlamış bir yaratıktır, yaratılış ek-
seninden bakınca. Basitçe misallen-
dirmek gerekirse, güya uygarlığın 
beşiği olduğu söylenen obezitenin 
batıdan salgın bir hastalık gibi ülke-
miz de dâhil tüm dünya insanlarını 
etkisi altına alması ap açık örnekler-
den sadece biridir.. Nedir çaresi az 
yemek. Ne kadar ihtiyaç olduğu ka-
dar, şişene nefesini yanlış yerlerden 
alana dek değil. Peki neden insan 
gerçeğin değildi de yapay, uydurma 
argümanların  peşinde gitmeyi ken-
dine şiar edinmiştir, bir avuç bilinçli 
kişilerden başka?..

Bu bağlamda sözde gerçekçinin 
eylemi; her daim teslimiyetçi olan 
ve her durum ve ahvelde “hikmetin-
den sual olunmaz” diyerek aslında 
kendine sorulacak sorunun cevabını 
bulamadığı için zımnen kendini akla-
ma kurnazlığından başka ne olabilir 
acaba?.. Biz olayı meydana getirenin 
mücerret bir aracı olduğunu, esasın 
yunusun dediği gibi “bir ben vardır 
bende benden içeru” sırrında gizli 
olduğunu iyi biliriz. Yalnız bilmekle 
yapmak aynı şey değildir.  Kötülüğün 
kötülük olduğunu bilmeden bir insa-
nın başkasına zarar verdiğini düşün-
mek bile akla zarardır.

Toplumda hukukçuların yalancı 
olduğu konusundaki yaygın şayia, 
günün birinde bir hukukçuya işiniz 
düştüğünde hiçte düşündüğünüz 
gibi olmadığını anlayacak ama bu 
gerçek karşısında bile hakikati söy-
leme cesaretini yitirenler işleri bitin-
ce yine eski karalama kamplarına 
çekileceklerdir. Bir hukukçuların mı, 
din görevlilerinin de işleri yolunda 
gitmeyince kapılarında yattıklarını,  
Allahtan kendileri için rüşvet dilenme 
argümanlarını işleri bitince hemen 
unutuverirler. Ya doktorlar: ağrı ge-
lince önce allah sonra sana güveni-
yorum diyen hasta iyilisince ne birin-
ciyi tanır nede ikinciyi.

İnsan bazen özeleştiri yapmalı. 

Sahi biz insanlar Dönek 
miyiz? İkiyüzlü müyüz, 
kaypak mıyız, çıkarcı 
mıyız yoksa daha saya-
madığımız onca haslete 
sahip birere şer yuma-
ğımız?.. Öyleysek, eğer 
hilkatimizde bu varsa 
yaradan “hikmetinden 
sual olunmaz” düstu-
runca bizi göndermişse 
bu gezeğene, neden bir 
günümüzü değeriyle aynı yapmama 
yırtınmasında yarış halindeyiz?

Unutma! Halimiz de geçmiş-
le-gelecek cirit atarken, ânımız dün-
ya nimetleri arenasında kişneme 
ritüellerinde?..

Öyle değilse ki elbette öyle değil-
dir, çünkü yaratan:  “ben sizi (haşa) 
yular sız hayvanlar gibi yiyip içip gez-
sinler diye yaratmadım” demektedir.

Tüm mesele var oluş ekse-
ninden sapma ve bir türlü gerçeği 
bulmak için gerekli adımı atmama 
meselesidir. Dün öyle olmuştur. 
Buğun ve yarın da öyle olacaktır. 
Zira eksen üzerinde sabit bir şekilde 
seyretmek işin en kolayı olmasına 
karşın, maddi yönümüzü ön plana 
çıkaran hayvani yönlerimizle at başı 
yolumuza devam etmekteyiz. Yarış 
aynı yaş ve ebatlara sahip iki yarışçı 
arasında değil, kısrağa kafa tutan üç 
aylık tayla kısrak arasında seyrettiril-
mektedir. Sahte küheylan acemi tayı 
peşinden uçuruma kadar koştura-
cak, uçuruma varınca o ayakta dur-
masını öğrendiği bir şekilde kendini 
ayakta tutarken toy atın hayatına on 
verecektir.

Ustaların çıraklara, güçlünün za-
yıfa rahmet ettiği ve acıdığı söylemi 
eksen doğrultusundan sapmamada 
asla gerçekçi olamaz. O vaha bir 
maddeler yarışı aranasıdır.  Orada 
kimse kimseyi tanımaz. Rahmet 
rahmanla bağlantısı olan atlas se-
dirlerinde olur. Çünkü oradaki yarış 

hayırda yarıştır. Sen 
kendini yarışın birincisi 
ilan etmeye çalışırken 
diğerinin de yarışa katıl-
masını sağlamakla ser-
vetine servet karatacak-
sın. Görünüşte final ipini 
toy atlar göğüslese de 
sonuçta hep küheylanlar 
birinci olacaklardır.

İlk insan ve ilk pey-
gamber Hz. Âdemin 

oğulları Habil’le -Kabil arasında 
başlayan kavganın uzantı gün be 
gün kalleşliğin ikiyüzlülüğün sınırını 
birkaç basamak daha ötelere taşı-
maktadır. Onları sebepleri çok açıktı 
ve her aklıselim onu okuduğu zaman 
ha şundan dolayı bu ona işkence 
etmiş yâda öldürmüş diyebiliyordu. 
Örneklemek gerekirse İslami inanışa 
göre en kutsal adam öldürme veya 
ölme yolu, yaratılış ipine insanları 
dizmek için verilen mücadele netçi-
sinde ortaya çıkan ölümdür. Ondan 
sonra da korumak ve kollamamakla 
zorunlu olduğu ruhunu ve bedenini 
korumaktır.

Ruhun üstünlüğünü haykırmak 
ve onu öne çıkarmak için aşkla ya-
pılan mücadeleler nasıl hep başarı 
ile taçlanmış ise, aksi istikametteki, 
bedenin şehvet ve arzularını tatmin 
etmek için verilen savaşta hep mağ-
lubiyetle sonuçlanmıştır. Her e kadar 
kendileri bu başarı sonunda altın 
madelyalere sahip olduklarını hay-
kırsalar da, bir süre sonra o altınların 
teneke parçasından başka bir şey 
olmadığını anlayacaklardır. Dirileri 
söyle dursun ölülerinin varlığından 
bile rahatsız olan, son cihan impa-
ratorluğunun son nüvesi ülkemizin 
küçücük deviminden rahatsız olan 
vahşi batı ve onun marabalarının 
felaket tellallarının korkusu; aşılmaz 
dağların başlarından inmeyen karlar 
bir yana toprağında tek canlı kalma-
yacak şekilde kökten imha yoluna 

gitme telaşları içindeler.
Irkçılık gibi birçok yapay üstün-

lüklerin üzerine yaratılış çizgisinde 
gidenlerin mertebelerinin üstün 
olduğu kuralı konunca yaratı tara-
fından etlerinin çokluğuyla üstünlük 
sağlayanların hesaplarını allak bul-
lak ederken, kızarmak bilmeyen iki 
dönümlük suratlarında morarmalar 
gözle görülür hale geldi. Arabın ace-
me üstünlüğü yoktur kuralı bazı arap 
kardeşlerimize ne hikmetse bazen 
sivrisinek vızıltısı kabilinden gelmek-
tedir. Unutmamalıdırlar ki bu din on-
lara üstün oldukları için değil sefalet-
te tavan yaptıkları için gönderilmiştir. 
Bu gerçeğe ne zaman hatırlarında 
tuttular onlarda rahat etti diğer Müs-
lümanlarda.

Bir isyanla tüm defterleri yakan 
insan bu üstünlük materyaliyle uğ-
raşanların değil gününü yarınını ve 
daha sonraki günlerini de yerle yek-
san edeceğini unutmamalıdırlar. Bu 
gaflet uykuları onlara şeytanla yarışı 
kazandırsa da sonuçta mutlaka ve 
mutlaka kazanana hak ve gerçek 
olacaktır. Bu azmış güruhun şeceresi 
ilk insan Âdem’den bu yana tektir. 
Onlar son olarak Osmanlıyı yıkmak 
için peygamber eshab-ve tabiinden 
başka kimseyi tanımıyoruz söylemi 
üzerine kendilerine yardımcı olan 
efendilerinin direktifleri doğrultusun-
da sanal ülkelerde sefaletini hayat 
sanan bedbahtlardır. Tüm çabaları 
kokuşmuş etlerinin gramajını biraz 
daha artırtılmaktır.

Bu mantalitenin temelinde;  bize 
gönderilen dini ancak biz anlarız 
benciliğiyle şeytanın ekmeğine yağ 
sürerken, o dinin neden kendiişleri-
ne gönderildiği gerçeğini unutmakta 
yatmaktadır. Referansları şeytanda 
olduğu gibi yine dindir. Zira kitap ve 
sünnete uyarız ama onun dışında gü-
nün koşullarına göre verilen fetvalara 
itibar etmeyiz, sadece iman ettim de-
mekle yetinilmediğine bakarız, iman-
larını gereğini yerine getirmeyenlerin 
malları ve canları helalıdır mantığıyla 
vahşiliklerini ortaya koymaları bizlere 

hatırlatsa hatırlatsa en son elçinin ne-
den kendilerine gönderildiğini bir kez 
daha hatırlatır.

Ağa babaları değişen bu ip kaç-
kını soykaların her zaman birden çok 
tutunacak dalları olmuştur. Çünkü 
gerçek tek çizgi,  yalan yumaktır. Dün 
İngiliz’di, bu gün Amerika veya in-
sanlığın dirilisine sahne olan toprak-
ların mundar olan kısmında yaşayan 
ayrık otları. O topraklarda tutunan ve 
en sonunda yine aynı esas üzerine 
devam ede gelen Abdullvahhabı’ın 
hilkate aykırı görüşleriyle bu gün ye-
niden hortlatılmıştır.

Adı ne olursa olsun dünkü Ha-
ricîlerin Hz. Ali tarafından bozguna 
uğratıldığı, Müseylime-i Kezzab’ın 
yalancı peygamberliğini ilan ettiği ve 
Halid Bin Velid’in kılıcıyla bozguna 
uğratıldığı bir mekânda hortlayan bu 
kan emicilerin cırt attığı yer yine kök-
leri aynı topraklar o an Suudi Arabis-
tan’ın ‘Necd’ bölgesidir. O bölgenin 
halkı, Hz. Peygamber (sav.) döne-
minde Müslümanlığı kabul ettikleri 
halde,  Yemen, Aden, İran, Hint, Irak 
ve Şam’ın tesiri altında kalmış ve bir-
çok yanlış akidelere sahne olmuştur.

Dün yalancıların bozguna uğratıl-
dığı bu topraklar üzerindeki bozgun-
cular yarında mutlaka bozguna uğra-
tılacaktır. Unutmamalıdır ki er ve geç 
Allah nurunu tamamlayacaktır. Pey-
gamber, ashabı ve tabiinden başkaca 
İslami temalı esaslara itibar etmeyen 
ve Müslümanlar arasında bu döne-
me nispetle selefiyle yolu ve ileriki 
aşamada temsilcisinin Abdulvahhap 
olması hasebiyle VAHHABİLİK OLA-
RAK anılmaya başlanan, şimdilerde 
ise kendilerini ‘Irak Şam İslam devle-
ti’ diye adlandırarak çoluk çocuk yaşlı 
genç demeden kökten imha yoluna 
gidilenlerin caniliği hiçbir itikadı ve 
insani literatürle bağdaştırılamaz…

Hayırda yarışta niyet doğru ise 
hata bile sevaptır. Bari bilmiyor öğ-
renmeye niyet etmiyorsun, kulakları-
nı açta bir çift doğru söz işit.

İŞİT!

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Şehit Ömer Halisdemir’i
kabri başında andılar

 Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi, Hain darbe gi-
rişiminin engellenmesi için verdiği 
mücadele ve destansı şehadeti ile 
15 Temmuz’un sembol isimlerin-
den Ömer Halisdemir’i kabri ba-
şında dualarla andı. Gençlik Meclisi 
55 üye ile gerçekleştirdiği ziyaretin 
ilk durağı Niğde’de bulunan Ömer 
Halisdemir’in kabri oldu. Meclis 
üyeleri, Kabir başında gerçekleş-
tirilen Kuran tilavetinin ardından, 
Ömer Halisdemir’in ailesi ile bir 
araya geldi. Kemerhisar ve Niğde 
Kalesini de ziyaret eden Genç-
lik Meclisi, ziyaretlerin ardından 
Konya’ya döndü. Gençlik Meclisi 
üyeleri kendilerine Ömer Halisde-
mir’in kabrini, ailesini ve Niğde’nin 
tarihi yerlerini ziyaret etme imkanı 
sağlayan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür etti. 

 “KAHRAMANLARI YAŞATACAK 
OLAN, ONLARIN AZİZ HATIRASINA 

SAHİP ÇIKMAKTIR”
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, 15 Temmuz Şehitle-
ri Anma Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü’nü yeni andığımız bugün-
lerde Gençlik Meclisi’nin gerçek-
leştirdiği ziyaretin çok büyük bir 
öneme sahip olduğunu dile getire-
rek “Bulunduğu konum itibariyle 
her zaman insanların elde etmek 
istedikleri bir coğrafya olan Ana-
dolu yüzyıllardır kirli oyunlarla ele 
geçirilmeye çalışılmıştır. Bu oyun-
ların en kirli ve en acımasız olan-
larından biri 15 Temmuz gecesi 
yaşanmıştır. 15 Temmuz gecesin-
de masum insanların üzerine kur-
şun yağdıran, helikopterlerle, ağır 
silahlarla vatandaşlara ateş eden 
hainler yüce Türk Milletine hesap 
verecektir. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sui-
kast girişiminde bulunan, devletin 
içine sinsi bir yılan gibi çöreklenen 

bu terör örgütünün, Anayasa ile 
kurulan hür demokrasi düzenini 
ve temel hak ve hürriyetleri orta-
dan kaldırmaya yönelik menfur 
15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe 
Teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın dirayeti, hükümetimizin 
kararlı tutumu ve aziz milletimizin 
devletine ve demokratik iradesine 
sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiş-
tir. Bu vesile ile şanlı tarihimizin 
sayısız örneklerinde olduğu gibi 
millet ve devlet kenetlenmesi bir 
kez daha kendini göstermiştir. Va-
tanını seven askerimiz, polisimiz 
ve kahraman Milletimizin azmi ve 
kararlılığıyla bertaraf edilmiştir. 15 
Temmuz tarihe bu vatanı ele ge-
çirmek isteyenlere verilen bir kah-
ramanlık dersi olarak geçmiştir. 
Vatan hainlerinin bir bir ayıklanıp 
cezaları verilmektedir. Atalarımı-
zın kanları ile sulanmış bu toprak-
lara hainlerin ve dış mihrakların 
sahip olamayacakları bir kez daha 
perçinlenmiş; kahramanlık desta-
nı yazmış Seyit Onbaşıların, Nene 
Hatunların torunları 15 Temmuz 
günü vatanına canları pahasına 
sahip çıkmıştır. Gençlerimiz şehi-
dimiz Ömer Halisdemir’in kabrini 
ziyaret ederek aziz hatırasına sa-
hip çıkmaktadırlar. 15 Temmuz’da 
Millete doğrulmuş namluların 
önünde dimdik duran halkımız, 
sadece darbeyi engellemekle kal-
madılar, milli mücadelede oldu-
ğu gibi Türk milletinin yiğitliğini, 
kahramanlığını bütün dünyaya 
gösterdiler. Bizler her türlü darbe 
girişiminin karşısındayız. Devlet-
siz bir millet, milletsiz bir devlet 
olmaz. Biz her zaman şehit aileleri 
ve gazilerimizin yanındayız. Genç-
lerimiz bu bilinç ile yetişmesi için 
kültür gezilerimiz devam edecek-
tir.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Şiirlerimizde Konya konulu konferans veren Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, edebiyat 
ve şiir sevgisini okul çağındaki edebiyat hocalarına borçlu olduklarını söyledi

Hocalarımız sayesinde 
edebiyatı ve şiiri sevdik

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi 17 Mart 2018 tarihinde baş-
lattığı seri konferanslarının ilk sezonu 
28 Temmuz 2018 tarihinde Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu tarafından Kılıçarslan 
Konferans Salonunda yapılan Şiirimiz-
de Konya isimli konuşma ile sona erdi. 
Seri Konferansların ikinci sezonu 1 
Eylül 2018 tarihinde Dr. İsmail Doğa-
nalp tarafından verilecek “Dar-ülMu-
allimat’ın Konya Yaşamına Katkıları” 
konulu konferans ile başlayacak. 

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu tarafından 
sunulan Şiirimizde Konya konusu bü-
yük ilgi gördü. Kılıçarslan Konferans 
Salonu elit bir dinleyici topluluğu tara-
fından dolduruldu. Dinleyiciler arasın-
da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Eski Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Milletvekili Halil Ürün, Büyük-
şehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla 
ilişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğ-
lu, Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Prof. Dr. Ah-
met Kazım Ürün Konyalı hanım yazar-
lar Hüzeyme Yeşim Koçak ve Melahat 
Ürkmez de yer aldı. Açılış konuşması 

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten tarafın-
dan yapıldı. Erten konuşmasına hazi-
runu selamlayarak başladı ve bu sıcak 
temmuz sıcağında salona teşrif eden 
edebiyatseverlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Hayri Erten’den sonra söz 
alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
ülkelerin askerler tarafından feth edil-
diğini ancak feth edilen yerde tutuna-
bilmek için sanat ve edebiyata ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Kendilerinin bir siya-
setçi olarak görevlerinin sanat ve ede-
biyatın gelişebileceği ılıman bir iklim 
hazırlamak olduğunu, Şubat ayazında 
sanatın ve edebiyatın gelişemeyece-
ğini gelişse bile bunun ancak hüzün 
edebiyatı olacağını söyleyen Sorgun, 
kendilerinin sanat ve edebiyat için bir 
bahar havası oluşturmaya çalıştıklarını 
söyledi.

Konuşmasını yapmak üzere kür-
süye çıkan Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 
sırf bu konuşmayı yapmak için tatilde 
olduğu Erdemli’den Konya’ya geldiğini 
söyledi. Sakaoğlu, benim bir düsturum 

vardır, o da “çağrıldığın zaman erinme, 
çağrılmadığın yerde görünme”dir dedi.

Okumaya İlkokul ve Ortaokul dö-
nemlerinden itibaren meraklı olduğu-
nu o dönemde çıkan Özlem isimli haf-
talık derginin her sayısını sabırsızlıkla 
beklediklerini ve çıkar çıkmaz hemen 
alıp okuduklarını anlatan Sakaoğlu, 
“şimdi Devlet Tiyatrosu olarak kulla-
nılan binada da Şiir yarışmaları yapılır-
dı. Hatta Alaaddin tepesinde bulunan 
şimdi yıkılmış olan Ordu Evinde de şiir 
geceleri düzenlenirdi. Bu yarışmalarda 
dereceye girenlere çeşitli ödüller ve-
rilirdi. Bizler de bu gecelere katılır ve 
bundan da büyük zevk alırdık. Çok de-
ğerli Edebiyat Hocalarımız vardı. Bizle-
re edebiyatı ve şiiri onlar sevdirdi. Bir 
deftere yazdığım Konya Şiirlerine daha 
sonra yayınlana şiirleri yapıştırarak bir 
şiir defteri oluşturdum. Daha sonra bu 
deftere yazdığım şiirler ve Konya’nın 
ilçe Kaymakamlarına gönderdiğim 
yazı üzerine tarafıma ulaştırılan şiirleri 
bir arata toplayarak Konya Şiirleri An-
tolojisi kitabımı oluşturdum. Kitabımı 
Aruzdan dökülen Mısralar, Âşıklar, 

Hece Şiirleri, Serbest Yayınlar, Her tel-
den Konya, Konya dışında yaşayanlar, 
Hasret yüklü şiirler, Törenler, Düşman 
işgalinden kurtuluş şiirleri gibi bölüm-
ler haline getirdim. Ve sonuçta elimiz-
deki kitap ortaya çıktı” dedi.

Kitabında yer alan şiirlerden ör-
nekler veren Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, 
kitabını eline alıp elleri cebinde şiir 
okumaya başlayacağı sırada durdu ve 
bu davranış ayıp ve dinleyiciye saygı-
sızlık olduğunu söyledi ve kendisinin 
okuyacağı şiirlerin fotokopisini alarak 
geldiğini ve şiirleri bu çıktılardan oku-
yacağını söyledi.  Saim Sakaoğlu’nun 
konuşmasının ardından şair Hasan Uk-
dem bir Konya şiir okuyarak programa 
katkıda bulundu. Eski Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve Milletvekili 
Halil Ürün de kendisine ait olan birkaç 
dörtlüğün ardından Necip Fazıl’ın Kal-
dırımlar şiirini okudu.  Program sonun-
da Halil Ürün ve AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Sorgun birlikte 
günün hatırasına Prof. Dr. Saim Saka-
oğlu’na bir plaket takdim ettiler.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nin seri konferansları Prof. Dr. Saim Sakaoğlu tarafından Kılıçarslan Konferans Salonunda yapılan Şiirimizde Konya isimli konuşma ile sona erdi.
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Ereğli’den 2 bin kişiye sıcak yemek Başkan Özgüven vatandaşlarla içiçe
Ereğli Belediyesi Aşevi günlük 

2000 kişiye üç kap sıcak yemek 
hizmeti veriyor. Vatandaşlar Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven’e bu 
hizmetlerinden dolayı teşekkürle-
rini iletiyorlar. 

Her zaman vatandaşlarımızın 
yanındayız diyen Başkan Özgüven: 
“Ereğli Belediyesi olarak ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızı kolluyor 
ve her zaman yanlarında oluyo-
ruz. Belediye Aşevimizle Peygam-
ber Efendimiz(sav)’in ‘Komşusu 
aç iken tok yatan bizden değildir’ 
hadisi şerifleri doğrultusunda 
hemşehrilerimize ulaşıyoruz. Bu 
düsturla günlük 2000 vatandaşı-
mıza üç kap sıcak yemek dağıtımı 
gerçekleştiriyoruz. Onların bir Al-
lah(cc) razı olsun ifadeleri, bir kü-
çük tebessümleri bizim en büyük 
mutluluğumuzdur. Bu anlamda 
hizmetlerimize aralıksız devam 
edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk 

günden bu yana titizlikle yürüttü-
ğümüz bu hizmetimizde, özellikle 
et konusunda Kurban bağışlarıyla 
ve diğer malzeme konusunda biz-
leri destekleyen hayırsever hem-

şehrilerimize çok teşekkür ediyo-
rum. Allah(cc) yaptıkları hayırları 
kabul eylesin inşallah” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven Cuma Namazı öncesi Namık 
Kemal Mahallesi Muhtarı İbrahim Yıl-
dırım ile birlikte Şehit Murat Akutay’ın 
ailesi ve bazı vatandaşları ziyaret etti. 
Vatandaşlarımızla her zaman bir ara-
da olmaya gayret gösteriyoruz diyen 
Başkan Özgüven: “Belediye Başkanı 
olarak hemşehrilerimizin sıkıntılarıy-
la hemhal olmak, istek ve taleplerini 
dinlemek amacıyla her zaman onlarla 
bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. 
Bunun yanında özellikle yaşlılarımızı 
ziyaret ederek hayır dualarını almak 
bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda sü-
rekli ziyaretlerde bulunuyoruz. Cuma 
Namazı öncesi Namık Kemal Mahalle 
Muhtarımız İbrahim Yıldırım ile birlik-
te Şehidimiz Murat Akutay’ın ailesi ve 
bazı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret 
ettik. Samimi yaklaşımları ve misafir-
perverlikleri için tüm hemşehrilerimi-
ze teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP Yunak İlçe Başkanı Bay-
ram Çil ve yönetim kurulu  üyeleri, 
“askıda ekmek” projesine destek 
verdi. MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin ekmeğe yapılan zammın 
ardından başlattığı “askıda ekmek” 
projesine destek vermek amacıyla 
bir araya gelen Milliyetçi Hareket 
Partisi Yunak İlçe Başkanı ve yöne-
tim kurulu üyeleri  Yunak’taki  fı-
rınlara giderek askıya  200  ekmek 
bıraktı.

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)   
Yunak ilçe başkanı  Bayram Çil  yap-
tığı açıklamada, projenin süresinin 
olmadığını belirterek, askıda ekmek 
bırakmaya devam edeceklerini be-
lirtti. Askıda ekmek kültürünü Os-

manlı’dan bu  yana geleneksel bir 
yanı olduğunu aktaran Başkan  Çil 
, MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli’nin ekmeğe yapılan zammın 
ardından başlattığı “askıda ekmek” 
projesi Türkiye genelinde başladı-
ğını hatırlattı.  İlçedeki bazı fırınlara 
ihtiyaç sahipleri için askıda ekmek 
bıraktıklarını anımsatan  MHP ilçe 
Başkanı Bayram Çil ; “Yunak’lı  kar-
deşlerimiz ailelerine  2 ekmek ala-
caklar ve 1 ekmeği  ihtiyaç sahipleri-
nin alması için askıya asarak, destek 
verecekler. Helal ekmeğimizi pay-
laşmanın sevincini ve gururunu ya-
şıyoruz. Bu kültür inşallah her daim 
yaşayacaktır.” ifadesini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de Makine 
Hizmet Parkı açıldı

Seydişehir Belediyesi Makine 
Parkı yeni hizmet binasının açılışı 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 
Seydişehir Belediyesi tarafından Ta-
şağıl yolu üzerinde bulunan Makine 
Parkı Hizmet Binası açılışına Eski 
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcı-
sı Harun Tüfekci, Kaymakam Aydın 
Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet  
Tutal, Ahmet Cengiz Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hüseyin 
Arıkan, Protokol Üyeleri, Siyasi Par-
ti İlçe Başkanlar,  STK Başkanları, 
Mahalle Muhtarları, Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının daire amirleri ve 
çok sayıda davetli katıldı. Başkan 
Tutal; Seydişehir Belediyesi tara-
fından yapılan Bin 80 metrekarelik 
alanda yapımına başlanılan Makine 
Parkı Hizmet binasının yapımının 
kısa sürede tamamlandığını kay-
detti. Yerel yönetimlerde 4,5 yılın 
tamamlanmak üzere olduğunu 
kaydeden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal; sizlere, Seydişehir’e bir 
söz vermiştik seçim beyanname-
mizde. 40 vaadde bulunmuş, bu 
vaadlerimizin 3-4 tanesini Büyük-
şehir yasası gereği onlar çalışmaya 
başladı. Diğer geri kalan vaadleri-
mizi  elhamdülillah ya çalışmalarını 
tamamladık, ya da inşaatları devam 
ediyor. Ayrıca biz bu vaadlerimizin 
yanına 27 proje daha ekledik. On-
lardan bir tanesi de şu an açılışını 
gerçekleştirdiğimiz araç parkımız 
“dedi. Seydişehir Eti Alüminyum 
A.Ş tarafından yapılan ve daha son-
ra Seydişehir Belediyesine verilen 
binanın ömrünü tamamladığını 
kaydeden Başkan Tutal; makine 
parkı binamız derme çatma bir bina 
idi. Zor şartlar altında çalışılıyordu. 
Diğer projelerimizle birlikte hizmet 
binamızın inşaatına başladık. Kısa 
sürede tamamladık. Makine par-
kımız araç ve ekipman konusunda 
güçlü bir yer. Bizden önceki görev 
yapan Belediye Başkanlarımıza ben 
teşekkür ediyorum. Araç konusun-
da takviyelerde bulunmuşlar. Bizde 
40 tonluk iş makinesinden, finisher 
ve tır gibi 35 araç takviyesi gerçek-
leştirdik.  Görev yapan arkadaşları-
mızın daha sağlıklı ve modern bir 
çalışma ortamına ihtiyacı vardı. Yaz 
ve kış aylarında daha rahat çalışabi-
lecekleri ve hizmet üretebilecekleri 
bir mekan hazırladık.Biz makine 
parkımız bünyesinde  kamelyaları-
mızı, oturma guruplarımızı dışarıya 
iş yaptırmadan kendimiz üretiyo-
ruz. Araçlarımızın tamir -bakım 
işlemlerinin yüzde 80’ini burada 
ustalarımız yapıyor. Ciddi bir oto 
kontrol sağladık. Hizmet veren ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Canhıraş bir şekilde 3-4 yıldır bir-
likte çalışıyoruz. Çalışmalarımızın 
Seydişehir’e büyük katma değeri 
oldu. Bizleri bu güzel mekanın açı-
lışında yalnız bırakmadınız bunun 
için hepinize teşekkür ediyorum. 

Seydişehir’imize hayırlı uğurlu ol-
sun “dedi.  Seydişehir Belediyesi 
kendi standartlarında kendi ölçü-
lerinde diğer ilçelerde kıyaslandı-
ğında açık ara önde olan çok güzel 
hizmetler yapmakta olduğunu kay-
deden Kaymakam Aydın Erdoğan; 
alt yapı ve üst yapı hizmetleri nok-
tasında vatandaş odaklı bir yönetim 
anlayışı ile güzel hizmetlere imza 
atmakta. Bu hizmet zincirini son 
halkasını araç ve makine parkıyla 
devam ettiriyor. Bu güzel tesisin 
bölgemize hayırlı olmasını temen-
ni ediyor Belediye Başkanımıza 
ve çalışanlarına teşekkür ediyo-
rum.”şeklinde konuştu. Orman ve 
Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun 
Tüfekci; hizmet bekleniyor. Bu-
nun karşılığında ne ektiyseniz onu 
biçersiniz. İnanın sizler fazlasıyla 
hizmete layıksınız. Ne yapsak azdır. 
Allah sizlerden razı olsun. Yapılan 
hiç bir şeyin karşılığı boş kalmıyor. 
İyilik yaparsanız iyilik, kötülük ya-
parsanız kötülük buluyorsunuz. Bu 
anlamda cenabı Allah her daim biz-
lere iyilik yapmayı, hizmet etmeyi 
ve karşılığında da iyilik görmeyi gü-
zel muameleyle karşılanmayı nasip 
etsin. Hizmet deyince akla illa Mil-
letvekilliği, Kaymakamlık, Belediye 
Başkanlığı gelmesin. Eğer bir insan 
evinin önündeki sıkıntılı bir şeyi 
kaldırıyorsa oda topluma bir hiz-
mettir. Peygamberimiz sadakanın 
en küçüğü yerdeki bir engeli sıkıntı-
yı ortadan kaldırmaktır “diyor. Yeni 
makine parkı hayırlara vesile olur. 
Bu alamda hepimiz birlikte hizmet 
ediyoruz. Hizmet etmeye mecbu-
ruz.  Türkiye güzel bir ülke. Allah’ın 
izniyle bu ülkeyi asla bölemeyecek-
ler. Öyle güzel hasletlerimiz var ki, 
bu hasletler hiç bir zaman bir kena-
ra itilemeyecek, atılamayacak. Ce-
nabı Allah bu güzelliklerimizi daim 
kılsın diyor hepinizi saygı ve hür-
metle selamlıyorum” dedi. Protokol 
konuşmalarının ardından açılış ka-
tılan davetliler tarafından kurdela 
kesilirken açılışı yapılan yeni hizmet 
binası katılımcılar tarafından gezil-
di. Açılışa katılan davetlilere Seydi-
şehir Belediyesi tarafından yemek 
ikramında bulunuldu. 
n HABER MERKEZİ

Şehitler nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Beyşehir Göl Festivali bu yıl yapılan coşkulu açılışla başladı. Festivalin 10 gün 
süreceğini belirten Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, festivalin sürprizlerle dolu olduğunu söyledi

3 yıl aradan sonra 
festival heyecanı

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Be-
lediyesi tarafından bu yıl 11’incisi 
düzenlenen Uluslararası Beyşehir 
Göl Festivali başladı. Festival etkin-
likleri, ilçe protokolünün de katıldığı 
ve Beyşehir Belediyesi Mehteran 
Takımı’nın çaldığı marşlar eşliğinde 
anıt alanında başlayıp festival ala-
nında sona eren kortej yürüyüşü ile 
başladı. Yürüyüşün tamamlanma-
sının ardından buradaki festivalin 
açılış konuşmasında kürsüye gelen 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, ülkenin içerisinde olduğu 
badireler, Afrin operasyonu ve şehit 
cenazeleri sebebiyle Beyşehir’de üç 
yıldır festival yapamadıklarını belir-
terek, “Ancak, bu yaşanılan sürecin 
geride kalmasıyla birlikte vatandaş-
larımızdan ve hemşerilerimizden 
de gelen yoğun talepler üzerine bu 
yıl festivali yeniden yapmaya karar 
verdik.”dedi.  Özaltun, on gün bo-
yunca sürecek festival günlerinde 
birbirinden değerli sanatçıların göl 
kenarındaki alanda sahne alacağını 
ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini 
belirterek ilçede yaşayan herkesi bu 
etkinlikleri izlemeye davet etti, “Fes-
tivalimiz sürprizlerle dolu. Bunlar-
dan bir tanesi de çocuklarımız için 8 
parçadan oluşan şişme oyun grubu-
nu çocuklarımızın gönüllerince eğ-
lenmesi için 10 gün boyunca festival 
alanımızda ücretsiz olarak onların 
hizmetine tahsis ettik. İnşallah tüm 
hemşerilerimizle, birlik ve beraber-
lik içerisinde çok güzel ve renkli bir 
festival günleri geçireceğimize ina-

nıyorum. Allah’ım bu birlik ve bera-
berliğimizi inşallah bundan sonra da 
bozmasın diye dua ediyorum.Nice 
etkinliklerde, nice festivallarde, nice 
güzel günlerde tıpkı bugün olduğu 
gibi yine Rabbim bizleri buluştur-
mayı nasip etsin diyorum.”şeklinde 
konuştu.

Beyşehir Kaymakam Vekili De-
rebucak Kaymakamı Yusuf Gemici 

de, organizasyonda emeği geçen 
herkesi tebrik etti. AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı ise, bu 
yıl 11’incisi kutlanan göl festivali 
vesilesiyle hemşerileriyle biraraya 
gelmekten dolayı yaşadığı sevinç 
ve mutluluğu ifade ederken, “Bey-
şehir’imizin, Konyamızın imgesi 
olan gölümüzün adıyla kutlamakta 
olduğumuz Uluslararası Beyşehir 
Göl Festivali’nin Beyşehir’imize, 

bölgemize ve tüm Konyamıza hayır-
lı uğurlu olmasını diliyorum. Bu fes-
tivalin hazırlanmasında emeği olan 
tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. 
Festival vesilesiyle birlikte olmanın 
hep beraber heyecanını yaşıyoruz. 
Bu vesileyle, Beyşehirli kardeşleri-
mizin hem kardeşlik duyguları pe-
kişiyor, hem de aynı zamanda işte 
bu alanlarda birbirini görmeyen in-

sanlarımız da birbirini görme fırsatı 
yakalıyor. İlçemiz, dışarıdan birçok 
değerli misafiri ağırlıyor. Aslında 
zaten canlı bir atmosfere sahip olan 
Beyşehir’imiz bu festival etkinlik-
leri ile daha da canlanmakta, daha 
da renklenmekte ve daha da güzel 
vakitler geçirilebilmektedir.”diye 
konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı ise, Beyşehir bölgesinin 

dağıyla, gölüyle, milli parkıyla, güzel 
coğrafyasıyla adeta bir cennet köşesi 
olduğunu vurgulayarak, konuşma-
sında, birlik ve beraberlik vurgusu 
yaptı, “Beyşehir Belediyemizin yine 
güzel bir organizasyonunda birlik-
teyiz. Tabi ilkinde de buradaydık, 
aradan 14 yıl geçti, 11’incisinde yine 
birlikteyiz. Biz şehrimizi seviyoruz, 
ülkemizi seviyoruz. Hem şehrimizi, 
hem ülkemizi büyütmek adına bir 
ve beraber olmaya da mecburuz. 
İnşallah bu şenliklerin bölgemize 
daha fazla güzellikler getirmesini 
diliyoruz.”şeklinde konuştu. Proto-
kol konuşmalarının ardından Sevgi 
Adası’nda kurulan Sanat Sokağı 
açılışı gerçekleştirildi. Protokol, açı-
lışın ardından sokakta sergilenen 
hat, ebru, geleneksel el sanatları, 
fotoğraf ve resim sergilerini gezdi. 
Protokol daha sonra, alanda kuru-
lan yerel ürünler stantlarını ziyaret 
etti.  Festivalin akşamki bölümünde 
ise havai fişek gösterilerinin ardın-
dan Beyşehir Belediyesi Mehteran 
Takımı sahnedeki yerini alarak bir 
konser verdi. Daha sonra sahne-
ye çıkan sevilen sanatçı Uğur Işılak 
festival alanını hınca hınç dolduran 
kalabalığa yaklaşık 1,5 saat süren 
bir programlaunutulmaz bir konser 
verdi.  Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, konser programının ardından 
Işılak’a günün anısına sanatçıya ait 
bir fotoğrafının yer aldığı bir tablo 
hediye etti. AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Şenol da  Işılak’a bir plaket 
takdim etti.  n HABER MERKEZİ

Askıda Ekmek Projesi’ne Yunak’tan destek

11’incisi düzenlenen Uluslararası Beyşehir Göl Festivali coşkuyla başladı

Mehmet  Tutal
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‘e-Devlet’ engellilerin avucuna girecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

Turhan, “Bugün itibarıyla uy-
gulamaya alınan yeni hizmetle 
e-Devlet Kapısı kullanıcısı işitme 
engelli vatandaşlar, ihtiyaç duy-
dukları çağrı merkezi hizmetini 
mobil uygulamalar üzerinden de 
alabilecek.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, yaptığı açıklamada, 
engellilerin hayatta daha fazla yer 
almaları hususunda önemli pro-
jelere imza attıklarını ve bu kap-
samda çalışmaya devam edecek-
lerini bildirdi. Kullanıcı sayısı 39 
milyona yaklaşan e-Devlet Kapı-
sı’nda verilen hizmetlerin her ge-
çen gün arttığını belirten Turhan, 
“e-Devlet ile ilgili hizmet türü bu 
kadar yaygınlaşıp, bütün hizmet-
ler oradan alınabilir hale gelince 
bilişim okuryazarlığı olmayan 

veya engelli vatandaşlarımıza 
da ülke çapında kamu hizmeti-
ni elektronik ortamda sunmayı 
amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Turhan, ulaşımın her alanın-
da engelleri kaldırmak için çalış-
tıklarını dile getirerek, TÜRKSAT 
tarafından yapılan “e-Devlet’te 

Engel Yok Projesi” kapsamında 
işitme engellilere yönelik 2015’te 
uygulamaya alınan Görüntülü 
Çağrı Merkezi Hizmeti’nin, mobil 

uygulamalar üzerinden de hiz-
mete açıldığını belirtti.

Bugün itibarıyla uygulama-
ya alınan yeni hizmetle e-Devlet 
Kapısı kullanıcısı işitme engelli 
vatandaşların, ihtiyaç duydukları 
çağrı merkezi hizmetini mobil uy-
gulamalar üzerinden de alabile-
ceklerini anlatan Turhan, şunları 
kaydetti:

“İşitme engelli vatandaşla-
rımız, Görüntülü Çağrı Merke-
zi Hizmeti uygulamasını Apple 
App Store ve Google Play Store 
uygulama marketlerinden indi-
rerek kullanabilecek, işaret dili 
veya yazı kullanarak mobil cihaz-
lar üzerinden kolay bir şekilde 
operatörlerimizle iletişim kura-
bilecek. Ayrıca vatandaşlarımız, 
sorularını, sorunlarını, isteklerini 
ve önerilerini daha kolay ve rahat 

bir şekilde bildirecek ve çözüme 
kavuşturabilecek.”

Söz konusu hizmetle dolaylı 
iletişimin sebep olabileceği yan-
lış anlaşılmaların ve zaman kaybı 
gibi unsurların ortadan kaldırı-
lacağına dikkati çeken Turhan, 
böylelikle işitme engelli vatan-
daşların yaşam kalitelerinin artı-
rılacağını vurguladı.

Turhan, TÜRKSAT’ın, en-
gelli vatandaşların hayatlarını 
kolaylaştırmaya yönelik benzeri 
projeleri hem sosyal sorumluluk 
anlayışının bir gereği olarak hem 
de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğının vizyonuna uygun bir şekilde 
gerçekleştirmeye devam ettiğini 
söyledi.

Bakan Turhan, yeni hizmetin 
ülke ve işitme engelli vatandaşlar 
için hayırlı olmasını diledi.  n AA

POST-DER Konya Şubesi hazır-
ladığı bir proje ile lojistik sektörüne 
ivme kazandıracak.  POST-DER ile 
MEVKA arasında imzalanan bir pro-
tokol  ile Lojistik Sektörünü yeniden 
inşaa edilecek. Mevlana Kalkınma 
Ajansında  gerçekleştirilen protokol 
imza törenine  MEVKA temsilcileri, 
PTT Başmüdür yardımcısı Musta-
fa Çalışkan ve POST-DER Konya 
Şube Başkanı Dogan Arısoy  katıl-
dı. Posta Çalışanları Sosyal Yardım-
laşma ve Kanuni Hakları Koruma 
Derneği(POST-DER) Konya Şubesi 
kurulduğu günden bugüne Konya 
sanayisinin gelişmesi,lojistik alt-
yapısının gelişmesi, özel sektör ile 
kamu sektörünün bütünleşmesi,ka-
lifiye işgücünün gelişmesi,teknolojik 
üretimin gelişmesi ve geliştirilmesi 
için çalışmaktadır diyen POST-DER 
Konya Şube Başkanı Dogan Arısoy” 
Hazırlamış olduğumuz bir projemiz 
MEVKA tarafından kabul edilmiş ve 
karşılıklı protokol imzalanarak haya-
ta geçirilmiştir. Bu sebeple gelişmiş 

planlama çalışmaları büyük önem 
arz etmektedir.Bu teknik desteği is-
tememizin gerekçesi; üyelerimizin,-
firmalarımızın, bölgemizin ve Konya 
sanayisinin,lojistik statejik eylem 
planının desteklenmesi amacıyla 
özel sektör-kamu sektörü işbirlikle-
rine ilişkin fizibilite raporu çalışma-
sı yapmaktır. Hazırlanacak rapor 

konusunda kurumların ve PTT’nin 
üzerine düşen çalışmalar belirlene-
cek ve eksiklikler ivedikle ve zamana 
yayılarak çözülmesi konusunda so-
mut  adımlar atılacaktır. Proje kap-
samında yapacağımız faaliyetmer, 
MEVKA tarafından hazırlanan tek-
nik desetek programının genel ama-
cı olanr; bölgedeki yerel aktörlerinr 

bölgesel  kalkınma açısından önem 
ar eden çalışmalar için 2018 sonuç 
odaklı program perspektifinde ye-
relde yeterli kurumsal kapasitenin 
tesisi edilmesine yönelik çalışmalara 
destek sağlamaktır Programın özel 
amacı olan kurumsalm kapasite artı-
rıcı faaileyetler, öncelikleri ile birebir 
örtüşmekttedir. Ortaya çıkacak olan 
fizibilite raporu çalışması ve projenin 
tanıtılması sayesinde bölgede proje 
kültürünün oluşmasına, lojistik faali-
yetlerinin artmasına,lojistiğe veriler 
desteklerin artmasına,lojistiği des-
tekleyen kamu kurumlarının artma-
sına, teklolojik üretiminin artması-
na, katma değeri yüksem ürünlerin 
üretilmesine,bölgenin kapasitesinin 
kullanım oranının artmasına,daha 
rekabetçi-kurumsal işlektmelerin 
artmasına ve öncelikle sektörlerin 
gelişmesinin tamamına katkı sağla-
yacaktır”dedi. Mevka Temsilcileri ve 
POST-DER Başkanı Doğan Arısoy, 
prokotole imzalarına atarak, proje 
hayata geçirildi.
n HABER MERKEZİ

Hesap işletim 
ücreti iptal!

Tüketici Sorunları Derneği (TÜ-
SODER), 3 Ekim 2014’te yürürlüğe 
giren Finansal Tüketicilerden Alına-
cak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. 
maddelerinin bazı hükümlerinin ip-
tali istemiyle BDDK aleyhine Danış-
tayda dava açtı.

Danıştay 15. Dairesi, tüketiciler-
den “hesap işletim ücreti” alınması-
na yönelik hükmü oy birliğiyle iptal 
etti.  Daire, yönetmeliğin “tahsis üc-
reti, nakit avans çekim ücreti, kurum 
ve kuruluşlarına yapılan ödemelere” 
ilişkin hükmün iptal istemini ise red-
detti. 

“Tahsis ücreti”nin de iptali yö-
nünde oy kullanan iki üye hakim 
karşı oy yazısında, “Kredi veren ku-
ruluşların tüketicilerden aldığı tah-
sis ücretinin, gerek niteliği gerek 
unsurları gerekse haklı, makul ve 
belgelendirilebilen bir ücret olduğu-
nun ortaya konulamadığı, yönetme-
liğin ‘tahsis ücreti’ alınmasına ilişkin 
kısmında hukuka ve dayanağı yasal 
düzenlemeye uyarlık bulunmadığı 
ve düzenlemenin de iptal edilmesi 
gerektiği” görüşü sunuldu.

DAİRENİN KARARINDAN
Danıştay’ın kararında, tüketici-

den alınacak ücret, masraf ve komis-
yonlar BDDK tarafından belirlenir-
ken, kanunun ruhuna ve tüketicinin 
korunması amacına uygun olup ol-
madığının denetlenmesinin önem 
arz ettiği belirtildi. 

Merkez Bankası tebliğinin banka 
ve finans kuruluşlarının tüketiciler-
den faiz dışında menfaat ve ücret ta-
lep etmesine imkan tanıdığı hatırla-
tılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Günümüzün modern toplum 
yaşamında ve ekonomik hayatta 
önemli bir yere sahip olan bankalar 
ve finans kuruluşlarının, ekonomik 
büyümeyi finanse ettikleri ve sürdü-
rülebilir sağlıklı ekonomilerin temeli 
oluşturdukları yadsınamaz bir ger-
çektir. Bu nedenle kamusal gözetim 
ve denetim altında bulunan banka-
lar ve finans kuruluşlarının, tüketici 
kredilerinden kaynaklanan birtakım 
masraflarını, sadece faiz kalemi içe-
risinde yansıtmasının beklenemeye-
ceği, yönetmelikte belirlenen sınırlar 
içerisinde makul, haklı ve belgeli 
olmak koşullarını sağlamak şartıyla 
birtakım masraf ve ücretleri tüketici-
lerden talep edebilecekleri mevzuat-
ça uygun görülmektedir.”
“TAHSİS ÜCRETİ TALEP EDİLEBİLİR”

Kredi ihtiyacının karşılanmasına 
olanak sağlayan sistemin işletilmesi 
ve operasyonel süreçlerin yönetil-
mesi amacıyla “tahsis ücreti”nin tü-
keticilerden talep edilebilecek ücret-
ler arasında belirlenmesinde hukuka 
aykırılık görülmediği vurgulanan ka-
rarda, finans kuruluşlarının haftanın 
her günü hizmet sunması nedeniyle 
finansman maliyeti haricinde kira, 
teknik servis ve bakım gibi masrafla-
ra katlanmak durumunda oldukları, 
bu maliyetlerin karşılığı olarak “nakit 
avans çekim ücreti”nin ücretlendiri-
lebilecek kalemler arasında belirlen-
mesinin mevzuata aykırılık taşıma-
dığı kaydedildi. 

“Banka ve finans kuruluşlarınca 
yapılan zorunlu giderlerin, kanun-

dan ve diğer mevzuattan kaynaklan-
ması durumunda tüketici bu gider-
leri ödemek durumundadır.” denilen 
kararda, banka tarafından tahsil edi-
len bu giderlerin, ilgili kamu kurum 
veya kuruluşuna ödenmekte olduğu, 
bankaların bu durumdan herhangi 
bir kazançlarının bulunmadığı ve 
“kamu kurum ve kuruluşlarına yapı-
lan ödemeler”in tüketicilerden talep 
edilebilecek ücretler arasında belir-
lenmesinde hukuka aykırılık görül-
mediği aktarıldı.

“HESAP İŞLETİM ÜCRETİ” İPTAL
Kararda, “hesap işletim ücreti” 

ile ilgili dava konusu yönetmelik-
te açık bir tanım yapılmadığı ancak 
davalı BDDK’nin savunma dilekçe-
sinde, “bu ücretin, hesabın işletilme-
sinden kaynaklanan bir ücret olarak 
hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının 
yapılması, kontrolü ve sürdürülme-
sinden kaynaklanan masraflar” ola-
rak tanımlandığı belirtildi. Kararda, 
yönetmelikte, hesap işletim ücreti-
nin, hesap sayısına bağlı olmaksızın 
müşteri bazında tahakkuk ve tahsil 
edileceğinin vurgulandığı hatırlatıldı.

Söz konusu ücretin, hesap sayısı, 
hesabın tutarı, hesaptaki işlem sayı-
sı gibi hususlar dikkate alınmaksızın 
sadece müşteri bazında alındığına 
dikkati çekilen kararda, davalı ida-
renin savunmasında belirtilen hu-
susların “hesap işletim ücreti”nin 
dayanağı olarak kabul edilemeyeceği 
vurgulandı.  Kararda, şu değerlen-
dirme yapıldı: “Açıkça sebebi gös-
terilip niteliği ortaya konulamayan 
‘hesap işletim ücreti’ alınmasını 
öngören düzenleme, yönetmeliğin 
dayanağı olan 6502 sayılı Kanun’un 
4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik 
yargı kararları çerçevesinde ücret, 
komisyon ve masrafların haklı, ma-
kul ve belgeli olması gerektiği kriter-
lerine aykırılık teşkil etmektedir.” 
“VATANDAŞLAR BANKALARDAN İADE 

TALEP ETSİN”
TÜSODER Genel Başkanı Deniz 

Öner, 4 yıl süren hukuki mücadele-
nin sonunda alınan kararı tüketiciler 
açısından “çok büyük başarı” olarak 
değerlendirdi.

Hesap işletim ücretinin yasal da-
yanağı olmadığını dile getiren Öner, 
“Çok güzel bir hak olduğunu düşü-
nüyorum. Bu değerlendirilebilir. Ne 
kadar çok vatandaşa duyurulabilirse 
o kadar iyi olur.” dedi.  Deniz Öner, 
söz konusu parayı almak isteyen 
vatandaşların yapacakları işlemleri 
şöyle sıraladı:  “Vatandaşlar, geç-
mişe dönük 10 sene içinde hesap 
işletim ücreti kesilmişse bunların de-
kontlarını bankalardan talep etsinler. 
Vatandaşlar, TÜSODER’in sitesinde 
söz konusu kararı okuyabilirler. Bu 
kararla birlikte dilekçe yazarak ban-
kadan iade istesinler. Vatandaşlar, 
bunu birkaç yolla yapabilirler. Dilek-
çe yazabilirler, noterden ihtarname 
gönderebilirler ya da iadeli taahhütlü 
ile talep edebilirler. Bankaların bü-
yük çoğunluğu bunu ilk başta redde-
decektir. O zaman da gelen cevapla 
ya da cevap vermeseler bile dekont-
larıyla kendi talep yazısıyla birlikte 
ilçe kaymakamlarında bulunan tü-
ketici hakem heyetlerine başvurabi-
lirler.”  n AA

Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşların 31 
Temmuz Salı günü mesai saati bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor

Yapılandırmada 
son gün uyarısı!

Yapılandırma kanunundan ya-
rarlanmak isteyenlerin 31 Temmuz 
Salı günü mesai bitimine kadar 
başvurularını yapmaları gerekiyor. 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun kapsamındaki alacakların 
yapılandırılmasında son günlere 
girildi.  Son başvuru gününün 31 
Temmuz Salı olduğu yapılandırma 
imkanından yararlanmak isteyenler 
vergi dairelerine gitmeden, www.
gib.gov.tr ile e-devlet (www.turki-
ye.gov.tr) üzerinden de müracaatta 
bulunabiliyor. Yığılma yaşanma-
ması için vatandaşların son günü 
beklemeden başvuruda bulunma-
sı önem taşıyor. Vergi dairelerine 
ödemeler ise eylül ayında yapıla-
cak. Yeniden yapılandırma başvu-
ruları devam ederken, vatandaşla-
rın haberlerinin olmadığı borçlarına 
da dikkat etmeleri gerekiyor. Mü-
kellefler, devlete borcunun bulu-
nup bulunmadığını “www.gib.gov.
tr”den ya da Gelir İdaresi Başkanlı-
ğının (GİB) mobil uygulamasından 
sorgulayarak öğrenebiliyor.

Yapılandırmadan yararlanan 
vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oran-
ları esas alınarak hesaplanan tutarı 
ödemesi halinde, gecikme faizini, 
zammını ve vergi cezalarını öde-
meyecek. Vergi aslına bağlı olma-
yan cezaların yüzde 50’sinin öden-
mesi durumunda da kalan yüzde 
50’si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013’ten önce 
olan 100 lira ve altındaki borçlar ise 
başvuru aranmadan silinecek. 

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI
Yapılandırma kapsamında 

başvuran ve peşin ödemeyi seçen 
mükellefler neredeyse vergi borç-
larının sadece anaparasını ödeye-
rek bu fırsattan yararlanabilecek. 
Düzenlemeyle birikmiş vergi borç-
larının varsa vergi ziyaı cezaları si-
linecek, hesaplanan gecikme faizi 
ve zamları ise ilgili dönemlerde ge-
çerli Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
uygulanarak yeniden yapılandırıla-
cak.  Yapılandırılan borçların peşin 
1 Ekim 2018’e kadar ödenmesi 
halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tuta-
rından yüzde 90, idari para cezala-
rının aslından yüzde 25 indirim ya-
pılacak. Eylül ayında peşin ödeme 
yapamayan vatandaşlar, taksitle 
ödeme seçeneğini kullanabilecek. 
Bu durumda da birinci taksiti öde-
dikten sonra ikinci taksitin ödeme 
süresinde yani kasım ayında, kalan 
borcunun tamamını ödeyen mü-
kelleflere de indirim yapılacak. Bu 
kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, 
idari para cezalarının aslından yüz-
de 12,5 indirim uygulanacak. Buna 
göre, ödemelerin peşin veya ilk iki 

taksit ödeme süresi içinde yapılma-
sı halinde, ödenecek tutarda katsa-
yı artışı olmayacak. Yapılandırılan 
borçlar, peşin ödemenin yanı sıra 
2’şer aylık dönemler halinde 6, 9, 
12 veya 18 taksitle de ödenebile-
cek. Bu takdirde tercih edilen öde-
me süresine göre çeşitli oranlarda 
katsayı uygulanacak.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME
Yapılandırılan borçların kredi 

kartıyla peşin ya da taksitle öden-
mesi de mümkün olacak. Kredi 
kartıyla ödemeler, “www.gib.gov.
tr”de yer alan internet vergi dai-
resinden gerçekleştirilecek. Kredi 
kartıyla ödeme yapıldığında, işlem 
tarihi itibarıyla borç ödenmiş ola-
cak.  Yapılandırmadan yararlanmak 
için ilk iki taksitin tam ve süresinde 
ödenmesi gerekecek. Bir takvim yı-
lında ikiden fazla taksitin süresinde 
ödenmemesi halinde, yapılandırma 
hakkı kaybedilecek. Kanun kapsa-
mında, 31 Mart ve öncesi döneme 
ait vergi, resim ve harç borçları 
yer alıyor. Ayrıca, düzenlemeden, 

askerlik, seçim, nüfus, trafik idari, 
karayolları taşıma, otoyol ve köprü-
lerden ihlalli geçiş para cezalarıyla 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) tarafından verilen para ce-
zası borçları olanlar yararlanabili-
yor. Vadesi 18 Mayıs’tan önce olan 
ecrimisil, kaynak kullanım destek-
leme fonu, öğrenim kredisi, katkı 
kredisi alacakları ve haksız yere 
yararlanılan destek ödemeleri gibi 
diğer kamu alacakları da kapsamda 
bulunuyor.

VARLIK BARIŞI
Kamuoyunda “varlık barışı” 

olarak bilinen düzenleme kapsa-
mında, yurt dışında bulunan var-
lıklar, 30 Kasım’a kadar banka 
veya aracı kurumlara bildirilmesi 
halinde bildirim tarihinden itibaren 
3 ay içinde Türkiye’ye getirilecek. 
Bu düzenlemeden 31 Temmuz’a 
kadar yararlanılması ve gerekli 
yükümlülüklerin yerine getirilme-
si koşuluyla herhangi bir vergi de 
alınmayacak.
DİĞER VERGİ VE ÖDEMELER İÇİN DE 

SON GÜN
Öte yandan, bu yıla ait motorlu 

taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksit 
ödemesi ile geçen yıl elde edilen 
gelir unsurlarına ilişkin gelir vergi-
si 2. taksit ödemesi için de son gün 
31 Temmuz olarak belirlendi. 7020 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Ya-
pılandırılmasına Dair Kanun kap-
samında yapılandırılan borçların 7. 
taksit ve 6736 sayılı Bazı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun kapsamında yapılan-
dırılan borçların 9. taksit ödeme sü-
releri de salı günü sona erecek.
n AA

Lojistik sektörü ivme kazanacak
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‘Hep bir adım önde olma gayretindeyiz’
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yöne-

tim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet 
Karadağ, Konya Ticaret Borsası’nı 
ziyaret etti. BİST Başkanı Karadağ’a 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hü-
seyin Çevik ve Genel Sekreter Esat 
Bilici tarafından; Elektronik Satış Sa-
lonu, BorsaKonya ELÜS Platformu, 
Lisanslı Depoculuk, Milli Tohum ve 
Gen Teknolojileri Vadi Projesi, Konya 
tarım ve tarımsal ticareti hakkında 
bilgi verildi.  Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik: “Konya Tica-
ret Borsası olarak dünya ölçeğindeki 
borsacılık faaliyetlerini ülkemize ve 
şehrimize uyarlamaya; tarımsal tica-
reti belirli standartlara ulaştırmaya 
çalışıyoruz. Şehrimiz ve borsamızın 
vizyonu çerçevesinde hep bir adım 
önde olma gayretindeyiz.Konya Tica-
ret Borsası, 2011 yılında Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek, elektronik 
satış salonunu ülkemiz tarımsal ti-
caretinin hizmetine sunmuştur. Yeni 
sistem satış salonu, spot işlemlere 
hız, güven ve kalite vurgusuyla yıl-

lık işlem hacimlerine canlılık kazan-
dırmıştır.  Borsamız, BorsaKonya 
Aracılık Hizmetleri şirketi yatırımı 
ile organize bir piyasa yapısına evri-
lerek, organizasyonu içerisinde yer 
alan iştirakleri ile yeni piyasa yapı-
sını; BorsaKonya Tarımsal Ürün ve 
Emtia İhtisas Piyasalarını kurarak 
hayata geçirmiştir. Türkiye’de ürün 
senedi alım satımı konusunda yet-
kilendirilen dokuz platformdan biri 
olan BorsaKonya, 36 farklı şehirden 

16.500 üyesi ile Türkiye’de lisans 
almış depoların yüzde 56’sı ile an-
laşma sağlamıştır. BorsaKonya, Tür-
kiye Elektronik Lisanslı Ürün Senedi  
(ELÜS) pazarının yüzde 65’ini tek 
başına bünyesinde gerçekleştirerek 
tarımsal piyasalara kurulduğu 2014 
yılından bu yana derinlik kazandır-
maktadır. Bugün Borsa İstanbul Va-
deli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 
(VİOP), uluslararası alanda Anadolu 
Kırmızı Sert ve Makarnalık Buğday 

kontratları işlem görmektedir. Yerel 
ürünlerimiz küresel pazarda alınıp 
satılmaktadır. Konya Ticaret Borsası 
ülkemiz ve diğer İslam ülkeleri açı-
sından, İslam hukukuna uygun işle-
yişe sahip tarımsal ürün ve emtialar 
üzerine düzenlenmiş finansal piyasa-
larını ortaya koyan, lisanslı depoculuk 
ve ürün ihtisas borsacılığının gücü ve 
önemi göz önüne alındığında, alter-
natif tarımsal ürünler ve operasyonel 
destek faaliyetleri konusunda etkin 

bir noktadadır” dedi.
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yöne-

tim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet 
Karadağ, Konya Ticaret Borsası’nın 
işlem miktarı ve üç piyasasının ko-
ordineli bir şekilde çalışmasının ta-
rımsal piyasalar açısından önemine 
değinerek şunları söyledi: “Borsa 
İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası’nın vadeli işlem ve opsiyon 
piyasalarında sahip olduğu bilgi biri-
kimi ve teknolojik altyapısı ile Konya 

Ticaret Borsası’nın piyasa tecrübesi 
ve bilgi birikimi bir araya getirilerek 
tarım ürünlerinin türev piyasalarda 
yatırım ve risk yönetimi aracı olma-
sına yönelik fiziki teslimatlı buğday 
vadeli işlem sözleşmeleri Şubat 2016 
tarihinden itibaren Borsa İstanbul 
VİOP’ ta işleme açılmıştır.Vadeli iş-
lem sözleşmesi, belirli bir vadede ön-
ceden belirlenen fiyat, miktar ve nite-
likte dayanak varlığı alma veya satma 
yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. 
Fiziki teslimatlı buğday vadeli işlem 
sözleşmeleri lisanlı depoculuğun yay-
gınlaşmasına ve ELÜS’lerin yatırım 
aracı olma kabiliyetinin sağlamlaş-
masına destek olacağını düşünmek-
teyiz. Bu açıdan Konya Ticaret Borsa-
sı ile ilişkilerin daha da derinleşmesi, 
tarımsal ticarete fırsatlar ve istikrar 
getirmeyi arzu ediyoruz.”

Ziyaret, KTB Başkanı Hüseyin 
Çevik ve Borsa İstanbul Yönetim ve 
İcra Kurulu Başkanı Himmet Kara-
dağ’ın karşılıklı hediye takdimleriyle 
son buldu.  n HABER MERKEZİ

Selçuklu’ya yeni 
gençlik merkezi

Talha Bayrakcı Gençlik Mer-
kezi ile Bosna Hersek Mahal-
lesinde 2013 yılından bu yana 
hizmet veren Selçuklu Beledi-
yesi, gençlik merkezi faaliyet-
lerini yine aynı mahallede mül-
kiyeti kendine ait yeni yerinde 
hizmete sunmaya hazırlanıyor. 
Türkiye’nin en büyük öğrenci 
potansiyeline sahip Selçuklu’da 
daha geniş kapasite ile üniver-
site öğrencilerine hizmet vere-
cek olan Talha Bayrakcı Genç-
lik Merkezine ait yeni binanın 
inşaat çalışmaları hızla devam 
ediyor. Ülkemizin en genç nü-
fus oranına sahip merkez il-
çelerden biri olan Selçuklu’da 
üniversite öğrencilerinin milli 
ve manevi değerlere bağlı bir 
şekilde geleceğe hazırlanmaları 
adına eğitim ve gençlik faali-
yetlerine büyük önem veriliyor.  
Öğrencilerin sosyal, kültürel, 
eğitim programlarının yanı sıra 
kariyer yaşamlarına da destek 
olarak onları geleceğe en iyi 
şekilde hazırlama noktasında 
önemli bir boşluğu dolduran 
Talha Bayrakcı Gençlik Merke-
zi, yeni yerinde 4400 m² alanda 
bodrum, zemin, 3 kat ve teras-
tan oluşacak. İçerisinde özel 
çalışma odaları, atölyeler, etüt 
salonları, derslikler, fuaye, top-
lantı salonu, kafe, ofisler ve kü-
tüphane bulunacak olan gençlik 
merkezi 9 milyon liraya mal ola-
cak. Yılbaşında başlayan inşaat 
çalışmalarının yılsonu itibariyle 
tamamlanması planlanıyor.

Bosna Hersek Mahallesinde 
yoğun öğrenci nüfusu ile üni-
versite öğrencilerini esas alan 
gençlik merkezinin yeni yerine 
taşınması ile birlikte daha geniş 
kapasitede hizmet vereceğini 
ifade eden Selçuklu Belediye 

Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Talha Bayrakçı Gençlik Merke-
zinin üniversite gençliğinden 
yoğun ilgi gördüğünü belirt-
ti.  Selçuklu Gençlik Meclisinin 
düzenlediği aktiviteler başta 
olmak üzere üniversite öğrenci 
toplulukları ve sivil toplum ku-
ruluşlarıyla birlikte sürdürülen 
sosyal, kültürel ve eğitim prog-
ramları ile öğrencilerin kariyer 
planlarına katkı sağladıklarını 
ifade eden Başkan Pekyatırma-
cı konuyla ilgili şunları söyledi; 
“Mülkiyeti belediyemize ait yeni 
gençlik merkezimizin üniversi-
te öğrencilerimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Şu anki binamız 
öğrenci kapasitemizi tam olarak 
karşılamıyor. Daha çok ders-
liğin olduğu, içinde konferans 
ve toplantıların yapılabileceği 
salonların olduğu yeni gençlik 
merkezimizi, şu anki yerin he-
men yakınında inşa ediyoruz. 
Böylece hizmet standardımızı 
daha da yükseltmiş olacağız. 
Tüm genç kardeşlerimizi genç-
lik merkezimizden faydalanma-
ya ve buradaki etkinliklere ka-
tılmaya davet ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meyve, çiçek, sebze ve baharatlardan üretilen ve cilt için faydalı olduğu belirtilen sabunlar Konyalılar tarafından yoğun ilgi görüyor

Bitki özlü sabunlar 
dertlere deva oluyor

Renk renk ve değişik şekillerde 
gördüğümüzde ilgimizi çeken bitki-
sel sabunlar sadece göze değil sağlı-
ğa da hitap ederler. Bitki özlerinden 
hazırlanan bu sabunlar egzamadan 
sivilcilere, yorgunluktan varise ka-
dar birçok sorunun tedavisinde yar-
dımı oluyor . Aziziye civarında Doğal 
sabun satışı yapan Enes Korkmaz 
vatandaşların çeşitli saç ve deri ra-
hatsızlarını gidermek için bitki özlü 
doğal sabunları tercih ettiklerini söy-
ledi.

KONYALILARIN İLGİSİNDEN 
OLDUKÇA MEMNUNUZ 

Özellikle son dönemde doğal 
ürünlere olan ilginin artmasıyla bir-
likte doğal sabunun da daha fazla 
rağbet gördüğünü söyledi. Deri ve 
saç rahatsızlıklarını gidermek is-
teyen bir çok vatandaşın bitki özlü 
doğal sabunları tercih ettiğini dile 
getiren Enes Korkmaz, “Cilt ve saç 
özelliklerine göre tercih edilen sa-
bunlar da değişiyor. Deri ve saç 
problemlerini yaşayan vatandaşlar 
bitkilerin özelliklerinden yararlanıp 
rahatsızlıklarını gidermeye çalışı-
yor. Egzama ve sedef rahatsızlıkları 
olanlar daha çok içinde ardıç olan 
sabunları tercih ediyorlar. Sivilce 
sorunu yaşayanlar yine karışık bit-
ki gözlü sabunları alıyorlar. Damla 
sakızlı olan sabunlar cilt lekeleri 
için, selülit problemi yaşayanlar ise 
yosunlu sabunları kullanıyorlar. Kı-
rışıklıklar için aynısefa, argan, pirinç 

özlü sabunları, saçlar için keçi sütü, 
cilt gerdirmek için ballı sabunlar ter-
cih ediliyor. Cildi rahatlatmak için 
ise çikolatalı, yaseminli sabunları 
vatandaşlarımız alıyorlar. Sabunla-
rımız Gaziantep Nizip’de yapılarak 
kargo yolu ile bizlere geliyor.  Bizler 
doğal yağdan yapılmış sabunları-
mızı işyerimizde müşterilerimize 
sergiliyoruz. Dükkanımızda şu anda 
210 çeşit doğal sabun var.  Bu sa-
bunlarımız vücuttaki kaşıntı,saç dö-
külmesi ve sivilceye fayda sağlıyor. 
Sabunlarımız dağal duş jeli imkanı 
sunuyor. Vatandaşlarımızın doğal 
ürünlere yönelmesi sebebi ile biz-

lerde elimizden geldiği kadar müş-
terilerimizin  taleplerini karşılamaya 
çalışıyoruz. Tüm sabun çeşitlerine 
vatandaşlarımız rağbet gösteriyor. 
Sabunlarımızda kampanya var ta-
nesi 3 TL, üç tanesi de 10 TL. Sabun 
alan müşterimiz tekrar  tekrar geli-
yor. Sabunlarımızı kullanan müşte-
rilerimiz oldukça memnun kalıyor.  
Konyalılar ağırlıklı olarak ardınç kat-
lanı ve pirinç sabununa ilgi gösteri-
yor” diye konuştu.

DEKORATİF OLARAK DA
 SABUNLAR ÜRETİYORUZ

Vatandaşların sağlıklı sabunlara 
ilgi gösterdiğini ifade eden Kork-

maz, “ Elimizde olan bıttım sabunu 
en çok tercih edilen doğal sabunlar-
dan biridir. Bu sabunun özellikle cilt 
hastalıklarından sedef egzama, cilt 
kuruluğu, sivilce, akne, kırışıklıklar, 
ayak mantarı gibi hastalıkların gi-
derilmesinde çok faydalıdır. Ayrıca 
yüz bakımı için özellikle bir karışım 
olan bir sabunumuz vardır. Bu sa-
bun eşek sütü ve bal ile üretilmiştir. 
Bununla özellikle yüzdeki noktalar, 
akne, sivilce izleri gibi ve ayrıca özel-
likle bayanların makyajlarını silmesi 
için üretilmiş bir sabundur. Bunun 
dışında koku yayarak güzel ortamlar 
yaratan sabunlarımız var. Banyo gibi 
yerlerde kullanılan limon, gül, nar, 
menekşe, lavanta, nane, kayısı gibi 
kokulu birçok sabunumuz vardır. 
Bunları kavanozun içine koyduktan 
sonra kendi kokularını yayarak hoş 
bir ortam sağlarlar. Özellikle ciltte 
meydana gelen sedef, egzama, sivil-
ce, akne, ayak mantarı ve siyah nok-
ta gibi rahatsızlık verici hastalıkların 
tedavisinde çok kullanılan sabunlar-
dan birisi Bıttım(Menengiç) ağacın-
dan elde edilen sabundur. Bunun 
dışında özellikle saç için kullanılan 
sabunlar, kafa derisindeki yaraları 
iyileştirme, kepeğe karşı etkili, ay-
rıca saçların dökülmesini engelle-
yerek sağlıklı bir şekilde olmasını 
sağlayan sabunlara vatandaşlar da 
büyük bir rağbet gösteriyor. Ayrıca 
dekoratif olarak da sabunlar üretiyo-
ruz” dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Konya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Enes Korkmaz

Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı
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Berlin’de çeşitli amatör kulüplerde 
uzun dönem yöneticilik yapan ve yakla-
şık 14 yıldır Berlin Futbol Federasyonu-
nun uyum sorumlusu olarak görev yapan 
Matur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle 
Almanya’da ırkçı ve ayrımcı saldırıların 
hedefi olan Türk asıllı futbolcu Mesut 
Özil’in Alman Milli Takımı’nı bırakması-
na ve bunun Almanya’daki Türk gençleri 
üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda 
bulundu.

Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’n-
dan ayrılmasına üzüldüğünü ifade eden 
Matur, “Almaya ile 2014’te dünya şam-
piyonu olmuş Mesut Özil burada Türk 
çocukları tarafından çok seviliyor. İdol 
olarak görüyorlardı. O nedenle milli ta-
kımdan ayrılmasına üzüldüm. Çünkü be-
nim burada yaptığım çalışmalarda onun 
çok büyük faydası vardı. Çocuklarımızı 
futbol oynayamaya motive ediyorduk. Ça-
lışmalarımızda gençlerin Mesut Özil gibi 
milli takımlara kadar yükselebileceklerini 
işliyorduk.” diye konuştu.

Almanya Futbol Federasyonunun 
(DFB) Mesut Özil’in arkasında durmadı-
ğına dikkati çeken Matur, şunları kaydet-
ti: “Mesut Özil’e arka çıkılmadı. Dünya 
Kupası’nın başlamasına çok kısa bir süre 
önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş 
olduğu fotoğraftan sonra Mesut Özil’e kar-
şı bir kampanya başlatıldı. Siyasetten de 
ağır suçlamalar ve ithamlar aldı. Bunlar 
da ağıza alınmayacak suçlamalar, itham-
lardı. Yani küfür mahiyetinde. (Mesut 
Özil) Yine sesini çıkarmadı. Sessiz kalma-
yı tercih etti. Fakat ben DFB’nin, Alman 
Milli Takımı’na bu kadar hizmetler vermiş 
kendi oyuncusunun arkasında durmasını 
arzu ederdim.”

Matur, Almanya’da 30 yıl boyunca 
amatör kulüplerin çeşitli kademelerinde 
çalışmalar yaptığını anımsatarak, “Baş-
kan ve bir menajer her zaman oyuncunun 
arkasında durur, onu korumaya çalışır. 
Burada Mesut Özil’e karşı koruma ma-
alesef yoktu.”  dedi. Mesut Özil ile ilgili 
gelişmenin Almanya’da futbol oynayan 
gençleri de etkilediğini vurgulayan Matur, 
“(Türk gençleri) ‘Biz burada ikinci sınıf in-
san olarak görülüyoruz’ diyorlardı. Bunu 

da bir nevi Mesut Özil’in o açıklamasından 
sonra kendileri açısından tasdik edildiğini 
görmüş oldular. Her zaman bir başarısız-
lıkta suçlanan Türk oyuncularının bir ba-
şarıda isimleri dile getirilmiyor.” şeklinde 
konuştu.
ALMANYA’DAKİ TÜRK GENÇLERİ TÜRK 
MİLLİ TAKIMI’NDA OYNAMAK İSTİYOR

Matur, Türk çocuklarının idollerinin 
sadece Alman Milli Takımı’nda olmadığı-
nı, Türk Milli Takımı’nı da sürekli izledik-
lerini belirterek, şunları söyledi: “Hatta, 
hangi milli takımı tuttuğunu sorduğunuzda 
‘Türkiye Milli Takımı’nı tutuyorum’ diyor-
lar. ‘Orası için oynamak istiyorum’ diyor-
lar. Hele bu zamandan sonra daha da çok 
‘Ben Alman Milli Takımı’nı değil, Türkiye 

Milli Takımı için oynamak istiyorum’ ve 
‘babamın ülkesi, dedemin ülkesi benim 
ülkem orası. Ben Berlin’de doğmuşumdur 
ama Türk’üm’ diyorlar bu çocuklar. Bu ne-
denle yadırgamamak lazım. Hatta bu tür 
olaylar olduğu sürece de çocuklar halen 
kendilerini daha çok Türkiye’de güvende 
hissediyorlar.”

GENÇLERİN ENDİŞELERİ
Alman kulüplerinde top koşturan genç-

lerin bazı endişeleri de olduğunu anlatan 
Matur, “Çocukların, ‘(Türkiye’ye) izne 
gittiğim zaman bir Türk bayrağı ile resim 
çektirdiğimde acaba burada kulübümde 
ne gibi zorluklar yaşarım, antrenörüm 
takımdan atar mı, kulüpten atılır mıyım?’ 
gibi içlerinde korkuları var. Biz bunlarla 

mücadele ediyoruz. Bu korkularını almaya 
çalışıyoruz. Böyle şey olmaması lazım. Bu 
yine bir ırkçılıktır. ‘Öyle bir şey olduğunda 
bize gelebilirsiniz diye’ söylüyoruz.” dedi.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut 
Özil ve İlkay Gündoğan’ın yanı sıra İngil-
tere Premier Lig’de oynayan milli futbolcu 
Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çer-
çevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Londra’da buluşarak fotoğraf 
çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya’da 
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a linç kam-
panyasına varan ırkçı saldırılar ile eleşti-
riler yapılmış ve Mesut Özil, geçen hafta 
Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını duyur-
muştu.  n AA

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali 
Sami Yen, vefatının 67. yıl dönümünde mezarı başında 
anıldı. Feriköy Mezarlığı’ndaki anma törenine, sarı-kır-
mızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, genel 
sekreter İlber Aydemir, yönetim kurulu üyeleri Dilek 
Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün ile 17 yaş altı futbol 
takımı oyuncuları katıldı.

Anma töreninde kısa bir konuşma yapan Günay, 
“Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla gelen ilk 
isim. Galatasaray için her şey. Sadece Galatasaray’a 
değil, Türk sporuna ve futboluna çok önemli katkıları 
olan bir şahsiyet. Galatasaray camiası olarak tekrar 
merhum Ali Sami Yen Bey’i rahmet, minnet, saygı ve 
sevgiyle anmaya geldik. Ruhu şad olsun diyoruz.” ifa-
delerini kullandı. 

Yusuf Günay ve beraberindekiler, daha sonra 
Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Se-
ba’nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret etti. Tören, 
Süleyman Seba için okunan duaların ardından sona 
ererken, basın mensuplarına açıklamada bulunan Gü-
nay, “Beşiktaş efsanesi Süleyman Seba başkanımızı 
da kabri başında ziyaret ettik, onun için de dua oku-
duk.” diye konuştu.
n AA

Dünya evine giren bir Yeni Malatyaspor taraftarı 
gelin arabasına “Adil Gevrek sen transfer yapamadın, 
ben dünyanın en güzel transferini yaptım” yazdırarak, 
sarı-kırmızılı takımın transferde ağır davranmasını il-
ginç bir yöntemle eleştirdi. Başkan Adil Gevrek, evle-
nen genci telefonla aradı ve mutluluk diledi. 

Örneğine az rastlanır olay Malatya’da yaşandı. Bir 
taraftar takımının transferde geç kalmasını farklı bir 
yolla eleştirerek görenleri şaşırttı. 

Mustafa Çoban isimli genç düğününde arabasına 
yazdırdığı yazıyla “Adil Gevrek sen transfer yapama-
dın, ben dünyanın en güzel transferini yaptım” diyerek 
yönetimin transferde sessiz kalmasını eleştirdi. Olayı 
duyar duymaz Malatyalı futbolseveri arayan Yeni Ma-
latyaspor Başkanı Adil Gevrek, genç çifte ömrü boyu 
mutluluklar diledi. 

Fanatik damada mutluluklar dileyen Gevrek, “Sen 
dünyanın en güzel transferini yapmışsın. Merak etme 
biz de inşallah önümüzdeki günlerde transfer yapaca-
ğız. Bu hafta yapacağımız transferleri düğün hediyesi 
olarak kabul edin. Size ömür boyu mutluluklar diliyo-
rum” dedi. 

Genç taraftar ise, “Başkanım aramanız sürpriz 
oldu. Transferde geç kalmanıza bu yolla bir sitem et-
tim. İnşallah transferler bekliyoruz sizden. Galatasaray 
maçını da birlikte izlemek istiyorum” dedi. 

Mustafa ve Rabia çifti düğünlerinde aldıkları bu te-
lefonla hayatlarının en ilginç anlarını yaşadılar. 
n İHA

Ali Sami Yen mezarı 
başında anıldı

Transfer tepkisini gelin 
arabasına yazdırdı

Mesut Özil’in 
arkasında durulmadı

Transfer çalışmalarını sürdüren Be-
şiktaş’ta yönetim adeta uyumaya bile va-
kit bulmadan çalışıyor. Atiba ile anlaşan 
siyah-beyazlılar, Vida için gelen teklifleri 
değerlendiriyor. Vida’nın satışıyla birlikte 
forvet ve 10 numara transferleri tamamla-
nacak. 

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sessiz 
ama derinden devam ediyor. Dorukhan 
Toköz, Güven Yalçın, Umut Nayir ve Enzo 
Roco’yu kadrosuna katarak önümüzdeki 
yılların da planlamasını yapan Beşiktaş, 
iç transferde Atiba’yla da anlaşmaya vardı. 
Kanadalı futbolcuyla 1+1 yıllığına anlaşan 
siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki gün-
lerde tecrübeli futbolcuya resmi sözleşme-
yi imzalattıracak. Transfer için yoğun me-
sai harcayan yöneticiler ise adeta uyumaya 
bile fırsat bulamıyor. Yönetim Kurulu Üyesi 
Umut Güner, transferle yakından ilgilenir-
ken, sezonun bitimiyle birlikte Avrupa turu 
yaptı. Birçok ismin Beşiktaş’ın gündemine 

gelmesiyle birlikte bu futbolcularla görü-
şen Güner, forvet ve 10 numara transferleri 
için de listedeki isimlerle görüşmek için 
harekete geçecek. 

VİDA’NIN SATIŞININ ARDINDAN 
SEYAHATLER BAŞLAYACAK 

Dünya Kupası’nda finale çıkan Hır-
vatistan’ın ilk 11 oyuncusu olan Vida’ya 
birçok teklifin gelmesiyle birlikte, Beşiktaş 
transfer kaynağı çözümünü de bulmuş du-
rumda. Tosic, Mitrovic ve Fabri’nin satışın-
dan şu ana kadar 15 milyon Euro’ya yakın 
gelir elde eden siyah-beyazlılarda hedef 
yeni satışlarla birlikte bu rakamı 40 milyon 
Euro’ya yükseltmek. Sağ bek konusunda 
da girişimlerini sürdüren Beşiktaş, yapaca-
ğı nokta transferlerle sezona tam kadro gir-
meyi hedefliyor. Kale, sağ bek, 10 numara 
ve forvet transferleriyle birlikte kadrosunu 
şekillendirecek olan siyah-beyazlılar, Vi-
da’nın satışının tamamlanmasıyla birlikte 
üst üste imzalar attıracak. 

LİSTEDE BİRÇOK YILDIZ VAR 
Beşiktaş’ın transfer listesinde birçok 

önemli isim bulunuyor. Kale için en önem-
li adaylar Bursaspor’dan Harun Tekin ve 
Arsenal forması giyen Ospina. Sağ bek-
te Lyon’dan Rafael’i kadrosuna katmak 
isteyen Beşiktaş, orta saha için de West 
Bromwich’te oynayan Belçikalı oyuncu 
Nacer Chadli’yle ilgileniyor. Kartal’ın il-
gilendiği bir diğer orta saha oyuncusu ise 

Borussia Dortmund’da oynayan Japon 
futbolcu Shinji Kagawa. Forvet transferi 
için de Negredo’yu satma planları yapan 
Beşiktaş’ta gündeme gelen ilk isim Sturri-
dge olmuştu. Kartal’ın son dönemdeki en 
önemli hedefi ise eski golcüsü Aboubakar. 
Bu isimlerle ilk teması kuran siyah-beyaz-
lılar, transferleri netleştirmek için eldeki 
oyuncuların satışını bekliyor. 
n İHA

Trabzonspor’da, göreve gelen yeni 
yönetim, transferde ve ekonomide iz-
lediği politikalar sonrası UEFA’nın Fi-
nansal Fair Play kuralları çerçevesin-
deki kara listeden çıkarken, yönetim 
kulübün geleceği için de transfer politi-
kasını tamamen değiştirmiş durumda. 

Son 5 yılın transferdeki lider ku-
lüplerinden olan Trabzonspor, yaptığı 
yatırımların ve ödemelerin karşılığını 
alamamasının ardından ekonomik dar 
boğaza girdi. Uygulanan yanlış trans-
fer politikaları bordo-mavili kulübü 
batma noktasını getirirken, bir taraftan 
ise TFF, UEFA ve FİFA ile karşı karşıya 
kalmasına neden oldu. Trabzonspor’da 
yeni yönetimle birlikte kulübü idare 
anlayışı da tamamen değişti. Başkan 
Ahmet Ağaoğlu’nun yönetiminde yer 
alan tecrübeli isimler, bordo-mavili 

kulübü düzlüğe çıkarmak ve yeniden 
şaşalı günlerine kavuşturmak için el 
birliği yapmış durumda. Mehmet Ali 
Yılmaz Tesislerinde yer alan binaların 
yeniden dizayn edilmesi, idari yapı 
ve yönetim anlayışındaki değişiklikler 
göze çarparken, en önemli değişim ise 
transferde yaşanıyor. 

İLK HEDEF MALİYETİ DÜŞÜK 
KALİTELİ BİR TAKIM 

Trabzonspor’da göreve gelen yeni 
yönetim, önceki yönetimlerin aksine 
maliyeti düşük, kulübü ekonomik ola-
rak zorlamayacak kaliteli bir takım or-
taya çıkarmaya hedefliyor. Transferde 
son 5 yılın ağır faturası ile karşı karşıya 
kalan Karadeniz ekibi, bu enkazın izle-
rini silmeye çalışırken bir taraftan ise 
yarışın içinde olacak takım kurmaya 
gayret ediyor. 

TRANSFER POLİTİKASI TAMAMEN 
DEĞİŞTİ 

Trabzonspor, yaptığı transferler 
ve sözleşmeler nedeniyle TFF, UEFA 
ve FİFA ile karşı karşıya kaldı. Geçti-
ğimiz sezon Trabzonspor transfer ettiği 
Burak, Sosa, Kucka, Novak, Hubocan, 
Bongonda gibi oyunculara kiralık ve 
bonservis bedeli olarak 15 Milyon 
750 Bin Euro (89 Milyon 252 Bin TL) 
ödeme garantisi verirken, söz konusu 
oyunculara ise yıllık 12 Milyon 570 Bin 
Euro (71 Milyon 231 Bin TL) ödemeyi 
taahhüt etti. Toplamda ise 28 Milyon 
320 Bin Euro (163 Milyon 483 Bin TL) 
sadece 6 oyuncu için Trabzonspor’un 
garanti ödeme yapacağını sözleşme-
lerle bağlanmış durumda olurken, 
yeni yönetim bu ödemeleri yapmaya 
devam ediyor. 

BU SEZON GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ 
TRANSFER HARCAMASI OLMAYACAK 

Trabzonspor, bu sezon geçtiğimiz 
sezonlardaki gibi transfer harcaması 
yapmayacağını izlediği politika ile 
gösterdi. Kendi öz kaynaklarını kul-
lanmakta kararlı olan Trabzonspor, 
ihtiyaç duyulan mevkilere ise yüksek 
bir harcama yapmayacak. Titizlikle 
oyuncu taraması ve araştırması yapan 
Karadeniz ekibi bütçesine uygun trans-
ferleri dünyanın her yerinde aramaya 
devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, 
geçtiğimiz sezon 6 oyuncu için bonser-
vis ve yıllık maliyetleriyle birlikte 28 
Milyon 320 Bin Euro (163 Milyon 483 
Bin TL) ödeme garantisi verirken bu 
sezon ise şimdiye kadar İranlı Vahid 
Amir’i için bonservis bedeli olmadan 
750 Bin Euro (4 Milyon 250 Bin TL) 

ödeme garantisi verdi. Trabzonspor, 
ihtiyaç duyduğu mevkilere ise oyuncu 
transferi yapmayı bu haftadan itibaren 
ağırlık verecek. 
OYUNCU ALIMI VE SATIMI KULÜBÜN 

GELECEĞİNİ DAMGA VURACAK 
Trabzonspor, yönetimi transferde 

hata yapmamak için işi sıkı tutuyor. 
Oyuncu alımı ve satımı bordo-mavili 
kulübün geleceğini yakından etki-
leyecek. Oyuncu satışı gibi futbolcu 
alımına da aynı pencereden bakan 
bordo-mavili kulüp, Bero, Okay, Cas-
tillo’nun satışından 10 Milyon Euro (56 
Milyon 668 Bin TL) gelir elde edecek. 
Transfer sezonun devam etmesi nede-
niyle bordo-mavili kulüpte gidecek ve 
gelecek oyuncu sürkülasyonu devam 
edeceği görülüyor. 

Oyuncu satışı gibi futbolcu alışı da 
dikkatle sürdürülen Trabzonspor’da 
İranlı iki futbolcuyu kadrosuna katan 
bordo-mavili kulüp Vahid Amiri için 
bonservis bedeli ödemezken Majed 
Hosseni içinse çok düşük bir maliyet 
ödeyecek. 
n İHA

Trabzonspor’da zorunlu anlayış değişikliği

Beşiktaş’ta transfer harekatı başlıyor

Almanya’da Berlin Futbol Federasyonunun Uyum Sorumlusu Mehmet Matur, Almanya Milli Takı-
mı’nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil’e arka çıkılmadığını belirterek, “Federasyonun Almanya’ya bu 

kadar hizmetler vermiş kendi oyuncusunun arkasında durmasını arzu ederdim.” dedi.
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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası bugün İtalya’da start 
alacak. İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilecek şampi-
yonada, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10’ar 
sıklette yapılacak. 

Türkiye, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek şampiyonaya 
tüm sıkletlerde katılacak. Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 
10’u kadın, 30 milli güreşçi madalya için mindere çıkacak. 

Bu seneki tüm yaş kategorilerinde uluslararası şampiyo-
nalarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Türkiye Güreş 
Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada, “Gö-
reve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir 
hedefimiz var oda Ata sporumuz olan Türk güreşini dünyanın 
zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son 
derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak 
ilerliyoruz. Özellikle bu sene katıldığımız tüm yaş kategorile-
rinde katıldığımız uluslararası şampiyonalarda madalya reko-
ru kırdık. İtalya’ya da yine aynı hedeflerle gidiyoruz. Gençle-
rimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz 
bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O 
yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecek-
leri başarılar ve deneyim çok önemli” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Hoke-
yi A Milli Takımı Kanada’da yapılan CMAS 20. Sualtı Hokeyi 
Dünya Şampiyonası’nda İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek Erkek-
lerde Dünya Üçüncüsü oldu. Finalde Fransa’yı 3-0 yenen Yeni 
Zelanda Dünya Şampiyonu, Fransa ise Dünya İkincisi oldu. 

Dün yapılan üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaşan 
Sualtı Hokeyi A Milli Takımı, İngiltere’yi 2-1 yenip Dünya 
Üçüncüsü olarak Türk bayrağını Kanada’da madalya kürsü-
sünde dalgalandırdı. 14 ülkenin katıldığı şampiyonada Türki-
ye, grubundaki ilk maçını İngiltere ile yapmış ve 3-2 mağlup 
olmuştu. Bu maçın rövanşı niteliğindeki dünya üçüncülüğü 
eşleşmesinde ay-yıldızlılar, İngiltere’yi 2-1 mağlup etmesini 
bilerek, bronz madalyaya uzandı. Milli Takım, ülkemizin aldı-
ğı uluslararası madalyalara bir yenisini eklemenin gururunu 
tüm Türkiye ile birlikte yaşadı. 
n İHA

Genç güreşçiler 
İtalya’da 

madalya arayacak

Türkiye Sualtı hokeyinde 
dünya üçüncüsü olduOkumadan önce 

Ragbi öğrendi 
Konya’da 5 yaşındaki Zeynep Rana Ermut okuma yazma öğrenmeden ragbi öğrenerek, Türki-
ye’nin en küçük lisanslı ragbi oyuncusu oldu. Türkiyenin en küçük ragbicisi Zeynep Rana Er-

mut, “Ben 5 yaşındayım. Ragbi oynamayı çok seviyorum. Lisansım çıktı” dedi. 
Konya’da annesi ragbi antrenörü olan 

5 yaşındaki Zeynep Rana Ermut, okuma 
yazma öğrenmeden ragbi öğrenerek, Türki-
ye’nin en küçük lisanslı ragbi oyuncusu oldu. 

5 yaşındaki Zeynep Rana Ermut, ragbi 
milli takım antrenörlüğü yapan annesi Elif 
Ermut’la antrenmanlara gidip gelirken ragbi 
oynamaya heves etti. Bunun üzerine annesi 
kızı Zeynep Rana’yı da çalıştırdığı Selçuk 
Kartallar Kadın Ragbi Takımının antrenman-
larına dahil etmeye başladı. Daha sonra Elif 
Ermut, 5 yaşındaki kızı Zeynep Rana için 
lisans başvurusunda bulundu. Başvurunun 
ardından Zeynep Rana Ermut’a Selçuk Kar-
tallar Spor Kulübü altında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
lisans verildi. Lisansın ardından 5 yaşındaki 
Zeynep Rana Ermut Türkiye’nin en küçük li-
sanslı Ragbi oyuncusu oldu. Zeynep Rana’ya 
lisans çıkarıldığını söyleyen Türkiye Ragbi 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sel-
çuk Kartallar Yönetim Kurulu Başkanı Kadir 
Çetin, ragbide başarı sağlanması için küçük 
yaşta spora başlanmasının önemli olduğunu 
söyledi. 

“RAGBİ GELECEK VAAT EDİYOR” 
Türkiye Ragbi Federasyonu Yönetim 

Kurulu Üyesi Kadir Çetin, “Olimpik bir spor 
olan ragbide minik kardeşimiz Rana’nın 
lisansını bugün çıkardık. Türkiye kadınlar 
milli takımı ragbide Avrupa ikincisi oldu. Bu 
sporun ileriye taşınması gerekiyor. Olimpik 
olan bu sporun daha iyi yerlere gidebilmesi 
için küçük yaşlarda bu spora başlanması 
gerekiyor. Mental olarak sporcuların hazır-
lanması gerekiyor. Bunun için de altyapıya 
önem verilmesi gerekiyor. Türkiye’de ta-
kımların altyapısı çok fazla gelişmiş değil, 
sebebi yeni bir branş olması. Olimpik bir 
branş olmasına rağmen Türkiye’de çok faz-
la gelişmiş durumda değil. Türkiye Ragbi 
Fedarasyonu’nun son yıllarda yaptığı ciddi 
yatırımlarla ciddi bir olumlu ivme almış du-
rumda ragbi. Kadınlarda, erkeklerde güzel 
başarılar elde ediyor, gelecek vaat ediyor” 
ifadelerini kullandı. 

“ZEYNEP RANA GİBİ DİĞER 
KARDEŞLERİ DE BERABER BİR 

ARAYA GETİRECEĞİZ” 
Zeynep Rana’nın önünde büyük bir yol-

culuk olduğunu söyleyen Kadir Çetin, “Zey-
nep Rana’da Selçuk Kartallar’da lisansını 
çıkardı. 5 yaşında, önünde uzun bir yol var. 
Onun gibi diğer kardeşleri de beraber bir 
araya getireceğiz. Bu getirdiğimiz yapıyı da 
inşallah Türkiye’nin geleceği noktasında, 
antrenmanlarla, çalışarak, emek vererek, 
disiplinli bir şekilde ileriye taşıyacağız. Rag-
bi kontak sporu diyebiliriz yani temel olarak. 
En temelinde bir takım ruhu vardır. Bir takım 

olmanız gerekiyor, iyi bir çalışmanız gere-
kiyor, disiplinli olmanız gerekiyor. Dediğim 
gibi Türkiye’de futbol, voleybol, basketbol 
evet bir şeyler yapıyor, futbol çok önde bun-
da. Diğer branşlar, gelişmekte olan branşlar 
demek istiyorum buna çünkü ragbi çok fazla 
ilerlemiş durumda değil” şeklinde konuştu. 
“TÜRKİYE’NİN EN KÜÇÜK LİSANSLI 

RAGBİ OYUNCUSU” 
Ragbinin üniversite gençliğinin tercih et-

tiği bir spor olduğunu söyleyen Çetin, “Spor-
cular üniversiteye geldikleri zaman bu spora 
merak sardıkları için tam istediğimiz verimi 
alamıyoruz antrenörler ve yöneticiler olarak. 
Ne zaman ki bu spor işte Zeynep Rana gibi 
5 yaş, 7 yaş bu minikler, yıldızlar seviye-
sine iner o zaman hem olimpik olan bu 
sporda başarılar gelir. Zeynep Rana Er-
mut, Türkiye’nin en küçük lisanslı ragbi 
oyuncusu. Bununda Selçuk Kartallar’da 
olması bizi mutlu etti. Ailesinin de des-
teği bu noktada çok önemliydi. Sporun 
gelişim noktasında bu tür hamleler 
faydalı olacaktır diye düşünüyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

ANNE ELİF ERMUT: 
“OLİMPİYATLARA 
HAZIRLANMAYI 

DÜŞÜNÜYORUZ” 
Zeynep Rana Er-

mut’un hem antrenörü 
hem de annesi olan 
Elif Ermut, Ragbi Kadın 
Milli Takımı’nda antre-
nörlük yaptığını söyle-
yerek, “İkinci kademe 
antrenörlüğüm var. Sel-
çuk Kartallar Kadın Ragbi 
Takımının antrenörlüğünü 
yapıyorum. 5 yaşında kızım 
var. Kızımla antrenmanla-
ra gidip gelirken o da he-
ves etti. Onunla beraber 
katıldık antrenmanlara. 
Bugün itibariyle onun da 
lisansını çıkardık. Tür-
kiye’nin en minik kadın 
ragbicisi şuan kendisi. 
İnşallah olimpiyatlara ha-
zırlanmayı düşünüyoruz be-
raber. Hedeflerimiz, devam-
lı antrenmanlara katılacağız, 
olimpiyatlara hazırlanacağız” 
diye konuştu. 

Türkiyenin en küçük ragbicisi Zeynep 
Rana Ermut ise, “Ben 5 yaşındayım. Ragbi 
oynamayı çok seviyorum. Lisansım çıktı” 
dedi. 
n İHA

Türkiye, Dünya Üniversite Mu-
aythai Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 
gümüş madalya kazandı. Uluslara-
rası Üniversite Sporları Federasyonu 
(FISU) tarafından düzenlenen şampi-
yona, Tayland’ın Pattaya kentinde ya-
pıldı. Şampiyonada erkekler 81 kiloda 
Ali Doğan ve kadınlar 67 kiloda Bedi-
ha Taçyıldız altın madalya elde etti.

Türkiye’yi erkekler 91 kiloda tem-
sil eden Serdar Yiğit Eroğlu gümüş 
madalyanın sahibi olurken, milli 
sporculardan Fatih Değer dereceye 
giremedi. Bu sonuçların ardından 
Türkiye, 4 sporcuyla katıldığı şampi-
yonayı 2 altın ve 1 gümüş madalyayla 
tamamladı.
n AA

Türkiye Bisiklet Yol Şampiyo-
nasında Taşkent Bisiklet takımı 
tüm rakiplerini geride bırakarak 
kürsüden inmedi ve ismini Yıldız-
lar “A” ve “B” kategorisinde takım 
halinde  olmak üzere iki Türkiye 
şampiyonluğuna yazdırdı.

Türkiye bisiklet federasyonun 
2018 yılı Türkiye Yol şampiyo-
nası 25-27 temmuz tarihleri ara-
sında Yozgat ilinde tamamlandı. 
Yarışmanın ilk günün de yıldız a 
kategorisinde zamana karşı şam-
piyonluğunu Konya Taşkentspor 
kulübünden Ahmet Maral olurken 
2.liği Taşkentspor kulübü sporcusu 
Fatih Deniz  almdı. Yıldız B katego-
risinde de şampiyon Taşkentspor 
kulübü sporcusu Cihan Topal  olur-
ken İkinci gün yapılan yol şampi-
yonasında yıldız a kategorisinde 

Ali osman Çelik 
Türkiye 2.si olurken 
Taşkentspor  Yıldız A 
takımı açık ara takım 
halinde Türkiye Şam-
piyonluk kupasını 
aldı. Yıldız B katego-
risin de Cihan Topal 
45 saniyelik açık ara 
farkla Yol şampiyonu 
olup Yıldız B Katego-
risinde de Takım Tür-
kiye Şampiyonluğunu 
Taşkentspor Kulubü almışdı. Çice-
ği burnunda  Taşkentspor sponsoru 
olan Tof Aşkenergdrink ile adeta 
kanatlanan Taşkent spor 4 şampi-
yonluğun bulunduğu şampiyona da  
3 şampiyon iki tane ikincilik ve iki 
takım şampiyonluğu ile Yozgat’ta 
yapılan müsabakalara damga vur-

mayı başardı.
Taşkentspor Kulübü Başkanı 

Ahmet Şanlı; “Yozgat’ta yapılan 
şampiyonada  Taşkentspor kulü-
bü adına başarıya imza atan tüm 
sporcularımızı ve antrenörümüzü 
kutluyor ve başarılarının devamını 
diliyorum “ dedi.
n SPOR SERVİSİ

Muaythai Şampiyonası’nda
millilerden 3 madalya

Taşkentspor bisiklette geçilemiyor



RPS

Çaykur Rizespor kadrosuna güveniyor
Konyaspor’un uzun süre günde-

minde yer alan Aminu Umar ve Musa 
Çağıran konusunda Osmanlıspor ile 
anlaşarak önemli bir hamle yapan 
ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor’da 
Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 
kadrolarına güvendiklerini belirtti. Ba-
kır, yaptığı yazılı açıklamada, geçen 
sezon devre arasından itibaren kulü-
bün gelişimi için mücadele ettiklerini 
ve bunu büyük oranda başardıklarını 
belirtti.

Sezon öncesi hazırlık kampla-
rını Rize, Erzurum ve Slovenya’da 
gerçekleştirdiklerine değinen Bakır, 
“Slovenya kampının tamamlanması 
ile takımımız Türkiye’ye döndü. Çok 
verimli bir kamp dönemi geçirdik. 
Sezon öncesi 4 hazırlık maçı yaparak 
kadro yapılanmasını ve yeni transfer-
lerin adaptasyon sürecini test etme 

imkanı bulduk.” ifadelerini kullandı. 
Süper Lig’in ilk haftasında evlerinde 
oynayacakları Kasımpaşa maçıyla se-
zona gireceklerine işaret eden Bakır, 
kalan sürede Rize’de salı gününden 
itibaren çalışmalara devam edecekle-
rini aktardı.

Takıma çok önemli oyuncular ka-
tıldığına değinen Hasan Yavuz Bakır, 
şunları kaydetti: “Dış transferde Ami-
nu Umar, Musa Çağıran, Jaroslaw 
Jach, Armand Traore, Samir Ujkani, 
Montassar Talbi, Çınar Tarhan, Mus-
tafa Saymak, Ali Çamdalı, iç transfer-
de ise Robin Yalçın ve Braian Samudio 
ile sözleşme yeniledik. Takımı tanıyan 
ve bir üst lige çıkmamızı sağlayan 
teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 
yola devam kararı aldık. Süper Lig’de 
birçok kulüp için geçmişten gelen sı-
kıntıların baş gösterdiği hassas bir dö-

nemde yeni transferler, iç transfer ve 
teknik ekip anlaşmaları ile kulübümüz 
kurumsallıktan ödün vermeden kamp 
döneminde kadrosunu şekillendirme-
yi başarmış bulunuyor. Diğer yandan 

yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz, 
transfer komitemiz gece gündüz yeni 
transferlerin gerçekleşmesi için koor-
dineli bir şekilde çalışmalarına devam 
ediyor.”  n AA

Süper Lig’in ilk haftasında temsil-
cimiz Atiker Konyaspor’a konuk olacak 
BB Erzurumspor’da Teknik Direktörü 
Mehmet Altıparmak, yeni sezon ön-
cesi değerlendirmede bulundu. Ligde 
kalıcı olmayı hedeflediklerini söyleyen 
Altıparmak, en büyük avantajlarının ise 
taraftarları olduklarını söyledi. 

Kamp döneminin çok iyi geçtiğini 
söyleyen başarılı çalıştırıcı, “İlk dönem 
kampını Topuk Yaylası’nda yaptık, 
ikinci dönem için de Erzurum’dayız. 
Transferde eksik bölgelerimizin çoğunu 
hallettik. 3-4 transferimiz kaldı. Forvet, 
stoper, ön libero ve sağ bek takviyesi-
ni yaptığımızda transferi tamamlamış 
olacağı” dedi. 

“NOBRE ÇOK ÖNEMLİ BİR 
OYUNCUYDU” 

Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrı-
lan Nobre’nin çok önemli bir futbolcu ol-
duğunu söyleyen Mehmet Altıparmak, 
“Forvete takviye yapacağız ama bunun 
Nobre’nin ayrılmasıyla ilgisi yok. Bu 
bölgede sadece Lennart kaldı. 1 Türk 
oyuncuyla bu bölgeye takviye yapmak 
istiyoruz” dedi. Nobre’nin ayrılmasının 
takımı etkileyip etkilemediğiyle ilgili 
de konuşan Altıparmak, “Nobre’nin 
ayrılması takımı olumsuz etkilemedi. 
Tabii ki manevi olarak etkileyebilir. Ta-
kımın sembol oyuncularından birisiydi. 
Ancak bütün oyuncularımız profesyo-
nel. İşimizin içinde bunlar var. Nobre 
benim için de her zaman yanımda ol-
ması gereken bir oyuncuydu. Sadece 
sahada olması değil, saha dışındaki 
yaptıklarıyla da örnek bir futbolcuydu. 
Ben Nobre’yi kaybettiğim için üzgünüm 

ama dediğim gibi futbolun içinde bun-
lar her zaman var” diye konuştu. 

“HEDEFİMİZ LİGDE KALICI OLMAK” 
Büyükşehir Belediye Erzu-

rumspor’un bu sene ligdeki hedefinin 
kalıcı olmak olduğunu söyleyen Meh-
met Altıparmak, “Ligde hiçbir maç 
kolay değil. Hiçbir maçın garantisi yok. 
Hangi ligde oynarsanız oynayın. Yıllar 
sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak isti-
yoruz. Gerçekten geçen sene şampiyon 
olan iyi bir kadromuz var. Bu kadronun 
içine bizimle birlikte hareket edecek, 
bizi hedefe taşıyacak isimleri almak 
istiyoruz. Aldığımız oyuncuların çoğu, 
takım oyuncusu. Yüksek maliyetlerle 
oyuncu alamıyoruz. Bu sene ligi elimiz-
den geldiğince üst taraflarda bitirmek 
istiyoruz. Bundan sonraki senelerin 
hedefini bu sene koyacağız. Koşan, 

mücadele eden, hızlı oynayan bin Erzu-
rumspor’u herkes görecek” açıklama-
sını yaptı. 

“EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ 
TARAFTARIMIZ” 

Kadroya yapılan takviyelerle yeni 

sezon öncesi hazırlıkların da iyi şe-
kilde yapıldığını söyleyen BB Erzu-
rumspor Teknik Direktörü Mehmet 
Altıparmak, Süper Lig öncesinde en 
büyük avantajlarının taraftarlar oldu-
ğunu belirterek “Şu anda Türkiye’de 3 
büyük takımdan sonra maça en fazla 
etki edecek taraftar, bizim taraftarı-
mız. 3 büyüklerle bile baş edebile-
cek bir taraftar kitlemiz var. Erzurum, 
herkes için zor bir deplasman olacak. 
Bunu da saha içinde bizlerle birlikte 
muhteşem taraftarımız yaşatacak. 
Taraftarlarımız özellikle iç saha maç-

larında takımımıza çok büyük destek 
veriyor. Bu sene Süper Lig’de bunu 
herkes görecek” ifadelerini kullandı. 

“ARTIK HİÇBİR TAKIM BAHANE 
ÜRETEMEYECEK” 

Erzurum’un kış aylarında rakip 
takımlar için problem olmaktan çıktı-
ğını da sözlerine ekleyen Altıparmak, 
“Geçen sene hiç buzda oynamadık. 
1 maçımız buz üzerinde oynandı, o 
da Trabzonspor’la oynadığımız kupa 
maçımızdı. O da Erzurum için geç bir 
saatte oynanmıştı. Buzlanma bundan 
dolayı oldu. Artık eski Erzurum yok. 
Stadımız alttan ısıtmalı. Tribünlerin ta-
mamı ısıtmalı. Erzurum’un eski şartları 
yok, her gelen takım normal şartlarda 
oynayacak. Burada mağlup olan ta-
kımlar, saha ve hava şartlarını bahane 
ediyordu, artık bu bahaneler olmaya-
cak. Taraftarlarımızı her zamankinden 
daha fazla desteklemeye çağırıyoruz. 
İlk senemizde birlik ve beraberliğimizi 
sahaya yansıtacağız” diyerek sözlerini 
tamamladı.   n İHA

Rakip Erzurum’da hedef kalıcı olmak

 Fabri’nin Ful-
ham’a transferi son-
rasında kaleci konu-
sunda girişimlerini 
hızlandıran Beşiktaş, 
Arsenal forması giyen 
Ospina’yla her konu-
da anlaştı. Bursaspor 
file bekçisi Harun’u 
da gündemine alan 
siyah-beyazlılar, bu futbolcuyla görüştükten sonra son kararı verecek. 

Beşiktaş’ta kaleci transferi konusunda girişimler sürüyor. Fabri’nin 
6 milyon Euro karşılığında Fulham’a gitmesinin ardından kaleci konu-
sunda arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, Ospina ve Harun Tekin’i 
gündemine almıştı. Ospina ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Harun 
Tekin’le görüştükten sonra bu transferi noktalayacak. Harun’u ilk sıra-
ya alan yönetim, eğer bu isim için Bursaspor’la anlaşmaya varamazsa, 
Ospina’yı kadroya dahil edecek. Kolombiyalı kaleciyle her konuda anlaş-
maya varan Beşiktaş’ın, bu hafta içinde Harun’dan gelecek cevaba göre 
transferi netleştirmesi bekleniyor. Harun Tekin için Bursaspor 3 milyon 
Euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş bu transferi 1 milyon + takas 
karşılığında tamamlamanın peşinde.   
n İHA 

Beşiktaş’ta 
Ospina tamam

Bursaspor ile 
yolları ayrılan Ser-
can Yıldırım’ın Yeni 
Malatyaspor ile el 
sıkıştığı ve birkaç 
gün içerisinde sa-
rı-kırmızılı takımla 
sözleşme imzala-
yacağı öğrenildi. 

Bursaspor’da 
başarılı golcü Ser-
can Yıldırım’ın 
sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti. Bursaspor ile 
alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki futbol-
cunun Yeni Malatyaspor ile el sıkıştığı belirtildi. Sercan Yıldırım, 
kariyerinde daha önce Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, 
Balıkesirspor ve Bursaspor’un formalarını giydi. 

Süper Lig’de 194 karşılaşmada 40 gol kaydedip, 27 asist 
yapan başarılı futbolcu, 1. Lig’de ise 13 karşılaşmada 3 gol, 2 
asistlik performans sergiledi. 
n İHA

Sercan Yıldırım 
Yeni Malatya yolunda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Tek-
nik Direktörü Mircea Lucescu’nun doğum gününü kutladı. 

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Luces-
cu’nun doğum gününün unutmadı. Milli Takımlar sosyal medya 
hesabından, yayınlanan mesaj ile Rumen teknik direktörün do-
ğum gününü kutlandı. Yayınlanan mesajda, “A Milli Takım Tek-
nik Direktörümüz Mircea Lucescu’nun doğum gününü kutlarız” 
denildi. 

74 yaşına giren deneyimli teknik adamın fotoğrafının bulun-
duğu mesajda, farklı dillerde de “Doğum günün kutlu olsun” ve 
“Mutlu yıllar” ifadeleri paylaşıldı. 
n İHA

TFF’den
Lucescu’ya kutlama

Taraftar heyecanlı!
Süper Lig’e sayılı günler kala, Atiker Konyaspor taraftarında heyecan dorukta. Yüksek bulunan kom-
bine ücretlerine ve henüz transferin tamamlanmamış olmasına rağmen, yeşil beyaz renklere gönül 

verenler, her fırsatta eldeki kadroya, teknik heyet ve yönetime güvenini ortaya koyuyor

Spor Toto Süper Lig’in başlamasına 
sayılı günler kaldı. Geçen yıl işkence 
gibi bir sezon geçiren Atiker Konyaspor 
camiası ise bu sezondan umutlu. İlk 
maç yaklaştıkça heyecanın dozajı artar-
ken, yeşil beyazlı renklere gönül veren-
ler henüz transfer tamamlanmamasına 
rağmen takıma olan güvenini her fırsat-
ta vurguluyor.

YÖNETİM GÜVEN İNŞA ETTİ
Atiker Konyaspor taraftarının henüz 

önemli eksikler bulunmasına rağmen 
yeni sezon öncesi takıma duyduğu gü-
venin kaynağı ise Konyaspor’un yeni 

yönetimi. Geçen sezondan kalan pek 
çok kronik problemi ortadan kaldıran 
Konyaspor yönetimi, KonyaStore, şir-
ketleşme, transfer vb konularda attığı 
doğru adımlarla, taraftarının güvenini 
kazandı. 

TRANSFER BİTMEMESİNE 
RAĞMEN

Sezona başlamasına kısa bir  süre 
kalmışken henüz transferin tamamlan-
mamış olması da Konyaspor tarafta-
rını korkutmuyor. Daha önce yapılan 
transfer hamlelerinde yönetimin doğru 

adımlar attığını düşünen Konyaspor 
taraftarında panik havası gözlenmiyor. 
Geçen sezonlara göre yüksek bulunan 
kombine bilet ücretleri de camiada bek-
lendiği gibi bir huzursuzluk yaratmadı.

KABUS SEZONUNUN  ETKİSİ
Geçen sezon işkence gibi bir dönem 

geçiren Atiker Konyaspor taraftarının 
yönetime duyduğu güvenin altında doğ-
ru yönetim anlayışı olduğu kadar geçen 
sezon yaşanan sıkıntıların da olduğu dü-
şünülüyor. Süper Kupa ile başlanan se-
zon kabul gibi sona ererken Konyaspor 
taraftarı sorunsuz şekilde sezona giril-

mesi için kulübe büyük destek veriyor.
HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ
Konyaspor camiasında yaşanan bu 

güven ortamının sezona da yansıması 
umut ediliyor. Ekonomik sorunlarla bo-
ğuşmayan, problemsiz, taraftarı ile bü-
tünleşmiş bir Konyaspor’un ligin güçlü 
ekiplerinden biri olacağına kesin gözü 
ile bakılıyor. Kombine fiyatlarındaki 
artışın taraftar sayısına olumsuz etkisi 
olmaması durumunda Konyaspor, yine 
sezona damga vuracak ekipler arasında 
gösteriliyor.
n SPOR SERVİSİ 

 Mehmet Altıparmak,
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