
Allı Turnalar bu yıl erken geldi
Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da 
yaşadıkları bilinen allı turnalar, bu yıl 
koruma altında bulunan ve İç Anadolu 
Bölgesi’nin en geniş havzasına sahip 
Akgöl Sazlığı’na erken geldi. Göçmen 
kuşların Türkiye’deki iki büyük göç 
yolundan biri üzerinde bulunan 
sazlıkların büyük kısmı son yağışlarla 
doldu. Birçok kuş türüne ev sahipliği 
yapan Akgöl’de, Anadolu’da halk 
arasında “allı turna” olarak da bilinen 
flamingolar ile görsel şölen yaşanıyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

FETÖ’ye finans
desteğine 8 gözaltı

Otomobil minibüse 
çarptı: 7 yaralı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye finans desteği 
sağladığı belirlenen işadamlarına yönelik 

düzenlenen operasyonda gözaltı kararı çıkarılan 
9 kişiden 8’i yakalanırken, 1 kişinin yurt dışına 

kaçtığı öğrenildi. n SAYFA 6’DA

Kamera kayıtlarından kırmızı ışıkta geçtiği 
anlaşılan otomobilin yolcu minibüsüne çarpması 
sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomo-
bilde bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 
ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 

3’ünün durumu ağır. n SAYFA 6’DA

02 Hollanda’da 
eğitim aldılar 11 Asılsız ihbardan

sürpriz çıktı 13 Hemşireye kafa
attı, serbest kaldı

AZİM VE KARARLILIKLA
HİZMETİ SÜRDÜRECEĞİZ

MERAM’I VE MERAMLI’YI
SAHİPLENECEĞİZ

SEVGİYLE YAKLAŞACAK,
SEVEREK ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Ahmet Pekyatırmacı:

Meram Belediye Başkanı Kavuş:

Karatay Belediye Başkanı Kılca:

Yeni haftanın ilk gününde belediye personeliyle 
buluşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, ilçeye kazandırılan hizmetlerde büyük 
emek harcayan personeline teşekkür ederek, yeni 
dönemde de aynı azim ve kararlılıkla vatandaşa 
hizmet edeceklerini belirtti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, haftanın ilk 
gününde ekibiyle buluştu. Kavuş, “Ben sizi sahiple-
neceğim, sizin de belediyeyi, Meram’ı ve Meramlıyı 
sahiplenmenizi istiyorum. Ancak bu şekilde Meram’a 
hakettiği hizmeti kazandırabiliriz” diye konuştu.

Personeliyle tanışan Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, hep birlikte Karatay’ın hizmetkarı olacak-
larına işaret ederek, “Bizim hizmet anlayışımız sev-
gi ile yaklaşmak, severek çalışmak. Gece gündüz 
çalışacağız ve Karatayımızı hep birlikte geleceğe 
taşıyacağız” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Felicia Pizza 
Bosna’da hizmette

Hüseyin Oprukçu
bayrağı devraldı

Başkan Bayındır
mazbatasını aldı

Oruçoğlu Emlak Sahibi- İş 
Adamı Kadir Oruç tarafından 
Felicia Pizza Bosna Şubesi 
düzenlenen program ile açıldı. 
İşletme sahibi Oruç, hem bölge 
halkına hizmet etmenin, hem 
de yeni bir istihdam alanı oluş-
turmanın mutluluğunu yaşadık-
larını dile getirdi. 
n SAYFA 12’DE

31 Mart Mahalli İdareler 
Seçimleri’nde yüzde 36.05’le 
en yüksek oyu alarak “bağım-
sız” olarak girdiği seçimlerde 
Ereğli Belediye Başkanı olan 
Hüseyin Oprukçu, mazbatasını 
aldı. Oprukçu mazbatasının 
ardından Ereğli Belediyesi’ne 
giderek, Özkan Özgüven’den 
görevi devraldı.  n SAYFA 10’DA

Beyşehir’de, bağımsız aday 
olarak girdiği 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimlerinde beledi-
ye başkanlığını kazanan Adil 
Bayındır, mazbatasını aldı. 
Beyşehir Adliyesine kalabalık 
bir grupla gelen Adil Bayındır’a 
mazbatasını İlçe Seçim Müdü-
rü Ali Tekedere takdim etti. 
n SAYFA 10’DA

‘Önce dürüst ve güvenilir olun’
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 
“Milli Eğitim Bakanlığı Vizyon 2023 
Projesi” kapsamında sanayinin ve 
mesleki eğitim camiasının önden 
gelen isimleri ile bir araya geldi. 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, öğrencilere “Şartlar ne 
olursa olsun önce dürüst ve güveni-
lir insan olun. İsminiz anıldığında, 
bu arkadaş dürüst ve güvenilir 
desinler” tavsiyesinde bulundu.
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Küllerinden doğuyorlar
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya ile çevresindeki 
illerde, Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait ecdat 
yadigarı yapılar, aslına uygun restorasyon çalışmalarıyla adeta 
yeniden küllerinden doğuyor.

Tarihi cami, han, hamam ve türbe gibi eserler, Konya Vakıflar 
Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje ve restorasyon 
çalışmalarıyla yenileniyor. Ayrıca 2003’ten bu yana Konya’da 
201, Karaman’da 46, Aksaray’da 25 eser restore edildi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

İşadamları hedefte! 
Ankara’dan geldiklerini 

iddia eden kişi yada kişiler 
iş adamlarına kredi desteği 

sağlamak adı altında 
dolandırdıkları iddia ediliyor. 

Uzmanlar işadamlarını mağdur 
olmamaları adına uyarıyor 

ADI DANIŞMAN 
ASLI DOLANDIRICI!

Son günlerde kendilerini Anka-
ra’dan geldiklerini iddia eden kişi 
yada kişiler, işadamlarını hedef al-
mış durumda. Ellerinde çantalarıyla, 
“çözüm ortağı” havası oluşturan bu 
kişilerin, danışmanlık adı altında, 
işadamlarına iktidar partisi veya 
bankacılıkla ilgili bazı kurum veya 
kuruluşlarda güçlü bağlantıları ol-
duklarını iddia ederek vatandaşları 
dolandırdığı bildirildi.

UZMANLARDAN 
‘DİKKAT EDİN’ UYARISI

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve Piya-
mer Yatırım Danışmanlık Sahibi Fatih 
Güneş belli bir komisyon karşılığın-
da işadamlarına kredi çekebilecek-
leri vaadinde bulunan bu tür kişilere 
karşı dikkatli olunması noktasında 
uyarılarda bulundu. AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı da partisinin ve 
yöneticilerinin böyle bir konuyla asla 
ilgili olamayacağını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Son günlerde kendilerini Ankara’dan geldiklerini iddia eden kişi yada kişiler iş adamlarına kredi desteği sağlamak adı altında dolandırıcılık işlemleri 
gerçekleştirerek iş adamlarını ve vatandaşlarını mağdur ediyor. Uzmanlar iş adamlarını yaşanabilecek mağduriyet öncesi uyarıyor

‘Çantacılar’ dolandırıyor!
Son 1 yıldır Türkiye’de yaşanan 

ekonomik sıkıntılar, bankaların kre-
di kullandırma sorununu da bera-
berinde getirdi. Ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle daha ihtiyatlı davranmaya 
başlayan bankaların kredi limitleri 
de değişkenlik gösterdi. Bu konuda 
iş dünyasının temsilcileri geçtiğimiz 
aylarda bankalarla birçok kez ma-
saya oturarak, işadamlarına kredi 
kullandırmada kolaylıklar sağlanma-
sı noktasında görüşler belirtilmişti. 
Yaşanan bu sorunlar, kötü niyetli 
kişi veya kişilere de kapı araladı. Son 
günlerde kendilerini Ankara’dan 
geldiklerini iddia eden kişi yada ki-
şiler, iş adamlarına kredi desteği 
sağlamak adı altında dolandırıcılık 
işlemleri gerçekleştirerek iş adamla-
rını ve vatandaşları mağdur ediyor.  
Danışmanlık adı altında, işadamla-
rına iktidar partisi veya bankacılıkla 
ilgili bazı kurum veya kuruluşlarda 
güçlü bağlantıları olduklarını iddia 
eden bu kişilerin, vatandaşları do-
landırdığı bildirildi. Yapılan uygu-
lama danışmanlık alanında faaliyet 
gösteren firmaları da zor durumu 
sokuyor. Uzmanlar bu tür kişilere 
karşı dikkatli olunması konusunda 
iş adamlarını uyarıyor. Piyamer Ya-
tırım Danışmanlık Sahibi Fatih Gü-
neş, Yenigün’e konu ile ilgili açıkla-
malarda bulundu. Belli bir komisyon 
karşılığında işadamlarına kredi çe-
kebilecekleri vaadinde bulunan bu 
tür kişilere karşı dikkatli olunması 
noktasında uyarılarda bulunan Gü-
neş,  “Son birkaç aydır Ankara’dan 
geldiklerini iddia eden, ellerinde aynı 
tip deri çantalar, birbirine benzer tip-
lere sahip, aslında çantacı olup ken-
dilerine danışman adı veren bir grup 
türedi. Bu grup sözde İktidar Partisi 
Genel Merkezinde ciddi bağlantıları 
olan, devlet bankalarında ve Banka-
cılık Düzenleme Denetleme Kurulu 
Genel Müdürlüklerinde Arkadaşları 
olan kişiler olduklarını iddia ediyor-
lar. Belli bir komisyon karşılığında 
kredi iş adamların kredi sorunlarını 

çözüyorlarmış. Tabi ki yalan. Bu gi-
rişim dolandırıcılığın yeni formülü” 
ifadelerini kullandı. 

ÇANTACILAR OLMADAN DA 
KREDİ ALINABİLİR

Son zamanlarda “kredi kullan-
dırmam” dedikodularına da değinen 
Güneş, “Belirli kurumlarda yada 
konumlarda tanıdığı bulunmayan 
kişilerin kredi alamayacağına dair çı-
kan dedikodular tamamen asılsızdır. 
Dünyanın her ülkesinde, her işi yap-
mak için kişisel bağlantılar önemli-
dir. Bizim gibi Akdeniz Ülkelerinde 
ise elbette daha önemlidir. Ama hiç-
bir arkadaşlık ilişkisi, bağlantı özel-
likle kredi gibi konularda yüzde 100 
etken değildir. Olamaz . Firmaları-
mızın kurumsal bir ekip ile çalışması 
ve işlerini kurumsal olarak götürme-
si oldukça önemli. Son 2 ayda benim 
de içinde bulunduğum bir Ekiple 
5 ayrı Firmada çalışıp en küçüğü 5 
Milyon TL olan toplam 40 Milyon 
TL’lik Ticari Kredi onayına şahitlik 
yaptım.  Kanun dışı, etik dışı, ahlak 

dışı hiçbir  şey yapmadan. Ve bu fir-
maların hiçbiri iktidar Partisi’nden 
olmadığı gibi, çantacıların bahsettiği 
sözde kriterlerin hemen hemen hiç 
birine de sahip değillerdi. Peki nasıl 
yaptık? Naçizane benim koordinas-
yonumda,  Mali Müşavir, Vizyonel & 

Kredi hukukuna hakim bir Avukat 
arkadaşım ve önümüzdeki yıllara 
ilişkin şirketimdeki uzmanlarca ha-
zırladığımız bir Gelir Projeksiyonu 
(beklenti analizi) ile. Evet bu kadar. 
İşletmeler bu çalışmaların bedelini 
ödediler ve çantacılar tarafından do-

landırılmadan, devamlı kullanacak-
ları bir evrak sistemini de kazana-
rak Arkamızdan da dua ederek bizi 
uğurladılar” dedi.

PLANLI ÇALIŞMA 
FİRMALARA KAZANDIRIR

Planlı çalışmanın firmalara ka-

zandıracağına dikkat çeken Güneş, 
“Mazeret odaklı olmayı, şikayetleş-
meyi ve arkadan konuşma riyakar-
lığını bir kenara bırakıp, işinin gere-
ğini yapanlar için piyasanın çarkları 
hâla dönüyor. İş bilen, planlı çalışan, 
hizmete para ödemeyi bilenler Al-
lah’a şükür ki eğilip bükülmeden de 
işlerini yürütebiliyor” değerlendir-
mesinde bulundu. 

BAŞKAN ÖZTÜRK 
İŞADAMLARINI UYARDI

Son günlerde kendilerinin An-
kara’dan geldiklerini iddia eden kişi 
ya da kişilerin, iş adamlarına kredi 
desteği sağlamak adı altında dolan-
dırıcılık yaptıklarını, kredi kullandır-
mada böyle bir usulün olmadığını 
dile getiren Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret 
Odası (KTO) Selçuk Öztürk de uya-
rılarda bulundu. Öztürk, “Son gün-
lerde Konya’da bazı işadamlarımıza, 
bazı insanların üyelerimize giderek 
belli miktarlar karşısında kredi ko-
nusunda yardımcı olacakları ifadesi 
şeklinde  duyumlar alıyoruz. Bu çok 
yanlış. Zaten böyle bir şeyde müm-
kün değil. Türkiye’de krediyi hak 
ediyorsa bir isim başta Kamu ban-
kaları olmak üzere hiçbir kimsenin 
böyle bir konu ile muhatap olmaya-
cağını düşünmüyorum. Burada üye-
lerimize yönelik olarak uyarıyoruz.
Hiç kimseye bu konuda bir görüşme 
yapıp, herhangi birde ödeme yap-
masınlar. Eğer bir ihtiyaçları var ise 
kendileri direk bankalarla görüşüp, 
ihtiyaçlarını görmeye gayret etsinler. 
Çünkü böyle bir durumun mümkün 
olmayacağını zannetmiyorum” dedi. 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı da AK Parti teşkilatlarının ve 
yöneticilerin konu ile alakası olma-
dığını ve asla olmayacağına dikkat 
çekti. Angı, milletvekillerinin, il ve 
ilçe başkanlarının adını kullanarak 
kredi kullandırma vaadinde bulu-
nanlara karşı vatandaşları uyardı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumralı öğrenciler 
Hollanda’da eğitim aldı

Rektör Özçelik’ten, 
Konya OSB’ye ziyaret

Çumra Çatalhöyük Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lise-
si öğrencileri Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından desteklenen 
“Bitki Sağlığı ve Süs Bitkileri 
Alanında Avrupa Stajı” prog-
ramına katıldı. Okulun 10 
öğrencisi, 17-30 Mart tarih-
leri arasında, refakatçi öğret-
menleri ile 2 hafta boyunca 
Hollanda Leeuwarden’deki 
işletmelerde staj yaptı. Proje 
hakkında bilgi veren öğret-
men İbrahim Demir, proje-
nin Hollanda ve İtalya’da iki 

farklı konuda gerçekleştiril-
diğini söyledi. Öğrencilerin 
dünya süs bitkileri üretim ve 
ticaretinin merkezi Hollan-
da’da, Nordwin College’nin 
ev sahipliğinde staj yaptığını 
belirten Demir, “Uluslara-
rası sektörde gerçek üretim 
ve hizmet ortamında staj ya-
pan gençlerimiz, iş yaşamına 
adapte olarak, mesleklerin-
deki modern teknik ve yön-
temleri yakından takip ederek 
eşsiz deneyimler kazanmıştır. 
Ayrıca Hollanda’daki sosyal 

hayat da öğrenilmiş, farklı 
kültürlerin ve sosyal yapının 
tanınmasıyla öğrencilerimizin 
mesleki gelişimlerinin yanı 
sıra kültürel gelişimleri de 
sağlanmıştır.” diye konuştu. 
Projeye birçok farklı kurum 
ve kuruluşun destek verdiğini 
aktaran Demir, “Türkiye Ulu-
sal Ajansına, Hollanda’daki ev 
sahibi ortağımız Nordwin Col-
lege Leeuwarden ve Konya 
İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü’ne teşekkür ederiz.” dedi.
n AA

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik, Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret 
ederek, Konya OSB Müdürlü-
ğü Yönetim Kurulu toplantısı-
na katıldı. Konya OSB Başkanı 
Memiş Kütükcü tarafından 
karşılanan Rektör Prof. Dr. 
Özçelik, Konya’nın İç Anadolu 
Bölgesi’nde önemli bir sanayi 
merkezi olduğunu belirterek, 
üniversite - sanayi iş birliğinin 
geliştirilmesi için üniversite 
olarak önemli projeleri hayata 
geçireceklerini ifade etti. Kü-

tükcü ise ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. 
Konya OSB ve Konya sanayisi 
hakkında bilgi veren Kütükcü, 

Konya’nın Türkiye’nin önemli 
sanayi merkezlerinden birisi 
haline geldiğini söyledi. 
n HABER MERKEZİ

Fatih Güneş Selçuk Öztürk Hasan Angı
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‘Şehrimizin geleceğiyle ilgili çalışmalara ışık tutacağız’
Türkiye Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği (TMMOB) çatısı al-
tında faaliyetlerine devam eden 
Konya İKK 2019 yılı 2. Toplantısı-
nı Şehir Plancıları Odası ev sahip-
liğinde gerçekleştirdi. Konya ve 
bölge illerinde ikamet eden mü-
hendis, mimar ve şehir plancıla-
rını temsil eden meslek odalarının 
yöneticilerinin katılımı ile gerçek-
leştirilen toplantıda tamamlanan 
yerel seçimler değerlendirildi. 

TMMOB İl Koordinasyon Ku-
rulu Konya Genel Sekreteri Aziz 
Hakan Altun yaptığı değerlendir-
mede, “Ülkemizin birlik ve bera-
berliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu 
dönemde kurumlar arası dayanış-
manın önemine tüm katılımcılar 
vurgu yapmışlardır. Karşılıklı an-
layış ve dayanışmayla kurumlar 
arasında sağlanacak uyum ve 
işbirlikleriyle vatandaşlarımızın 

hayatlarında kolaylık sağlayacağı, 
bu işbirliklerinin şehirlerimizin 
kalkınmasına vesile olacağı belir-
tilmiştir. Bu düşünceler çerçeve-

sinde toplantısını gerçekleştiren 
Konya İl Koordinasyon Kurulu 
temsilcileri gerek şehir gerekse 
de ilçelerimizde vatandaşlarımızın 

teveccühü ile göreve getirilen be-
lediye başkanlarımıza her konuda 
destek olunması, özellikle mühen-
dislik camiası olarak vatandaşla-

rımızın daha kaliteli ve konforlu 
bir yaşam sürmelerini sağlayacak 
projelerde üreterek idarelerimizle 
işbirlikleri yapılmasını kararlaştır-

mışlardır. Toplantı kapsamında; 
TMMOB’ye bağlı tüm mühendis, 
mimar ve şehir plancılarını mes-
leki, ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda temsilcileri olarak, onla-
rın hak ve çıkarlarının halkımızın 
çıkarları temelinde korunacağı ve 
geliştirileceği, Konya’daki yaşama 
yön verecek bilgi ve birikimlerin 
neler olabileceğinin ortaya ko-
nulmasının sağlanması için çalış-
malar yapılacağına değinilmiştir. 
Meslek odalarından oluşan Kon-
ya İl Koordinasyon Kurulu olarak 
şehirlerimizin geleceği ile ilgili 
yapılacak her türlü çalışmaya ışık 
tutmanın, ilgililere meslek disip-
linleriyle ilgili teknik destek sağ-
lamanın Konya İl Koordinasyon 
Kurulunun öncelikli çalışma hede-
fi olacağı belirtilmiştir” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

MEVKA, KOSGEB’le
girişimcileri destekliyor

Karapınar Ticaret Borsası
istişare toplantısı yaptı

Mevlana Kalkınma Ajansı, 
KOSGEB işbirliği ile Karaman 
Merkez ilçelerinde ve Ermenek’te 
2 ayrı grupta ve her grupta 30 kur-
siyer olmak üzere düzenlenecek 4 
farklı kursta toplamda 120 kişiye 
uygulamalı girişimcilik eğitimi ger-
çekleştirecek. Ermenek’te düzen-
lenecek eğitimlerden biri Ermenek 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 
hizmet alanı kapsamındaki de-
zavantajlı gruba yönelik olacak. 
Karaman’da düzenlenecek eğitim-
lerden biri ise çalışanlar için akşam 
grubu olarak planlandı.

MEVKA ve KOSGEB işbirliğin-
de Karaman Merkez ile Ermenek 
ilçelerinde düzenlenecek ve 32 
saat sürecek uygulamalı girişimci-
lik eğitimlerinin sonunda katılım-
cılar Girişimcilik Sertifikası alma-

ya hak kazanacaktır. Girişimciler, 
alacakları sertifikalar sayesinde 
KOSGEB’in geleneksel girişimci-
lere yönelik 60 bin TL ve imalata 
dönük girişimcilere 360 bin TL’ye 
kadar destek imkânından faydala-
nabilecek.

Eğitimler, Karaman merkezde 
29 Nisan – 03 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında Mevlana Kalkınma Ajansı 
Karaman Yatırım Destek Ofisi’nde 
ve 16-21 Temmuz 2019 tarihleri 
arasında Karamanoğlu Mehmet 
Bey Üniversitesi’nde, Ermenek 
merkezde ise 26 – 29 Nisan 2019 
tarihleri arasında Ermenek Dene-
timli Serbestlik Müdürlüğü’nde, 
04 – 07 Temmuz 2019 tarihleri 
arasında Ermenek Belediyesi’nde 
yapılacak.
n HABER MERKEZİ

Karapınar Ticaret Borsası, üye-
lerine Antalya’nın Manavgat ilçe-
sinde eğitim ve istişare toplantısı 
düzenledi. Üç gün süren toplantıda 
KTO Karatay Üniversitesi öğretim 
görevlileri üyelere bilgilendirme 
yaptı. Programda konuşan Kara-
pınar Ticaret Borsası Başkanı Ah-
met Ulusoy, üyelerin daha verimli 
olmaları için toplantıyı gerçekleş-
tirdiklerini söyledi.  Borsa olarak 
üyelerine verdikleri hizmet kalite-
sini artırmak istediklerini belirten 
Ulusoy, şunları kaydetti: “İlçemi-
zin gelişmesine ve üreticilerimizin 
kaliteli ürün üretmesine katkıda 

bulunmak ve ilçemizin ekonomik, 
sosyal ve kültürel bakımdan ya-
şanır bir yer olmasını sağlamak 
istiyoruz. Vizyonumuz öncelikle 
borsacılığın temel gereksinimlerini 
yerine getirmektir. Bunun yanı sıra 
misyonumuz, gelişen ve küresel-
leşen dünya şartlarında tarım ve 
hayvancılıkta markalaşmayı ger-
çekleştirmiş, eğitim seviyelerini 
yükseltmiş, bilgili, bilinçli, kaliteyi 
benimsemiş, küresel ölçekte re-
kabet gücüne sahip, istikrarlı, hak 
ettiği değeri kazanmış yetiştiriciler 
ve tüccarların artmasıdır.”
n AA

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri “Milli Eğitim Bakanlığı Vizyon 2023 
Projesi” kapsamında sanayinin ve mesleki eğitim camiasının önden gelen isimleri ile bir araya geldi

Sanayinin duayenleri
öğrencilerle buluştu

Konya Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB)’nde eğitim öğrenim hayatına 
devam eden Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri “Milli Eğitim Bakanlığı 
Vizyon 2023 Projesi” kapsamında 
sanayinin ve mesleki eğitim cami-
asının önden gelen isimleri ile bir 
araya geldi. 

Mesleki ve teknik eğitimde far-
kındalığı artırmak amacıyla düzen-
lenen programın ilk etabında Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
cü, Başkan Yardımcısı Mustafa Veli 
Tekelioğlu, Konya OSB Yönetim Ku-
rulu Üyesi İbrahim Özen ve İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa 
Yılmaz öğrencilerle buluşarak “Mes-
leki Erdem ve Girişimcilik” ile ilgili 
tecrübelerini paylaştı. 

‘ÖNCE DÜRÜST VE 
GÜVENİLİR İNSAN OLUN’

Programa katılan Konya Sana-
yi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
öğrencilere “Şartlar ne olursa olsun 
önce dürüst ve güvenilir insan olun. 
İsminiz anıldığında, bu arkadaş dü-
rüst ve güvenilir desinler”” tavsi-
yesinde bulundu. Kütükcü konuş-
masında hayat boyu öğrenmenin 
önemine de dikkat çekerek, “Öğren-
menin ne yaşı, ne de zamanı vardır. 
Bunun için gençlerimiz öğrencilik 
yıllarını en iyi şekilde değerlendir-
meli. Sizler bu yıllarda çok çalışarak, 
araştırma yaparak, bol bol kitap oku-
yarak, üretime dahil olarak kendinizi 
geliştirmelisiniz. Çünkü biliyoruz ki, 
dünyada Endüstri 4.0 dönemi başla-
dı. Yani en sade tanımı ile makineler 
artık akıllı bir döneme girdi. Bu ma-
kinelere akıl katacak olan da sizlersi-
niz” şeklinde konuştu. 

‘DURMADAN, YORULMADAN, 
DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE 
ÇALIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ’

Öğrencilerle bilgi ve tecrübe-
lerini paylaşan Konya Sanayi Oda-
sı Başkan Yardımcısı Mustafa Veli 
Tekelioğlu da, gençlerin nitelikli 
eğitim almasının çok önemli oldu-
ğunun altını çizerek, “Gençlerimize 
yeni teknolojilere, günün koşulla-
rına göre mesleki eğitim-öğrenim 
imkanı sunmak çok önemli. Çünkü 
gençlerimiz ancak aldıkları bu mes-

leki eğitimle başarılı bir iş hayatı sür-
dürebilirler. Başarılı bir mesleki eği-
tim sonrasında sektörün ihtiyacına 
uygun olan donanımlarla yetişmiş, 
yeni ve teknolojik gelişmeleri takip 
ederek mezun olmuş bir genç, ülke 
için çok büyük bir değerdir. Onun 
için herkesin, hepimizin ama özellik-
le gençlerin, durmadan, yorulmadan 
ve disiplinli bir şekilde çalışması çok 
önemli. Ben bu konuda gençlerimi-
ze güveniyorum” şeklinde konuştu. 

‘YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİMİZİ 
GENÇ BEYİNLERLE DAHA ÜST 

SEVİYEYE TAŞIYABİLİRİZ’

Konya OSB Yönetim Kuru-
lu Üyesi İbrahim Özen ise, yerli ve 
mili üretimin önemini vurgulayarak, 
üretimde milliliğin genç beyinlerle 
daha üst seviyelere taşınabileceği 
vurgusu yaptı. Özen, “Fabrikaları-
mızda ürettiğimiz ürünleri, dünyaya 
daha fazla satarak ihracatımızı ve 
ticaret rakamlarımızı çok daha iyi 
yerlere taşımak zorundayız. Bunu 
değerli gençlerimizle birlikte, onla-
rın katkılarıyla yapabiliriz. Ben gele-
ceğimiz olan gençlerin, ülkemizi en 
üst seviyelere çıkartacağınıza inanı-
yorum” ifadelerini kullandı. 

‘SİZLER BİZİM MESLEKİ 
EĞİTİMDE GÖZBEBEĞİMİZSİNİZ’
Konya İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Mustafa Yılmaz da, “Bir 
yerlere gelebilmek için çok çaba ge-
rekir. Geldiğiniz noktada hatalar da 
olacak kazançlar da olacak. Önemli 
olan hatalarınızdan ders çıkararak 
hayatınıza yön vermeniz. Sizler 
bizim mesleki eğitimde gözbebe-
ğimizsiniz. Kendiniz için, aileniz 
için, Konya için, Türkiye için hem 
çalışacaksınız hem üreteceksiniz. O 
zaman kazançlı siz olacaksınız” dedi.
n HABER MERKEZİ
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‘Anlayışımız sevgiyle yaklaşmak, severek çalışmak’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, belediye bünyesinde 
görev yapan personelle bir araya 
geldi. Personelle tanışan Hasan 
Kılca, hep birlikte Karatay’ın hiz-
metkarı olacaklarına vurgu ya-
parak, ‘Bizim hizmet anlayışımız 
sevgi ile yaklaşmak, severek ça-
lışmak. Gece gündüz çalışacağız 
ve Karatayımızı hep birlikte gele-
ceğe taşıyacağız’ dedi. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, belediye bünyesinde ça-
lışan yönetici ve personelle tanıştı.  
Başkan Hasan Kılca, önce Karatay 
Belediyesi Meclis Salonu’nda bele-
diye hizmet binasında görev yapan 
yönetici ve personelle tanıştı. Ha-
san Kılca, Karatay Belediyesi’nin 
bugüne kadar Konya ve Karataylı-
lar için önemli hizmetler yaptığını 
belirterek, bundan sonra da yine en 
güzel hizmetlere atacaklarına vur-

gu yaptı. Kılca, daha sonra belediye 
hizmet binasının yanı sıra Karatay 
Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde 
Fen İşleri, Makine İkmal Bakım ve 

Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol 
ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
yönetici ve personelle de bir araya 
geldi. 

‘HİZMET ANLAYIŞIMIZ SEVGİYLE 
YAKLAŞMAK SEVEREK ÇALIŞMAK’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Büyükşehir Belediye-

si’nde 22 yıl boyunca Konya’nın 
gelişmesi ve ilerlemesi adına hiz-
met ettiğini ifade ederek, ‘Kutsal 
bir görev yapıyoruz. Çünkü bizler 

belediye işine bir vakıf işi, belediye 
malına da vakıf malı olarak bakı-
yoruz. Aynı şekilde siz kıymetli işçi 
kardeşlerimizin emeği ve alın teri 
de bizler için kıymetli kutsaldır. 
İşimizi gayretimizi ortaya koyar-
ken bu anlayışa hassasiyet gös-
terirsek hem evimize götürdüğü-
müz ekmek bereketlenir hem de 
öbür dünya için bir hazırlık olur. 
Bizler ilçemize ve hemşehrilerimi-
ze ibadet aşkıyla hizmet ediyoruz. 
Bizlerin hizmet anlayışı da sevgi 
ile yaklaşmak, severek çalışmak. 
Bir insan bir işi severek yaparsa 
hem işinden hem de hayatından 
haz alır. Önümüzdeki 5 yıl boyun-
ca Karatayımıza hemşehrilerimize 
hizmet edeceğiz. İnanıyorum ki 
sizler bizlerden, bizler de sizlerden 
memnun olarak Karatayımıza hiz-
metkar olacağız’ dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Makamın gerçek 
sahibi vatandaşımız’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Arif Bilge Tesislerinde 
ve Hizmet Binasında belediye per-
soneliyle buluştu. Bu makamların 
gerçek sahibinin vatandaşlar ol-
duğunu hatırlatan Başkan Kavuş, 
“Biz bir ekibiz. Meram için hep 
birlikte koşturacağız. Ben sizi sa-
hipleneceğim, sizin de belediyeyi, 
Meram’ı ve Meramlıyı sahiplen-
menizi istiyorum. Ancak bu şekilde 
Meram’a hakettiği hizmeti kazan-
dırabiliriz” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, yeni haftaya ekibi ve 
personeliyle birlikte başladı. Baş-
kan Kavuş ilk buluşmasını Meram 
Belediyesine ait Arif Bilge Tesisle-
rinde gerçekleştirdi.

‘BELEDİYENİN VE MAKAMIMIZIN 
GERÇEK SAHİBİ VATANDAŞTIR”

31 Mart Yerel Seçimlerinden 
sonra girilen yeni sürecin herkese 
hayırlar getirmesini temenni eden 
Başkan Mustafa Kavuş, bir hafta 
önce oy istemek için vatandaşların 
karşısında olduğunu hatırlatarak, 
“Şimdi de hep birlikte Meram için 
koşturmak adına desteklerinizi is-
tiyorum. Hangi sıfata sahip oldu-
ğumuzun önemi yok. Her birimiz 
hem ekmeğimiz hem de Meram’ı-
mız için çalışıyoruz. Bundan sonra 
beni aranızda daha sık göreceksi-
niz. Belediyemizin ve koltuklarımı-
zın gerçek sahibi vatandaşlarımız-
dır. Onlar için hep beraber el birliği 
ile koşturacağız” diye konuştu.

Başkan Mustafa Kavuş ko-
nuşmasının ardından tesislerde 
çalışan personelle hasbihal etti. 
Çalışanların fikir ve önerilerini de 
dinleyen Başkan Kavuş, daha son-
ra tesisleri dolaşarak bilgi aldı.

‘MERAM’IN SORUNLARINI 
EL BİRLİĞİ İLE AŞACAĞIZ’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş’un daha sonraki durağı 
ise Belediye Hizmet Binası oldu. 
Burada görev yapan belediye per-

soneliyle de bir araya gelen Başkan 
Kavuş, bundan sonra izleyecekleri 
politikalar noktasında genel çer-
çevede bilgi verdi. Hangi statüde 
olursa olsun her bir personelin en 
önemli görevinin vatandaşın so-
runlarıyla ilgilenmek ve o sorunları 
çözmek olduğunu kaydeden Baş-
kan Kavuş, “Aldığımız rekor oy-
dan sonra bizden beklenti yüksek. 
Bizim en önemli misyonumuz da 
bu beklentiyi fazlasıyla karşılaya-
bilmektir. Beni bir kardeşiniz ve bir 
abiniz olarak görün. Bu anlayışla 
Meram’ın sorunlarını el birliği ile 
aşacağız. Göreve ne zaman baş-
ladığınızın bir önemi yok. Önemli 
olan işinizi ne denli başarılı yap-
tığınızdır. Vatandaşın sorunlarını 
çözerek onların mutlu bir şekilde 
bu binadan çıkması bizim için ba-
şarıdır. Bizim onlar için burada 
olduğumuzu bilmeniz gerekiyor” 
diye konuştu.

‘HEP BİRLİKTE AYNI 
YÖNE KOŞACAĞIZ’

Meram gibi büyük ve köklü bir 
belediyede başarının tek başına 
yakalanmasının mümkün olmadı-
ğını ve bunun bir ekip işi olduğunu 
hatırlatan Başkan Kavuş sözlerini 
şöyle tamamladı; “Bizim ekibimiz 
belediyemizin tamamıdır. Başarı 
için hep birlikte aynı yöne doğru 
koşacağız. Aynı yöne koştukça hızı-
mız artacaktır. Birbirimize yabancı 
değiliz. 15 yıl belediyecilik yapmış 
biri olarak birçoğunuzla mesai ar-
kadaşlığı yaptım. Bu işimizi daha 
da kolaylaştıracak. Biz bir ekibiz, 
biz büyük bir aileyiz. Başka bir 
partiden de olsanız her biriniz bu 
ekibin parçasısınız. Ben sizi sahip-
leneceğim, sizin de belediyeyi, Me-
ram’ı ve Meramlıyı sahiplenmenizi 
istiyorum.” Toplantının ardından 
Başkan Mustafa Kavuş belediye 
personelinin ‘Hayırlı olsun’ dilekle-
rini kabul etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tesisler Müdürlüğünde görev alan personele teşekkür 
ziyareti gerçekleştirerek, “Yeni dönemde de aynı azim ve karalılıkla Selçuklu’ya hizmet edeceğiz” dedi

‘Azim ve kararlılıkla
hizmet edeceğiz’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, yeni haftanın ilk 
mesai gününde belediye personeli 
ile buluştu. Belediye Tesislerinde 
görev alan Çevre Koruma ve Kont-
rol, Tesisler ve Fen İşleri Müdürlü-
ğü personelini ziyaret eden Başkan 
Pekyatırmacı, ilçeye kazandırılan 
hizmetler ve yapılan çalışmalardan 
dolayı personele teşekkür etti. Yeni 
dönem de aynı azim ve kararlılıkla 
çalışacaklarını ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı,”Hep birlikte Selçuk-
lumuza en güzel hizmetleri yapma-
nın gayretinde olacağız” dedi. 

‘5 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE GÜZEL 
HİZMETLER YAPACAĞIZ’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı yerel seçimler 
sonrasında alınan başarının beledi-
yeleri daha çok çalışmaya teşvik ede-
ceğini ifade ederek; “ Konya’da yerel 
seçimlerde aldığımız yüzde 70.5 ile 
Büyükşehirler arasında en yüksek 
oyu aldık ve büyük bir başarı. Kon-
yamız Türkiye’de bu anlamda bir 
numara. Selçuklu ilçemizde de yüz-
de 67.44 oy oranıyla ciddi manada 
bir oy aldık. Bu da bizim için büyük 
bir başarı. Biz bu neticeleri sizlerin 
gayretleriyle, çabalarıyla ve özveri-
li çalışmalarıyla alıyoruz ve bunda 
herkesin emeği var. Bu sebeple he-
pinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Bundan sonra da aynı özveri ve 
gayretle çalışmalarımızı hep birlikte 
devam ettireceğiz. 31 Mart seçimle-
ri her ne kadar yerel seçim olsa da 
aslında Türkiye için de önemli bir 
seçimdi. Hem Cumhurbaşkanımı-
zın hem de Sayın Devlet Bahçeli’nin 
sıklıkla ifade ettikleri gibi Türkiye 
için bir beka meselesiydi. Cumhur 
İttifakı’nın almış olduğu oy oranı da 
bu başarının bir göstergesi. 24 Hazi-
ran seçimlerinden sonra Türkiye’de 
yeni bir hükümet sistemi kuruldu ve 
31 Mart seçimleri de bu yeni hükü-
met sisteminin aslında ilk testiydi. 
Elhamdülillah yüzde 52’lik oy oranı 
bu seçimde 24 Haziran seçimlerinin 
onaylandığının göstergesi oldu. Bu-
nunla birlikte 2023 yılına kadar dört 
buçuk yıllık seçim olmadan kesintisiz 
bir süreç var. Belediye için de 5 yıl-
lık bir dönemin başlangıcındayız. Bu 
süre zarfında inşallah Konyamıza, 

Selçuklumuza en güzel hizmetleri 
yapmak için gayret edeceğiz. Çok 
sayıda projemiz var planlamalarını 
yaptığımız birçok iş var bu dönemde 
inşallah bunların tamamını gerçek-
leştirmek nasip olur” dedi. 

‘650 BİN HEMŞEHRİMİZİN 
HAKKINI GÖZETMEK İÇİN 
ÇABA SARF EDECEĞİZ’ 

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu 
Belediyesi olarak güler yüzlü, güve-
nilir, gayretli belediyecilik anlayışını 
aynı şekilde devam ettireceklerine 

vurgu yaparak, “Şunu özellikle ifa-
de etmek istiyorum sizler belediye-
nin en önemli işini yapıyorsunuz. 
Burada hizmet verdiğimiz 650 bin 
vatandaşımızla irtibat halindesiniz 
ve aslında belediyenin görünen yü-
züsünüz. Çalışmalarınız bu anlamda 
çok önemli. Onun için sizlerden aynı 
güler yüzlülüğü, çabayı ve gayreti 
devam ettirmenizi istiyor, çalışma-
larınızda hepinize kolaylıklar diliyo-
rum. Neticede bir kamu hizmeti ya-
pıyoruz ve 650 bin vatandaşımızın 

hakkını gözetmek zorundayız. İşimi-
zi en iyi şekilde yapmak zorundayız. 
Seçim sonuçlarının hepimize hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum. 
Allah birliğimizi daim etsin, ülkemi-
zi her türlü kötülüklerden muhafaza 
etsin” dedi. 

Belediye Başkan yardımcılarının 
da yer aldığı programın sonunda 
Başkan Pekyatırmacı, seçim başarı-
sını kutlayan belediye personeli ile 
tek tek tokalaştı.
n HABER MERKEZİ
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Yemenli aileler ayakları üzerinde durabilecek
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kal-

kındırma Projeleri kapsamında 
Yemenli 27 aileye çeşitli meslekler 
kazandırarak mağdur ve mazlum 
insanların kendi ayakları üzerin-
de durabilmelerini sağladı. İnsani 
krizin ölümcül boyutlara ulaştığı 
Yemen’de faaliyetlerini aralıksız bir 
şekilde sürdüren İHH İnsani Yar-
dım Vakfı, hayırseverlerin destekle-
rini mağdur ve muhtaçlara ulaştır-
maya devam ediyor. Bu kapsamda 
İHH, Yemenli 27 aileye meslek 
edindirdi. Kalkındırma Projeleri 
kapsamında yapılan yardımlardan 
Sana, Taiz ve İbb şehirlerinde zor 
durumda yaşayan aileler faydalan-
dı. Meslek edindirilen ailelere ayrı-
ca mesleklerini icra edebilecekleri 
işletme mekanları da tahsis edildi. 
İşte o yardımların şehri ve meslek 
grupları:

Taiz’de 9 aileye kafeterya, bak-

kal, bijüteri, solar sistemli dikiş-na-
kış ve oto yıkama

Sana’da 9 aileye buz satışı, bijü-
teri, bakkal, solar sistemli dikiş-na-
kış, bitki ekimi, manav

İbb’de 9 aileye hayvancılık, bal 
üretimi, sağmal inek ve berberlik.

İHH, geçtiğimiz haftalarda da 
hayırseverlerin destekleriyle krizin 
devam ettiği Yemen’de bin tan-
kerlik su dağıtımı gerçekleştirerek 
binlerce ailenin temiz içme suyu 
ihtiyacını karşılamıştı.

Yemen halkına yardımda bu-
lunmak isteyen hayırseverler, 
tüm operatörlerden YEMEN yazıp 
3072’ye kısa mesaj göndererek 5 
TL destekte bulunabiliyor. Daha 
fazla destek olmak isteyenler ise 
İHH’nın banka hesap numaralarına 
bağış yaparken açıklama kısmına 
YEMEN yazarak yardım edebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Ereğli ilçesinde, kış yağışları ile eski canlılığına kavuşan 7 bin dekarlık alana 
yayılan Akgöl Sazlığı, allı turnaların doğal yaşam alanları arasında yer alıyor

‘Akgöl’ün gelini’ 
allı turnalar geldi

Afrika, Asya ve Güney Avru-
pa’da yaşadıkları bilinen allı turna-
lar, bu yıl koruma altında bulunan 
ve İç Anadolu Bölgesi’nin en geniş 
havzasına sahip Akgöl Sazlığı’na 
erken geldi.

Göçmen kuşların Türkiye’deki 
iki büyük göç yolundan biri üzerin-
de bulunan sazlıkların büyük kısmı 
son yağışlarla doldu. Birçok kuş tü-
rüne ev sahipliği yapan Akgöl’de, 
Anadolu’da halk arasında “allı tur-
na” olarak da bilinen flamingolar 
ile görsel şölen yaşanıyor. 

Kuzey Afrika’dan göçen fla-
mingolar, nisan sonuna kadar ko-
nakladıkları sulak alanda doğase-
verler ve fotoğraf meraklılarının ilgi 

odağı oluyor. Ereğli ilçe merkezine 
30 kilometre mesafede bulunan ve 
Türkiye’de göçmen kuşlar için en 
önemli alanlardan biri olan Akgöl 
Sazlıkları’nda, günbatımıyla birlik-
te de güzel görüntüler ortaya çıkı-
yor.  Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçı-
larının vazgeçilmez mekanı Akgöl, 
flamingoların yanı sıra yüzlerce 
çeşit göçmen kuşa da ev sahipliği 
yapıyor. Akgöl’de yıl boyunca doğa 
fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı 
Mehmet Görür, flamingoların bu 
yıl bölgeye erken geldiğini söyledi.

BİNLERCE ALLI 
TURNAYI GÖZLEMLEDİK

Farklı dönemlerde yüzlerce 
kuş türünü gözlemleme ve fotoğ-

rafını çekme imkanı bulduklarını 
belirten Görür, “Burada onlarca 
çeşit kuş gördük. Ördek çeşitle-
rinin yanı sıra binlerce flamingo-
yu gözlemledik. Akgöl Sazlıkları, 
Konya havzasında çok geniş alanı 
ile yaban kuşlarının göç yolların-
da mutlaka konakladıkları yer-
lerin başında geliyor. Özellikle 
kuş gözlemcileri ve doğaseverler 
için bulunmaz fırsatlar sunuyor.” 
diye konuştu. Akgöl’ün kurak dö-
nemlerde özellikle yaz aylarında 
tamamen kuruduğuna dikkati 
çeken Görür, sazlıkların korun-
ması için projeler hazırlandığını, 
bunların bir an önce hayata geçi-
rilmesi gerektiğini aktardı.

220 KUŞ TÜRÜNE
 EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye’nin önemli sulak saha-
larından biri olan Akgöl, Konya’nın 
Ereğli ve Karapınar ilçeleriyle, Ka-
raman’ın Ayrancı ilçesi sınırları 
arasında sazlık, bataklık ve çamur 
adacıklarından oluşuyor. Yaklaşık 
7 bin dekarlık alana yayılan havza, 
birinci derecede doğal sit alanı ola-
rak korunuyor. Akgöl’de, flamin-
go, kaya kartalı, leylek, kerkenez, 
kaşıkgaga, çamurcun, ak pelikan, 
karabatak, alaca ve erguvani balık-
çıl, kaşıkçı, balaban, Macar ördeği, 
dikkuyruk, bataklık kırlangıcı, yalı 
çapkını, yeşilbaş ördek ve boz kaz 
gibi 220 kuş türü yaşıyor. n AA

ÇEKUD fidanları
toprakla buluşturdu

Çevre Kuruluşları Derneği 
(ÇEKUD) Konya İl Temsilciliği gö-
nüllülerle fidan dikme etkinliği dü-
zenledi. ÇEKUD tarafından “Kök-
lerimiz Bu Topraklarda” sloganıyla 
81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 
fidan dikme etkinliği kapsamında 
Konya İl Temsilciliği gönüllülerle 
Altınapa Mevkisi’ne bin 500 fidan 
dikti.

ÇEKUD İl Temsilcisi Muham-
med Ali Demirhan, yaptığı açıkla-
mada, etkinliğin 81 ilde eş zamanlı 
olarak başlatıldığını ve bu kapsam-

da da binlerce fidanın toprakla bu-
luşturulduğunu söyledi.

“Köklerimiz Bu Topraklarda” 
sloganıyla fidan dikme etkinliğinin 
bu yıl ikincisini düzenlediklerini 
belirten Demirhan, “Böyle bir et-
kinliği düzenlemekten dolayı son 
derece mutluyuz. Teveccüh çok 
güzeldi. 400 civarında gönüllü-
müzle bin 500 çam fidanını top-
rakla buluşturduk. İnşallah iler-
leyen zamanlarda da bu etkinliği 
sürdüreceğiz.” diye konuştu.
n AA
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Halkapınar ilçesinde Musta-
fa Akavcı (38), mahalle muhtar 
adayı kardeşine oy atmadığı iddia-
sıyla Şükrü Ercan’ı (38), kurusıkı ta-
bancayla yüzünden yaraladı. Ercan, 
hastaneye kaldırılırken, kaçan Akav-
cı jandarma tarafından ormanlık 
alanda yakalandı.

31 Mart Mahalli İdareler Ge-
nel Seçimi’nde Körlü Mahallesi’nde 

muhtar adayı olan Hüseyin Akav-
cı, seçimi kazanamadı. Muhtar 
adayı Akavcı’nın kardeşi Mustafa 
Akavcı mahalleli Şükrü Ercan’ın 
kardeşine oy atmadığını öne sür-
dü. Ercan’ın Dedeli Mahallesi’ndeki 
bahçesinde olduğunu öğrenen Mus-
tafa Akavcı, saat 14.30 sıralarında 
bahçeye gitti. İddiaya göre Ercan’a, 
‘’Kardeşime 2 oy vereceğinizi söy-

lediniz, neden 1 oy verdiniz?’’ dedi. 
Ercan ise, ‘’Özgür irademi kullan-
dım. Canım başkasına oy atmak 
istedi. Ona verdim’’ diye karşılık 
verince ikili tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa sürede kavgaya 
dönüşmesiyle Akavcı, yanındaki ku-
rusıkı tabancayla yakın mesafeden 
Ercan’ın yüzüne 3 el ateş etti. Er-
can, kanlar içerisinde yere yığılırken, 

Akavcı olay yerinden kaçtı. Yaralı 
Ercan silah sesini duyanların ihba-
rıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri 
tarafından yapılan ilk müdahalesi-
nin ardından Ereğli Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kaçan Akavcı ise, jandarma tarafın-
dan olaydan 2 saat sonra saklandığı 
Karayusuflu Mahallesi’ndeki orman-
lık alanda yakalandı. n DHA

Hafif ticari araçla otomobil 
çarpıştı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Aksaray’da kaçakçılığa 
geçit verilmiyor 

Aksaray’da hafif ticari araç-
la otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, 
Aksaray-Ankara Karayolu Nevşe-
hir Kavşağı’nda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Davut D. 
(34) idaresindeki 42 NS 532 plakalı 
otomobil ile Metin E. yönetimin-
deki 26 E 3184 plakalı hafif ticari 

araç kavşakta çarpıştı. Kazada Da-
vut D. (34) Y.B.D. (1) Yasemin D. 
(23) E.Z.D. (3) M.B.D. (6) Emine A. 
(40) yaralandı. Yaralılar olay yerine 
sevk edilen ambulanslarla Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Tedavi altına alınan ya-
ralıların sağlık durumun iyi olduğu 
öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Aksaray’da 1 ay içerisinde 18 
ayrı operasyon düzenleyen KOM 
ekipleri, kaçakçılığa geçit vermi-
yor. Kaçakçılık ve organize suçlarla 
mücadele kapsamında geniş çaplı 
çalışmalar yapan ve operasyonlar-
la birçok kaçakçılığın önüne geçen 
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 
bir ay içerisinde 18 ayrı operasyon 
gerçekleştirdi. KOM ekipleri ope-

rasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına 
aldı. Ekiplerin, şüphelilere ait ev ve 
iş yerlerinde yaptığı aramalarda 55 
bin 44 paket sigara, 89 bin litre ka-
çak akaryakıt, 90 şişe gümrük ka-
çağı içki, 500 adet sahte altın, 193 
adet süs para, 2 adet tabanca ve 
50 adet fişek ele geçirildi. 23 şahıs 
emniyetteki sorgularının ardından 
Aksaray Adliyesine sevk edilirken, 
3 zanlı tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. n İHA

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye finans desteği sağladığı belirlenen işadamlarına yönelik düzenlenen 
operasyonda gözaltı kararı çıkarılan 9 kişiden 8’i yakalanırken, 1 kişinin yurt dışına kaçtığı öğrenildi

FETÖ’ye finans
desteğine 8 gözaltı

Konya merkezli FETÖ/PDY’ye 
yönelik düzenlenen operasyon kap-
samında örgüte finans destek sağla-
yan 9 iş adamı hakkında gözaltı ka-
rarı çıkartıldı. Operasyonda 8 şahıs 
gözaltına alınırken, şüphelilerden 
1’inin yurt dışına kaçtığı öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/
PDY’nin finans ve destek yapılan-
masına yönelik soruşturma başla-
tıldı. Bu kapsamda, örgütün finans 
yapılanmasında yer aldığı tespit 
edilen 9 iş adamı hakkında yakala-
ma kararı çıkarıldı. Konya İl Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri, Konya merkezde 
belirlenen 9 adrese eş zamanlı 
operasyon düzenledi. Operasyon-
da adreslere yapılan baskında 8 
zanlı gözaltına alınırken, adresle-
rinde bulunamayan 1 şüphelinin 
ise yurt dışına kaçtığı öğrenildi. 
Belirlenen şahısların örgüt adına 

para topladıkları ve toplanan pa-
ralarla örgüte ait kiralık evlerin 
kiralarının ödendiği tespit edildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirildikten 

sonra ifadeleri alınmak üzere em-
niyete götürüldü.
n İHA

Seçimde kardeşine oy atmadığı için yaraladı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
9 Nisan 2019 Salı  • Yıl: 11 • Sayı: 3618

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kırmızı ışıkta geçen otomobil minibüse çarptı

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin 
minibüse çarpması sonucu 3’ü ağır 
7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 
Zafer Çetin idaresindeki 06 EA 
8518 plakalı otomobil, merkez Me-
ram ilçesi Antalya Çevreyolu Cad-
desi Hasanköy Kavşağı’nda, kırmızı 
ışıkta hızla geçmeye çalıştığı sırada, 

İsmail Şahin yönetimindeki 42 M 
8202 plakalı minibüse çarptı. Sav-
rulan minibüs önce bariyerlere, ar-
dından da bir evin bahçe duvarına 
çarparak durabildi. Kazada iki ara-
cın sürücüleri ile araçlarda bulunan 
İbrahim Çetin, Fevzi Altın, Muhar-
rem Demirel, Ramazan Eken ve 

İlker Benli yaralandı. Konya’daki 
farklı hastanelerde tedavi altına alı-
nan yaralılardan Zafer Çetin, İlker 
Benli ve Ramazan Eken’in duru-
munun ağır olduğu öğrenildi. 

Yaralılardan İbrahim Çetin’in, 
Denizli Emniyet Müdürlüğü Özel 
Harekat Şube Müdürlüğünde gö-

revli polis memuru olduğu belir-
tildi. Kaza anı, yakınlardaki bir iş 
yerinin güvenlik kamerası görün-
tülerine de yansıdı.

Görüntülerde kırmızı ışıkta ge-
çen otomobilin minibüse çarpma 
anı yer alıyor.
n AA
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Tarihi kervan yolunu 
yürüyerek geçtiler

Hocalı Katliamı Aydınlar
Ocağı’nda konuşulacak

Seydişehir’de bulunan Dağcı-
lık Kulübü üyeleri, Konya-Antalya 
arasındaki tarihi kervan yolunu 
yürüyerek Antalya’ya ulaştı. Dağ-
cılar, Seydişehir’den başlattıkla-
rı antik kervan yolunda yürüyüş 
etkinliğinin 20 kilometrelik son 
etabında Sinanhoca, Kepez, Ke-
pezbeleni üzerinden yürüyerek, 
Manavgat’a bulunan Oymapınar 
Barajı’na ulaştı.

Ekip adına gazetecilere açık-
lama yapan Ömer Pekşenarslan, 
Seydişehirli dağcılar olarak geç-
mişte Antalya’ya kadar giden ve 
kayalar arasında kalan antik ker-
van yollarını kullandıkları etkinli-
ğin son etabını tamamladıklarını 
belirterek, “Sarp dağlarda yürür-
ken sanki eski insanların coğrafya-

sında yaşıyormuş gibi haz duyup, 
mutlu olduk” dedi.  Konya’nın gü-
neyinde ve Seydişehir sınırlarında 
yer alan Giden Gelmez Dağları’n-

dan başlayıp Akseki, İbradı ve Ma-
navgat güzergahında gerçekleşti-
rilen etkinliğe 21 dağcı katıldı.
n AA

Azerbaycanlı Dr. Ruşen Sü-
leymanoğlu, 1990’da Bakü’de ve 
1992’de Hocalı’da yaşanan Sovyet 
Ordusu ve Ermenistan tarafından 
yapılan katliamları Aydınlar Ocağı’n-
da anlatacak Konya Aydınlar Oca-
ğı’nın bu haftaki Selçuklu Salı Soh-
betleri’nde, “Azerbaycan’da Yanvar 
ve Hocalı Katliamları” konuşulacak. 
NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ruşen 
Süleymanoğlu, 20 Ocak 1990’da 
Sovyet Ordusunun Bakü’de yaptığı 
katliam ile Ermenistan’ın Hocalı’da 
yaptığı insanlık dışı katliamları su-
num halinde gündeme getiriyor. İl 
Halk Kütüphanesinde 9 Nisan 2019 
Salı günü saat 20.00’da gerçekleştiri-
lecek olan sohbete bütün gönül dost-
ları davet edildi. n HABER MERKEZİ

TÜRMAK’ta minik
öğrenciler yarıştı

200 bin lira değerinde
sahte para ele geçirildi

Özel Türmak Okulları 6 Nisan 
Cumartesi günü Anasınıfı Atölye 
Etkinlikleri Çalışması gerçekleş-
tirdi. Özel Türmak Okulları Genel 
Müdürü İlhan Yılmaz, “6 Nisan 
Cumartesi günü Anasınıfı Atölye 
Etkinlikleri Çalışması gerçekleştir-
dik. Konya genelindeki tüm okul 
öncesi 5-6 yaş gurubu öğrencileri-
ne aile katılımlı gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğe gösterilen ilgi büyüktü. 
Ezberi Hadis, Akıl Oyunları, Masal 
Anlatımı, Resim ve Oyun Hamuru 
olmak üzere beş kategoride kıyası-
ya yarıştılar. Yarışma sonunda ise 
her öğrenciye hediyeleri takdim 
edildi. Her kategorilerinin birinci-
lerine akülü araba, ikincilerine sco-
oter ,üçüncülerine ise akıl oyunları 
seti  verildi. Öğrenciler yarışmadan 
aldıkları hediyelerle okulumuzdan 

mutlu şekilde ayrıldılar” dedi.
Yarışmadaki amaçlarının okul 

öncesi eğitiminin önemine vur-
gulayarak, okul öncesi eğitimine 
teşvik etmek, öğrencileri özgüven 
duygusu kazandırmak onların 
mantık yürütme, dikkat-konsant-
rasyon, hafıza ve bellek gelişim-
lerine, el becerilerine katkı sağla-
mak olduğunu ifade eden Yılmaz, 
“Ayrıca öğrencileri bu tür oyunlara 
yönlendirerek teknoloji bağımlılığı-
nı önlemiş, planlı hareket etmele-
rin hızlı ve doğru karar vermelerini 
sağlamış, karakterleri açısından 
olumlu yönde etkilemiş oluyoruz. 
Katılımlılarından dolayı minik öğ-
rencilere ve ailelerine teşekkür 
ederim” diyerek sözlerine son ver-
di.
n HABER MERKEZİ

Akşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekiplerince düzenlenen sahte 
para operasyonunda, piyasa değeri 
200 bin lira olan sahte para ele ge-
çirildi. Edinilen bilgiye göre, sahte 
para olduğu ihbarı üzerine Kon-
ya’dan Afyonkarahisar istikameti-
ne seyreden 42 DGA 89 plakalı tır, 

D-300 karayolunda durduruldu. 
Araçta yapılan aramada, piyasa 
değeri 200 bin lira olan 15 bin adet 
sahte madeni 2 avro ele geçirildi. 
Gözaltına alınan araç sürücüsü 
Yakup Ç. (29) ifadesinin ardından 
serbest bırakılırken, sahte paralara 
el konuldu. n AA

Konya, Karaman, Aksaray’da Selçuklu ve Osmanlı dönemi “ecdat yadigarı” cami, han ve türbe gibi eserler, 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon, onarım ve bakım çalışmasıyla yeniden ihya ediliyor

Ecdat yadigarları 
restore ediliyor

Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan Konya ile çevresindeki iller-
de, Selçuklu, beylikler ve Osmanlı 
dönemine ait ecdat yadigarı yapılar, 
aslına uygun restorasyon çalışmala-
rıyla adeta yeniden küllerinden do-
ğuyor.

Konya, Karaman, Aksaray mer-
kez ve ilçelerinde bulunan, yıllara 
meydan okuyan “ecdat yadigarı” 
eserlerde, kültürel değerlerin gele-
cek kuşaklara aktarılması amacıyla 
restorasyon, onarım ve bakım çalış-
ması yapılıyor.

Tarihi cami, han, hamam ve tür-
be gibi eserler, Konya Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünce gerçekleştirilen pro-
je ve restorasyon çalışmalarıyla ye-
nileniyor. Ayrıca 2003’ten bu yana 
Konya’da 201, Karaman’da 46, Ak-
saray’da 25 eser restore edildi. 

Ilgın’daki Çukur Cami, Akşehir 
İmaret Camisi, Doğanhisar Pazar 
Cami, Bozkır Ulu Cami gibi birçok 
eser, Vakıflar Bölge Müdürlüğün-
ce restore edilerek, adeta ilk günkü 
halini aldı. Beyşehir’deki Eşrefoğlu 
Camisi, Selçuklu dönemine ait en 
önemli eserlerden olan ve avlusun-
da Selçuklu hükümdarlarının kabir-
lerinin bulunduğu Alaaddin Camisi, 
Osmanlı mimarisiyle göz kamaş-
tıran Şerafettin Cami başta olmak 
üzere birçok önemli yapıda ise çalış-
malar devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
yürütülen ortak projeler kapsamın-
da 3 eserde de çalışmalar sürüyor.

KONYA VE ÇEVRE İLLERDEKİ 
RESTORASYONLAR DEVAM EDİYOR

Konya Vakıflar Bölge Müdürü 
İbrahim Genç, üç ilde ecdadın ema-
neti tarihi eserlerde onarım çalışma-
ları yaptıklarını söyledi.

Birçok eserin bakım ve onarımı-
nın kesintisiz devam ettiğini belirten 
Genç, “Önemli eserlerin çoğunu 
restorasyon kapsamında ele aldık. 
Bu eserlerin periyodik bakımlarını 

da sürekli yapıyoruz. Konya, Kara-
man ve Aksaray’da 70 civarında ec-
dat yadigarı eserimizin restorasyonu 

devam ediyor.” dedi.
Selçuklu döneminin önemli 

eserlerinden Alaaddin Camisi’nde 

restorasyon çalışmalarının büyük 
ölçüde bittiğine işaret eden Genç, 
“İnşallah 3-4 ay içinde açmayı plan-
lıyoruz ancak mihrap ve türbedeki 
Selçuklu dönemine ait çinilerin ça-
lışmaları bir süre daha devam ede-
cek.” ifadelerini kullandı.

Genç, restorasyonu tamamla-
nan eserlerin belirli bir takvime göre 
hizmete açıldığını dile getirerek, 
“UNESCO Dünya Miras Geçici Lis-
tesi’nde bulunan Konya’nın Beyşe-
hir ilçesindeki Eşrefoğlu Camisi’nin 
onarım ve restorasyon çalışmaları 
tamamlandı. Mihrap ve türbedeki 
çini uygulamalarımız devam edi-
yor.” diye konuştu.

Ecdat yadigarı tüm eserleri gele-
ceğe aktarmayı amaçladıklarını vur-
gulayan Genç, bunun için çalışmaya 
devam edeceklerini belirtti.
n AA
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77
ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır
Adres : Merkez Makro Market A.V.M 

Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA
Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümünden almış olduğum öğrenci 
kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Rukiye ILGAZ
Öğrenci no: 165042025

Z-471

 

Firma Bilgileri
Ünvanı : ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : Fevziçakmak Mah. KONSAN Özel Sanayi 10753 Sokak No: 14 
   Karatay/KONYA
Vergi No : 103 006 1224 Selçuk V.D.
Tic. Sicil No : 26364 
SAYFA NO : 63
KARAR NO : 61
TOPLANTI TARİHİ : 30/03/2019
TOPLANTI KONUSU : 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak verilen Konya 
   2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/443D İş 2019/450K Sayı ve 27.03.2019 
   tarihli tedbir kararının görüşülmesi
TOPLANTIYA KATILAN
MÜDÜRLER KURULU : EMİN ATSAN - MEHMET ATSAN
KARARIN METNİ
Müdürler Kurulumuz 30.03.2019 tarihinde Saat: 13.30’da yapılacak. 2018 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısına ilişkin olarak verilen ve şirketimize toplantıdan önce Saat: 09.35’te tebliğ olunan Konya 2. 
Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/443D İş 2019/450K Sayı ve 27.03.2019 tarihli tedbir kararını görüşmek 
üzere şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
1-) Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/443D İş 2019/450K Sayı ve 27.03.2019 tarihli tedbir 
kararı uyarınca şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının yapılmamasına, şirket ile 
ilgili olarak tesis edilecek yargı kararları sonucuna göre genel kurulun yapılmasına,
2-) Tedbir kararı gereğince 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısının yapılamadığına dair işbu kararın Ticaret 
Sicil Gazetesinde tescil ve ilanına, Müdürler Kurulunca oybirliği ile karar verildi.

KARARIN METNİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 138 Ada, 2 Parsel, YAZLICA Mahalle/Köy, KÖY İÇİ 
MEVKİİ Mevkii, TAŞINMAZ TAPU KAYITLARINDA 1/2 MURİS MUSTAFA ERCAN, 1/2 Sİ FATMA 
BAŞKAYA ADINA KAYITLI OLUP, KÖYÜN MERKEZİNE YAKIN, HER TÜRLÜ ALT YAPI HİZMETİ 
MEVCUT, ARSA DEĞERİ TOPLAM 3.983,10 TL, PARSEL ÜZERİNDE TAŞ TEMEL ÜZERİNDE 
KERPİÇTEN YIMA İKİ KATLI YAPI VARDIR, İÇİ DIŞI ÇAMUR SIVILI, ÜZERİNE KİREMİT KAPLI 
BEŞİK ÇATILI, AHŞAP DÖŞEMELİ VE AHŞAP DOĞRAMALI BETONARME TABLİYESİ OLMAYAN, 
50 YAŞLARINDA OLAN BİNA 2-B GRUBU YAPILAR SINIFINDA, YIPRANMA PAYI % 75 YAPI 
DEĞERİ 14.190,00 TL OLUP TAŞINMAZ VE ÜZERİNDEKİ YAPININ TOPLAM DEĞERİ 18.173,10 TL 
DİR.
Adresi : 
Yüzölçümü : 132,77 m2
Arsa Payı : 
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 18.173,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 20/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİ KAMELYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 141 Ada, 198 Parsel, YAZLICA Mahalle/Köy, 
KARAMEKLER MEVKİİ Mevkii, Mevki itibariyle killi tınlı toprak yapısına sahip, orta derin topraklar 
sınıfında meyil ve taşlılık problemi yok, organık maddece orta kuru tarım arazisi, hububat tarımı 
yapılmaktadır.
Adresi : 
Yüzölçümü : 702 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 1.582,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 20/05/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİ KAMELYA - null null / null
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 109 Ada, 66 Parsel, YAZLICA Mahalle/Köy, 
HANYOLU MEVKİ Mevkii, Mevki itibariyle killi tınlı toprak yapısına sahip, orta derin topraklar sınıfında 
meyil ve taşlılık problemi yok, organık maddece orta kuru tarım arazisi, hububat tarımı yapılmaktadır.
Adresi : 
Yüzölçümü : 12.000 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 27.048,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 20/05/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİ KAMELYA
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 121 Ada, 193 Parsel, YAZLICA Mahalle/Köy, 
DEĞİRMENALTI MEVKİİ Mevkii, Mevki itibariyle killi tınlı toprak yapısına sahip, orta derin topraklar 
sınıfında meyil ve taşlılık problemi yok, organık maddece orta kuru tarım arazisi, hububat tarımı 
yapılmaktadır.
Adresi : 
Yüzölçümü : 992 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 2.236,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 20/05/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİ KAMELYA
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 184 Ada, 61 Parsel, YAZLICA Mahalle/Köy, AKTAŞ 
MEVKİİ Mevkii, Mevki itibariyle killi tınlı toprak yapısına sahip, orta derin topraklar sınıfında meyil ve 
taşlılık problemi yok, organık maddece orta kuru tarım arazisi, hububat tarımı yapılmaktadır.
Adresi : 
Yüzölçümü : 1.352 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 3.047,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 20/05/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : HÜKÜMET KONAĞI BAHÇESİ KAMELYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2018/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

T.C.
DOĞANHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 977904

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ    www.konyayenigun.com

Beyşehir Belediye Başkanı 
Bayındır mazbatasını aldı 

Özgüven’e verdi, 
Özgüven’den aldı!

2014’te kaybederek Ereğli Belediye Başkanlığı’nı Özkan Özgüven’e devreden Hüseyin Oprukçu, 31 
Mart’taki seçimlerde bağımsız olarak girdiği başkanlık yarışını kazanarak görevi tekrar Özgüven’den aldı

Beyşehir’de, bağımsız aday 
olarak girdiği 31 Mart Mahalli İda-
reler Seçimlerinde belediye baş-
kanlığını kazanan Adil Bayındır, 
mazbatasını aldı. Beyşehir Adliye-
sine kalabalık bir grupla gelen Adil 
Bayındır’a mazbatasını İlçe Seçim 
Müdürü Ali Tekedere takdim etti. 

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır yaptığı açıklamada, 
“Bugün Beyşehir adına anlamlı 
bir gün. Ben bunu çok yaşadım, 
4’üncü kez oluyor bu. İnşallah ka-
zanan Beyşehir olsun diyorum” 
dedi.  Seçim sürecinde Beyşehir’in 
birliğini ve ittifakını sağlamayı ta-
ahhüt etmiş olduğunu hatırlatan 
Bayındır, “İnşallah bu mazbatayı 
alırken bu bilinci hiç kaybetme-
yeceğim. Beyşehir birliği adına 
çalışacağım. Beyşehir halkı adı-
na çalışacağım. Beyşehir halkının 
beklediklerine gecemi gündüzüme 

katarak cevap vereceğim. Basın 
huzurunda sizlere ve şehrimde 
bana onay veren, omuz veren, oy 
veren ya da vermeyen demeden 
herkese teşekkür ediyorum. Hayır-
lı uğurlu olsun, kazanan Beyşehir 
olsun” diye konuştu. 

Beyşehir İlçe Seçim Müdürü 

Ali Tekedere de hayırlı olsun di-
lekleriyle mazbatasını Başkan Ba-
yındır’a verdi. Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır’ın 10 Nisan 
Çarşamba günü yapılacak devir 
teslim töreninin ardından yeni gö-
revine başlayacağı bildirildi.
n İHA

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri’nde yüzde 36.05’le en yük-
sek oyu alarak “bağımsız” olarak 
girdiği seçimlerde Ereğli Belediye 
Başkanı olan Hüseyin Oprukçu, 
mazbatasını aldı. Oprukçu mazba-
tasının ardından Ereğli Belediye-
si’ne giderek, Özkan Özgüven’den 
görevi devraldı. 

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri’nde Ereğli’de bağımsız 
aday olarak seçim yarışına giren 
Hüseyin Oprukçu, yüzde 36.05 oy 
almıştı. Oprukçu’ya en yakın isim 
olan Cumhur İttifakı’nın AK Parti 
adayı Adem Erdal da yüzde 31.61 
oy almıştı. Buna göre Hüseyin Op-
rukçu seçimi kazanarak, Ereğli’nin 
yeni belediye başkanı olmaya hak 
kazanmıştı. Oprukçu, dün mazba-
tasını alarak, resmi olarak Ereğli 
Belediye Başkanlığı görevini üst-
lenmiş oldu. 2014’te gerçekleştiri-
len Mahalli İdareler Seçimleri’nde 
başkanlığı kaybederek görevi Öz-
kan Özgüven’e devreden Opruk-
çu, 5 yıl sonra Özgüven’den görevi 
yeniden devralarak, Ereğli Beledi-
ye Başkanlığı koltuğuna oturdu.  

DEVRİ TESLİM TÖRENİ YAPILDI
Mazbatasını aldıktan sonra 

Ereğli Belediyesi’ne giden Hü-
seyin Oprukçu, burada yapılan 
devir-teslim töreniyle Ereğli Bele-
diye Başkanlığı görevini devraldı. 
Kurban kesilerek, dualarla görevi 
devralan Oprukçu, burada kısa bir 
açıklama yaptı. “Özkan Özgüven’e 
bugüne kadar yaptığı hizmetler-

den dolayı teşekkür ediyorum” 
diyen Oprukçu, şunları söyledi, 
“Biz eski belediye başkanlarımızın 
tecrübe ve birikimlerinden istifade 
edeceğiz. Mutlaka zamanı yeteme-
di projeleri vardır. O projelerden 
de istifade edeceğiz. Kendisine 
teşekkür ediyorum, bundan son-
raki hayatında başarılar diliyorum. 
Kapımız kendisine her zaman açık 
olacak. Biz Ereğli olarak bir bütü-
nüz, öteki olmayacak. Ayrımız gay-
rımız olmayacak.” 

ÖZGÜVEN’DEN TEŞEKKÜR
5 yıllık Ereğli Belediye Başkan-

lığı görevini Oprukçu’ya devreden 
Özkan Özgüven de, “Nisan ayının 
güzel bir gününde, demokratik 
temayüller gereği Ereğli Belediye 
Başkanı seçilen Hüseyin Opruk-
çu’ya beratını teslim ettik. Ben 
de hemşehriniz olarak siz değerli 
hemşehrilerimizin takdiriyle şeh-
rimize 5 yıl boyunca hizmet ettik, 

projeler üretmeye gayret ettik. 5 yıl 
boyunca siz değerli hemşehrileri-
mizin sevgisine, alakasına teşekkür 
ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Hüseyin Op-
rukçu’ya başarılar diliyorum. Ma-
kamlar gelip geçidi, asıl olan eser 
bırakmak. Ben 2014 sonrasında gö-
reve başladığımda sayın başkanın 
yaptığı hizmetler birçok ortamda 
olumlu bir şekilde dile getirildi. Bu 
önemli. Biz de 5 yıl boyunca şehri-
mize güzel hizmet etme gayretinde 
olduk. Bıraktığımız, yaptığımız işler 
de ortada. Tecrübesiyle, bilgi ve bi-
rikimiyle Hüseyin Başkanımın gü-
zel işler yapacağından şüphem yok. 
Önemli olan Ereğli’dir, Ereğli’nin 
yükselmesidir. Hüseyin başkanımı-
za başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı. Özgüven, Oprukçu’ya çi-
çek takdim ederek, görev devir-tes-
limi tamamlandı. 
n HABER MERKEZİ
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Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 02 
Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10.00’da Musalla Bağları Mahallesi, Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 
Selçuklu/KONYA adresinde yapılacaktır. 
Türk Ticaret Kanunu’nun 415‘inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, 
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak 
oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. 
Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. 
Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısına; fiziki ortamda, üzerinde T.C. vatandaşlık numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek 
veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak 
pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.
ittifak.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan 
kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden 
elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve internet 
sitemizde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu 
nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 
e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi 
Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel 
Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 
28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 
Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel 
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 
Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 
Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul 
Sisteminde, Şirketimizin www.ittifak.com.tr internet adresinde ve Şirketimizin Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza 
İş merkezi No:2 Kat:36 Selçuklu/Konya adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla 
bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
Saygılarımızla
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki 
verilmesi.
2.2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3.2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
4.2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5.Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6.2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait “Ücretlendirme Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
8.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya 
menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9.Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için 
üst sınırın belirlenmesi.
10.Türk Ticaret Kanunu’nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı 
için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
11.Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci 
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay 
sahiplerine bilgi verilmesi.
12.Dilek ve temenniler.
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
İttifak Holding A.Ş.’nin 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10.00’da Musalla Bağları Mahallesi, Kule Caddesi Kule Plaza İş 
Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda 
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak 
üzere Sayın ………….........................…….………………………. Vekil tayin ediyorum. 
Vekilin(*); 
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: ………….........................…….……………………….
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ………….........................…….……………………….
 (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 
1) Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem 
maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa 
genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
GÜNDEM MADDELERİ KABUL RED MUHALEFET
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda 
Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve 
onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 
6. 2018 Yılı Kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması  
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait “Ücretlendirme Politikası” Hakkında 
Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi. 
8. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, 
ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 
9. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2019 
yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.  
10. TTK’nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından 
yapılan 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması. 
11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst 
düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen 
işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 
12. Dilek ve temenniler.  
 (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 
1)  Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2) Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: 
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 
B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ İŞARETLEYEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI 
BELİRTİR. 
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 
a) Tertip ve serisi* : 
b) Numarası/Grubu**: 
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* : 
e) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan 
paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 
PAY SAHİBİNİN 
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:.................................................................... 
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: ....................................................................
Adresi: .................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
İMZASI 
Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 978599

Elbette hepimizin 
zaman zaman yaşadığı 
korkuları vardır. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki 
insanların en sık yaşadığı 
korkular arasında kaybet-
me korkusu vardır.

Kaybetme korkusu; 
kişilerin sahip olduklarını 
kaybetmek istemedikleri 
zamanlarda yaşadıkları 
bir duygudur. Bu korku 
İnsanların hayatları boyunca yaşadığı 
ve strese neden olabilen olgular ara-
sında yer alır. Sevdiklerini kaybetmek-
ten, sevdiği eşyaları kaybetmekten, 
işini kaybetmekten, hayatını kaybet-
mekten, umudunu kaybetmekten...
listemiz daha da uzayabilir.

Peki Neden Kaybetmekten Korku-
yoruz?

Bu korkunun en bilinen nedenleri 
arasında, ebeveynler tarafından yetiş-
tirilme tarzı yer alır. Çocukluk yılların-
da hayatın tehlikelerle dolu olduğu ve 
dış çevreye güvenilmemesi gerektiği 
şeklinde yetiştirilen kişiler, insanlara 
güven duymamaya başlar. Bu du-
rumdaki kişiler, anne ve babaya karşı 
bağımlılık geliştirmiş olabilir. 

Kişilerde özgüven eksikliğinin ol-
ması, başkalarına bağımlı olarak yaşa-
masını, dolayısıyla bu kişileri kaybetme 
korkusu yaşamalarına sebep olabilir.

Çocukluk dönemi travmaları da 
kaybetme korkusunun en önemli te-
mellerindendir.       Çocukluğunda ai-
lesinde bir aldatma, ayrılık ya da erken 
ölüm yaşamış bir çocuğun ilerde ki ya-
şamında ilişki yaşadığı insanı kaybet-
mekten korkması, çocuğunu kaybet-
mekten korkması ve bunu normalden 
daha kuvvetli yaşaması muhtemeldir.

İleri yaşlarda yaşanan olaylarda, 
bu duyguların yerleşmesine etki ede-
bilir.Bu düşüncelerin sürekli olarak 
kişide olması, ruh halini olumsuz etki-
leyerek, kalıcı bir hale sokuyor.

Bu Korkuyla Baş Etmenin Bazı 

Yolları
 • Kaybetme kor-

kusunu yaratan kişinin 
kendisidir. Bunu kabul 
ederek, bu duygudan 
korkmayın.

 • Korkuyu çözebilme 
konusunda kararlı olun.

 • Karşınızdaki kişi-
nin hayatına müdahale 
etmeyi, onu değiştirme-
yi, kontrolü altına almayı 

bırakarak, kendinize önem vermeye 
başlayın.

 • Kaybetmekten korktuğunuz ki-
şiyle sürekli olarak birlikte olmaktan 
kaçının.

 • Yalnız kalmaktan korkmamak 
için, benliğinizle iletişim kurarak, güçlü 
olmaya gayret edin. Andrey Tarkovs-
ki’nin de dediği gibi “Kendinizi,kendi-
nizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanma-
yacağınız şekilde yetiştirin.”           

 • Sevdiğiniz kişilere istemedikle-
rinizi, beğenmediklerinizi, yapmaktan 
korktuklarınızı söylemekten çekinme-
yin.

 • Hayatta ki en değerli varlık kendi-
nizin olduğunu, diğer kişilerin bundan 
sonra geldiğini unutmayın.Bu konu da 
bencil olmaya özen gösterin.

Eğer bazı şeyleri hayatımızın mer-
kezi yaparsak, onu kaybettiğimizde 
nasıl yaşayacağımızı bilemeyeceğimizi 
düşünerek kaybetme korkusu yaşa-
yabiliriz. Bu nedenle hayatta tek bir 
duruma, eşyaya ya da kişiye odaklan-
mamak yerine sahip olduğumuz mad-
di şeylerin alternatiflerini de elimizde 
tutmaya çalışarak ve risklerimizi böle-
rek, hayatın doğma ile başlayıp ölümle 
sonuçlandığı bir döngü olduğunu ve 
yaşayan herkesin bu döngüye zorunlu 
katılacağı konusunda kendimizi odak-
layarak kaybetme korkumuzu hafifle-
tebiliriz.

Bu önerilere rağmen kaybetme 
korkusu devam ediyorsa, mutlaka bir 
uzmandan psikolojik destek alınmalıdır.

KAYBETMEKTEN NEDEN KORKARIZ ?  

haber@konyayenigun.com
MERVE KAYHAN

Asılsız ihbarla çağrılan 
polis ekiplerine sürpriz

Lise öğrencileri 
Çekya’da stajı yaptı

Kulu ilçesinde belediye işçileri, “bı-
çaklı kavga” ihbarı ile çağırdıkları polis 
ekiplerine tatlı sürprizi yaparak, “Polis 
Haftası”nı kutladı.

Kulu Belediyesine bağlı Beton Ele-
manları Fabrikası’nda çalışan işçiler, 
Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 
174’üncü kuruluş yıl dönümü dolayı-
sıyla sürpriz bir kutlama yapmaya ka-
rar verdi.

Dinek mahallesinde bulunan be-
lediyeye ait fabrikada bıçaklı kavga 
olduğu ihbarında bulunan işçiler, tatlı 

ve içecek hazırlayıp ekipleri bekleme-
ye başladı. İhbar üzerine 4 araçla olay 
yerine gelen polis ekipleri, fabrikanın 
kapısında güvenlik tedbiri aldı. Kapı-
dakileri ikna ederek içeri giren ekipleri, 
işçiler tarafından Türk bayrakları ile 
karşılandı. Karşılaştıkları sürprizle şa-
şıran polis memurları, işçilere sarılarak 
teşekkür etti. Ekiplerin Polis Haftası’nı 
kutlayan işçiler, daha sonra tatlı ikram 
etti. İşçiler, polislere yaptıkları sürprizi 
cep telefonlarıyla da görüntüledi.
n AA

Celaleddin Karatay Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından des-
teklenen “Mesleğimi Avrupa’da Öğ-
reniyorum” projesi kapsamında Çek-
ya’da hayvancılık stajı yaptı.

Okulun, hayvan sağlığı ve yetiş-
tiriciliği alanında eğitim gören 10 öğ-
rencisi, 17-30 Mart tarihleri arasında, 
öğretmenleri ile Çekya’nın başkenti 
Prag’da 2 hafta boyunca çiftliklerde 
staja katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Okul 
Müdür Başyardımcısı İlker Sekkin, 
öğrencilerin yaptıkları stajla hayvan 

bakımı, besleme, ahır hijyeni, ahır 
planlaması, hayvan sağlığı, hayvan 
kayıt sistemi, suni tohumlama, ıslah 
çalışmaları, sperma üretimi ve mu-
hafazası, sağım ve sağım hijyeni, gibi 
birçok alanda mesleki bilgiye sahip ol-
duklarını söyledi.

Projeye birçok kurum ve kurulu-
şun destek verdiğini belirten Sekkin, 
“Türkiye Ulusal Ajansına, Çekya’daki 
ev sahibi ortağımıza, Çekya Tarım Ba-
kanlığına, Çekya Büyükelçiliğine, Kon-
ya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 
teşekkür ederiz.” dedi.
n AA
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Fatma-Ramazan Yılmaz çiftinin 
kızı Ayşegül ile Hamide-Seyfettin 
Çetin çiftinin oğlu Bülent Payidar 
Düğün Salonun da düzenlenen dü-
ğün töreni ile dünya evine girdi. Ay-
şegül ve Bülent misafirlerini, “ Aşk 
adını verdiğimiz mutlu beraberliği-
mizin dönüm noktası olan düğün tö-
renimizde sizlerle birlikte olmak di-
leğiyle” mesajı ile davet etti. Yılmaz 
ve Çetin aileleri misafirlerini kapıda 
karşılayarak misafirlerinin ‘Hayırlı 
olsun’ dileklerini iletti. Gerçekleşen 
düğün törenine Akören Belediye 
Başkanı İsmail Arslan, Akören Bele-
diye Eski Başkanı Ekrem Tulukçu ile 
Yılmaz ve Çetin ailelerin akrabaları 
ve sevenleri katıldı. Gerçekleşen dü-
ğünde misafirlere Geleneksel Konya 
Pilav ikram edildi. Düğüne katılan 

misafirler genç çift ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Yenigün Gazetesi 
olarak Ayşegül ve Bülent’e bir ömür 

boyu mutluluklar dilerken, ailelerini 
de tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Fatma-Ramazan Yılmaz çiftinin kızı Ayşegül ile Hamide-Seyfettin Çetin çiftinin oğlu Bülent 
Payidar Düğün Salonun da düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi

Yılmaz ve Çetin 
aileleri akraba oldu

Meram Belediyesi Eski Başkanı Fatma Toru’nun makam şoförü Mustafa Konuş’un kızı 
Merve, hayatını, Zehra-Rahim Tabak çiftinin oğlu Yakup ile birleştirdi

Ömür boyu mutluluğa
‘evet’ dediler

Meram Belediyesi Eski Başka-
nı Fatma Toru’nun makam şoförü 
Mustafa Konuş Kızını evlendirdi. 
Emine-  Mustafa Konuş çiftinin kızı 
Merve ile Zehra - Rahim Tabak çif-
tinin oğlu Yakup ile Atiker Deluxe 
Meram’da düzenlenen düğün tö-
reni ile dünya evine girdiler.  Ger-
çekleşen düğün törenine Konuş ve 
Tabak ailesinin yakınları ve sevenle-
ri ile Meram Belediyesi Eski Başkanı 
Fatma Toru ile çok sayıda davetli 
katıldı. Genç çiftin nikâh şahitliği-
ni Meram Belediyesi Eski Başkanı 
Fatma Toru yaptı. Düğüne katılan 
misafirler genç çift ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Yenigün Gazetesi 
olarak Merve ve Yakup’a bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, ailelerini 
de tebrik ederiz. n HABER MERKEZİ 

Oruçoğlu Emlak Sahibi- İş Adamı Kadir Oruç tarafından Felicia Pizza Bosna Şubesi düzenlenen program ile açıldı. İşletme sahibi 
Oruç, hem bölge halkına hizmet etmenin, hem de yeni bir istihdam alanı oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi 

Felicia Pizza Bosna’da açıldı

Oruçoğlu Emlak Sahibi- İş Adamı 
Kadir Oruç tarafından Felicia Pizza 
Bosna Şubesi düzenlenen program 
ile açıldı. Gerçekleşen açılışa MHP 
Konya İl Başkanı Av. Murat Çiçek,  
MHP Konya İl Başkan Vekili Seyit 
Yılmaz, MHP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Nurhayat Yapıcı, 27. Dönem 
MHP Milletvekili Adayı Fatih Satıl-
mış,  Selçuklu İş Adamları Derneği 
Başkanı İsmail Hakkı Kolat, MHP 
Meram Meclis Üyesi  Mahmut Ya-
man, MHP Selçuklu İlçe Meclis Üyesi 
Hasan Deler, Selçuklu Belediyesi Za-
bıta Müdürü  Ali Başkurt, Ülkü-Bir 
Genel Başkanı Fatih Çakmaktepe, 
Konya Demirciler Odası Başkanı  

Mehmet Yüksel Kurt, Konya Berber-
ler Odası Başkanı Veli Baranok, Kon-

ya Bakırcılar Odası Başkanı  İbrahim 
Işık, Konya Pastacılar Odası Başkanı  

Kadir Kağnıcıoğlu, Konya Çeyizci-
ler Odası Başkanı  Ramazan Tezel, 

Konya Tornacılar Odası Başkanı  
Emin Baranok ile çok sayıda protokol 

üyesi katıldı. Gerçekleştiren açılışta 
konuşan İş Adamı Kadir Oruç, “Böl-
gemizde İtalyan pizza yapan pizzacı 
eksikliği vardı. Bizlerde Felicia Pizza 
olarak Bosna Hersek Mahallemizde 
yaşayan vatandaşlarımız ile İtalyan 
pizzayı buluşturduk. Şubemiz 110 
metrekareden oluşmakta. Şubemiz 
Gündüz 11:00 dan gece 03:00 ka-
dar bölge halkına hizmet verecektir. 
Pizzalarımızı günlük olarak taze teze 
yapılarak günlük olarak müşterileri-
mize sunuyoruz. Açılışımıza katılarak 
bizleri mutlu günümüzde yanımızda 
olan tüm müşterilerimize, dostları-
mıza teşekkür ediyoruz” dedi.
n EMİNE ÖZDEMİR
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Tevekkül, lügat ta “dayanma, 
güvenme, vekil tutma ve vekile gü-
venme” manalarına  gelir.  Tasavvufta 
ise, gönlü Allah ile dolu olan kimsenin 
yalnız Ona güvenmesi  ve Ona  sığın-
masıdır.

Cenabı-ı Hak, Mûsâ aleyhisselâma 
Tur  dağında  elindeki  asayı  sormuş, 
sonra; “At onu elinden!” diye emret-
miştir. Çünkü asa, onun Rabbine olan 
tevekkülünü gölgelemekteydi.

Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur:
“…İnananlar ancak Allah’a tevek-

kül etsinler!” (İbrâhîm, 11;  et-Tevbe, 
51)

“…Şayet müminler iseniz, sadece 
Allah’a tevekkül edin!” (el-Mâide, 23)

“…Kim  Allah’a  tevekkül  ederse, 
Allah ona yeter!..” (et-Talâk, 3)

Tevekkül;  tedbir  ve  teşebbüsleri 
bir kenara atmak değil, bilakis onların 
gereğini  yerine  getirdikten  sonra  Al-
lah’a sığınmaktır.

Allah Teâlâ buyurur:
“…Herhangi  bir  iş  hususun-

da (önce) onlara (müminlere) danış! 
İstişareden sonra karar verip azmedin-
ce de (artık) Allah’a tevekkül et!..” (Âl-i 
İmrân, 159)

Müminlerin  her  iki  cihanda  da 
yardımcısı Allah’tır. Kim O’na tevekkül 
ederse,  Allah  ona  kâfidir.  İster  ferdi, 
isterse  içtimaı  plânda  olsun,  gerçek 
huzur  ve  saadet,  yalnızca  O’na  dön-
mekte, O’ndan yardım istemekte, O’na 
tevekkül etmektedir.

Gerçek kulluk, teslimiyettir.
Gerçek kulluk, teslimiyettir. Çünkü 

Allah (C.C), kulunun kendisinden baş-
kasına ram olmasını istemez.

Teslimiyet, muhabbete  dayalı  bir 
itaat işidir. Bu itaat ve teslimiyet bere-
ketiyle  İbrahim  aleyhisselâm’a,  canı, 
malı ve evladı, yüce Rabbinin yolun-
da  hiçbir  engel  teşkil  edemedi.  Hac 
ibadeti de, onun Rabbine tevekkül ve 

teslimiyetinin  kıyamete 
kadar devam edecek en 
güzel bir sembolü oldu.

Çünkü İbrahim aley-
hi  selamın  dili  kalbine 
tercümanlık  yaparak 
daima:

“…Ben  âlemlerin 
Rabbine  teslim  ol-
dum!”  (el-Bakara,  131) 
demekteydi.

Kulun  Allah’a  tes-
limiyeti,  Allah  hakkındaki  bilgisi  ve 
ona  olan  imanı  nispetindedir.  Tesli-
miyet,  kulluğun  özünü  oluşturması 
bakımından,  kalbin  Allah’a  olan  en 
mühim yönelişidir. Bu yöneliş imanla 
başlar, marifetullah  arttıkça  o  da  ar-
tarak  devam  eder.  Mevlana  kuddise 
sirruh, fenâ fillâh mertebesine kavuşa-
bilmenin  sırrının, mutlak  teslimiyette 

olduğunu şu şekilde ifade 
eder:

“Deniz suyu, kendisi-
ne bütünüyle  teslim olan 
ölüyü başı üstünde  taşır. 
Diri olan ve en ufak tered-
düdü bulunan ise, denizin 
elinden  nasıl  sağ  kurtu-
lur? Aynı  şekilde  “Ölme-
den evvel ölünüz!” sırrı ile 
beşerî sıfatlardan soyuna-
rak  ölürsen,  esrar  denizi 

seni başı üzerinde gezdirir.”
Bir hikâye anlatılır…
“Zamanın birinde bir kral şehirde 

gezerken gördüğü genç kadından çok 
etkilenir.  Sorup  soruşturur;  kimdir 
kimin  nesidir.  Ülkenin  en  bilinen,  en 
sevilen  demircisinin  karısı  olduğunu 
öğrenir.  Unutmak  istese  de  atamaz 
aklından, günden güne büyür arzusu. 

Nasıl  unuturum  diye  danıştığı  etra-
fındaki  dalkavuklar;  “unutmanıza  ne 
gerek  var  kralım,  demirciyi  asalım 
sorun kalmasın” diye akıl verirler. Du-
rup dururken hem de şehrin en sevilen 
insanını astırmak konusunda şüpheye 
düşer kral ama ona da çözüm bulur 
dalkavuklar; “yeni sarayınız için ertesi 
güne bin çivi yapmasını isteriz“. Aklına 
yatar kralın bu fikir. Demirciyi huzura 
çağırtıp;

“Yarına  kadar  bin  tane  çivi  yap-
mazsan, şafakta asılacaksın” der.

Bir günde bin çivinin yapılamaya-
cağını bilse de demirci, endişelerinden 
sıyrılıp  çivi  yapmaya  başlar;  hem de 
her zamankinden daha özene bezene. 
Durumdan  haberdar  olan  karısı  ve 
yakınları feryat figan ağlayıp sızlarken, 
o  çalışmaktan  ağlamaya  zaman  bile 
bulamamış.  Kaygısızlığını  hele  hele 
bu kadar özenerek çivi yapmasını dile 
getirenlere  serzenişlere  de  “Sabahın 

da bir sahibi vardır, sabah ola hayrola” 
der.

Şafak yaklaşırken daha çivi sayısı 
yüzlerde  iken  saraydan  bir  adamın 
koşarak geldiği görülür. Yakınları ağ-
lamayı ağıtlara çevirip feryatlarını tüm 
şehirden  duyulacak  kadar  arttırırlar. 
Demirci tüm geceki sakin tavrı ile “du-
run  kendinizi  perişan  etmeyin,  sakin 
olun; sabahın da sahibi vardır” der. Ka-
pıya ulaşan saraydan gelen adam “De-
mirci, ne kadar çivi yaptıysan hemen 
ver. Kral öldü tabutuna çakacağız” der.

Bu  hikâyede,  Demircinin  Cenabı 
Allah’a  tam  teslimiyeti  ve  tevekkülü 
bizim için iyi bir kıssa.

Cenabı  Allah  Kıyamet  süresi 
36.ayetde “İnsan başıboş bırakılacağı-
nı mı sanıyor? “.

Herkes mallarıyla, canlarıyla, ma-
kamları ile imtihan olacak. Bu imtihan-
da başarılı olmak dua ve dilekleri ile.  

Baki Selamlar.  

SABAHIN SAHİBİ 

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Polis Teşkilatının Kuruluşunun 
174. Yıl dönümü nedeniyle bir kut-
lama mesajı yayımlayan CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, polis teşki-
latının bu anlamlı günlerini kutlaya-
rak, polisin gücünü kanunlardan ve 
halktan aldığını söyledi.

Bektaş, “Ülkemizin her tarafın-
dan ve şehrimizde büyük bir özveri 
ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fe-
dakârlıktan kaçınmayan, milletimi-
zin huzur ve güvenliğini sağlayan 
Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş 
yıldönümünü ve içinde bulunduğu-
muz Polis Haftası’nı kutluyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlüğünü, halkımızın can ve mal 

güvenliğini sağlamak, huzur ve asa-
yişi temin etmek, suç işlenmesini 
önlemek, suçluları adalete teslim 
etmek gibi önemli görevleri başarıy-
la yerine getiren Polis Teşkilatımıza 
müteşekkiriz” dedi.

GÖREVİNİ FEDAKÂRCA 
YERİNE GETİRİYOR

Barış Bektaş, Türk polisinin gö-
revini her zaman fedakârca yerine 
getirdiğine dikkat çekerek, “Çağdaş 
bir devlet olmanın en önemli ge-
reklerinden birisi insan hak ve öz-
gürlüklerinin önündeki engellerin 
kaldırılması ve hukukun üstünlüğü 
prensibinin sosyal ve siyasal alanda 
egemen kılınmasıdır. Çağdaş bir 
devlet için yaşamsal öneme sahip 

bu temel ilkelerimizin uygulamaya 
geçirilmesinde Türk Polis Teşkila-
tımızın çok önemli bir rolü vardır. 
Gücünü halktan ve kanunlardan 
alan Türk polisimiz, görevini her 
zaman fedakârca yapmış, gerek-
tiğinde canını hiçe sayarak ulvi 
görevlerini yerine getirmiş, top-
lumumuzun güvenini ve takdirini 
kazanmıştır. Görevi başında şehit 
olan polislerimizi rahmet ve min-
netle anarken, halen görevi başında 
bulunan Polis Teşkilatının her ka-
demesindeki fedakar ve cefakar ça-
lışanlarına, aileleriyle birlikte sağlık, 
başarı ve mutluluklar diliyorum” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Akşehir-Ilgın Pancar
Kooperatifi ‘Yazır’ dedi

Çiğil Türkleri
dernek kurdu

Kulu’da 45 mahalle 
muhtarı mazbata aldı

Akşehir-Ilgın Pancar Ekicile-
ri Kooperatifinin 68. Genel Genel 
Kurulu’nda mevcut Başkan Yusuf 
Yazır yeniden başkanlığa seçildi. Il-
gın Şeker Fabrikası futbol sahasın-
da gerçekleştirilen genel kurulda 
çiftçiler oy kullanmak için sandığa 
gitti. Akşehir-Ilgın Pancar Ekici-
leri Kooperatif Başkanlığı için iki 
aday yarıştı. Mevcut başkan Yusuf 
Yazır ile iş adamı Ahmet Ercan’ın 
yarıştığı genel kurul, İstiklal Marşı-
nın okunması ile başladı. Divanın 

seçilmesinin ve gündem madde-
lerinin görüşülerek oylanmasının 
ardından seçimlere geçildi. Mev-
cut başkan Yusuf Yazır, 10 bin 876 
çiftçinin oy kullandığı seçimlerde 6 
bin 126 oy alarak tekrar Akşehir-Il-
gın Pancar Ekicileri Kooperatifinin 
başkanı oldu. Yönetim kurulu üye-
liklerine, Hasan Avcı, Derviş Acar, 
İsmail Taş ve Abdullah Demirtaş, 
denetim kuruluna ise Mehmet Ak-
kaş, Abdil Yalçınoğlu, Hasan Hü-
seyin Avcı seçildi.  n AA

Çiğil Türkleri Eğitim Kültür 
ve Dayanışma Derneği kurul-
du. Çiğil Türkleri Eğitim Kültür 
ve Dayanışma Derneği Kurucu 
Başkanı Mustafa Koçyiğit, “Türk 
Kültürü esasları içerisinde Çiğil 
Türkleri Tarihini,Kültürünü, Mü-
ziğini ve Halk Oyunlarını; derle-
mek, yaymak ve üyeleri arasında 
gerekli yardımlaşma, dayanışma 
ve kaynaşmayı sağlayarak, Milli 
Kültürümüzü geliştirmek, birlik 
ve beraberliğimizi pekiştirmek için 
faaliyetlerde bulunmak ve ihtiyaç 
halindeki gençlerimizin eğitim ve 

öğretimlerini tamamlamaları için 
burs vermek amacı ile  dernekleş-
tik” dedi. Başkan Koçyiğit geçtiği-
miz Şubat ayında İsmail Bozdağ, 
Kemal Öz, Mustafa Sürücü, Şahin 
Taşdelen, Habib Atçeken ve Sami 
Dağdelen’den oluşan kurucu yö-
netim kurlu üyeleri ile beraber res-
mi kuruluşunu tamamlayan Çiğil 
Türkleri Eğitim Kültür ve Dayanış-
ma Derneği ‘nin sosyal ve kültürel 
alanda yapacağı etkinliklerle Çiğil 
Türkleri’nin dayanışmasına vesile 
olacağını temenni ettiklerini dile 
getirdi. n HABER MERKEZİ

Kulu ilçesinde 31 Mart Yerel 
Yönetimler seçimlerini kazanan 
45 mahalle muhtarı mazbatalarını 
aldı. 

Kulu ilçesinde 31 Mart Yerel 
Yönetimler Seçimlerini kazanan 46 
mahalle muhtarı, Kulu İlçe Seçim 
Kurulu Müdürlüğünde mazbatala-

rını teslim aldı. Mazbatalarını alan 
muhtarlar, 5 yıllık dönemlerinde 
mahallelerini en iyi şekilde temsil 
edeceklerini ifade etti. Öte yandan, 
Tavlıören Mahallesi muhtarlığı için 
Haziran ayında tekrar seçim yapı-
lacağı öğrenildi.
n AA

Serum iğnesi çıkarırken kolunda kanama oluşan hastanın oğlu tarafından boğazı sıkılan ve 
kendisine kafa atılan hemşire yaralandı. Şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Hemşireye kafa atan
şahıs serbest bırakıldı

Konya Numune Hastanesi acil 
servisinde görevli hemşire Tuğba 
Yılmaz (25), iddiaya göre, serum 
iğnesini çıkarırken kolunda kana-
ma oluşan hastanın oğlu Bayram 
B., tarafından darbedildi. Şüphelinin 
boğazını sıkıp, kafa attığı Yılmaz’ın 
kaşına dikiş atıldı. Gözaltına alı-
nan Bayram B., çıkarıldığı mahke-
mece adli kontrol kararıyla serbest 
bırakıldı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında 
Konya Numune Hastanesi acil servi-
sinde meydana geldi. Bir rahatsızlığı 
nedeniyle gözlem altında bulunan 
Ayşe B.’nin tedavisinin tamamlan-
masının ardından, hemşire Tuğba 
Yılmaz, hastanın kolundaki serum 
iğnesini çıkardı. Bu sırada hastanın 
kolunda kanama oluştu. Kanı gören 
Ayşe B.’nin oğlu Bayram B., hem-
şire Yılmaz’ın önce boğazını sıktı, 
ardından da kafa attı. Doktorlar ve 
özel güvenlik görevlilerinin müda-
hale ettiği Bayram B., polis tarafın-
dan gözaltına alındı. ‘Kasten yarala-
ma’ suçundan adliyeye sevk edilen 
Bayram B., nöbetçi mahkeme tara-
fından adli kontrol kararıyla serbest 
bırakıldı. Tedaviye alınan hemşire 
Tuğba Yılmaz’ın kaşına dikiş atıldı.

‘BOĞAZIMI SIKTI, KAFA ATTI’
Hasta yakını tarafından şidde-

te uğrayan hemşire Tuğba Yılmaz, 
“Hastanın olduğu kabine gidip, 
damar yolunu çıkardım. Kanın pıh-
tılaşması için bir süre bastırılması 
gerekiyor. Ben de hastaya söyledim, 
‘Bir süre bastırın’ diye. Hasta bastır-

madığı için de kolu kanamaya de-
vam etti. Ben pamuk alınca yakın-
ları ‘Siz nasıl iş yapıyorsunuz?’ diye 
bağırdılar. Ben de fazlaca pamuk 
alıp kabine doğru gidince adam ka-
binden hızlıca çıktı. ‘Canım zaten 
burnumda’ diyerek beni boğazım-
dan tuttu, kafa attı. Sonra tekrar 
boğazıma yapıştı, sonra doktorlar 
ayırdı. Sonrasını ben hatırlamıyo-
rum. Böyle bir şeyi beklemiyorduk, 

bir anda oldu. Kaşıma dikiş atıldı. 
Serbest bırakıldı ama söyleyecek bir 
şeyim yok maalesef” dedi.

‘CAYDIRICI CEZALAR OLSUN’
Sağlık-Sen Konya Şubesi üyeleri 

bugün hemşireye yönelik saldırıyla 
ilgili hastanenin acil servisi önünde 
basın açıklaması yaptı. Saldırıyı kı-
nayan Şube Başkanı Zeynel Abidin 
Uysal, “Sağlık alanında yaşanan 
her şiddet olayı, sağlık hizmetlerini 

aksatmakta ve sağlık çalışanlarıyla 
halkımızın arasını açmaktadır. Hal-
kımızı bu konuda sağduyulu olma-
ya, kendisine hizmet eden sağlık 
çalışanlarına sahip çıkmaya davet 
ediyoruz. Caydırıcı cezalar olsun. 
Sağlıkta şiddet masaya yatırılsın, 
caydırıcı cezalar olsun. Şiddet uygu-
layanlar ömür boyu sağlık hizmetle-
rinden faydalanmasın” dedi.
n DHA

‘Polis teşkilatımıza başarılar diliyorum’
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Bursaspor’da 
Bakkal dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik di-
rektör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.Yeşil-beyazlıların 
internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursaspor’un yeni 
teknik direktörünün Mesut Bakkal olduğu belirtildi. Açıkla-
mada, “Bugün Bursa’ya gelen ve yapılan görüşme netice-
sinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun 
yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor.” denildi. 
Süper Lig’in 27. haftası itibarıyla 29 puanı bulunan Bur-
saspor, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından teknik di-
rektör Samet Aybaba ile yolları ayırmıştı. n AA

Göztepeli oyuncular ile 
taraftarlar kavga etti

Spor Toto Süper Lig’de Akhisarspor’a kaybederek 
ligde kalma yolunda ağır yara alan Göztepe’de kavga 
şoku yaşanıyor. Maçın ardından oyuncular ve kendilerine 
tepki gösteren taraftarlar arasında arbede yaşandı. Akhi-
sarspor’a tek golle kaybederek haftayı puansız kapatan 
Göztepe, maçın üzüntüsünü atlatamamışken başka bir 
olayla sarsıldı. Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında 
futbolcular ile tepki gösteren taraftarlar arasında arbede 
yaşandı. İddiaya göre bazı taraftarlar, maçın ardından ken-
di aracıyla stadı terk eden Halil Akbunar’ın aracının önünü 
keserek sözlü tepkide bulundu. Bunun üzerine Halil Akbu-
nar ve araçtakiler aşağıya inince iki grup arasında arbede 
yaşandı. Takım otobüsünde bulunan Alpaslan Öztürk’ün 
de aşağıya inerek olaya müdahil olduğu kamera kayıtları-
na yansıdı. Olayları gören Teknik Direktör Tamer Tuna ve 
İdari Menajer İlhan Şahin ortalığı yatıştırırken, bir taraftar 
yere düştü. Halil Akbunar’ın olay yerinden ayrılmasının ar-
dından gözyaşları döken bir taraftarı Teknik Direktör Tamer 
Tuna teselli etti. Yaşanan arbede sebebiyle takım otobüsü 
uzun süre stadyumdan ayrılamadı. n İHA

MKE Ankaragücü 
1 puandan memnun

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragü-
cü’nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe ma-
çında alınan 1 puandan memnun olduklarını söyledi. 
Yiğiner, yaptığı açıklamada, ligin 27. haftasında dün ko-
nuk ettikleri Fenerbahçe ile öne geçmelerine karşın 1-1 
berabere kaldıklarını anımsattı. Futbolcuların kazanma 
isteği ve performansının kendilerini mutlu ettiğini anlatan 
Yiğiner, “Kazanıp, alt sıralardan yukarıya doğru çıkmak ve 
rahatlamak istiyorduk. Fenerbahçe maçından 3 puan al-
mak isterdik ama 1 puan da güzel.” dedi. Rakiplerinin çok 
fazla pozisyon bulduğunu vurgulayan Yiğiner, “Fenerbah-
çe’ye karşı yenilmemek bizim için önemli. Oyuncularımız, 
haftanın kritik maçlarından birinde puan almayı başardı. 
Takım bu oyunuyla devam ederse, ilerisi bizim için daha 
güzel olacak. Fenerbahçe çok sayıda pozisyon buldu. Ligin 
alt sıralarını etkileyen maçlarda Göztepe ve Bursaspor’un 
da yenilmesiyle, aradaki fark bir puan daha açıldı. Bizim 
için önemli olan düşme hattının üstünde yer alabilmek.” 
diye konuştu. n AA

Yeni Malatyaspor’un hedefi ilk 5’te yer almak
Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali 

Ravcı, “Bu dakikada sonra ligde kalan maçlarımıza 
ve kupaya odaklanacağız. Hedefimiz ligde ilk 5’te yer 
almak, kupada ise final. İnşallah bu hedeflerimizi ger-
çekleştireceğiz” dedi. 

Süper Lig’in 27. haftasını Galatasaray yenilgisiyle 
kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28. haftasında 
sahasında oynayacağı A. Alanyaspor maçının hazır-
lıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. 

Galatasaray karşısında 90 dakikalık bölümde 
oldukça etkisiz bir oyun sergileyen sarı kırmızılılarda 
morallerin bozuk olduğu belirtilirken, yönetim ve tek-
nik heyetin A. Alanyaspor maçına telafi gözüyle bak-
tıkları öğrenildi. Takımda sakatlığı bulunan defans 
oyuncusu Mustafa Akbaş’ın 1 haftalık arandan sonra 
takıma döneceği ve hafta sonu oynayacak A.Alan-
yaspor maçında sahadaki yerini alacağı ifade edildi. 
Malatya ekibinde Galatasaray maçında gördüğü sarı 
kartla cezalı duruma düşen Robin Yalçın dışında ek-

sik futbolcu bulunmuyor. Takımdaki son durum ve 
Galatasaray yenilgisiyle ilgili İHA’ya konuşan kulübün 
sportif direktörü Ali Ravcı, Galatasaray karşısında ku-
padaki iyi oyunlarını ligde sürdüremediklerini söyledi. 

“İNŞALLAH BU HEDEFLERİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ” 

Galatasaray karşısında penaltıya kadar dirençli 
bir oyun oynadıklarını belirten Ravcı, “Galatasaray’ın 
bize karşısı kazanmak isteyeceğini ve bunun içinde 
ilk dakikalardan itibaren bastıracağını biliyorduk. 
Önlemimizi buna göre aldık ve bunda da penaltıya 
kadar başarılı olduk. Ancak 45 artılarda verilen tar-
tışmalı penaltıyla yediğimiz gol gardımızı düşürdü. 
İkinci yarıda ise işler bizim istediğimiz gibi gitmedi. 
Bu dakikada sonra ligde kalan maçlarımıza ve kupa-
ya odaklanacağız. Hedefimiz ligde ilk 5’te yer almak, 
kupada ise final. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleş-
tireceğiz” diye konuştu. 
n İHA

Mustafa Denizli’den 
yabancı tepkisi!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, çarpıcı açıklamalar yaptı. Yabancı kuralından VAR 
sistemine, eski yıldızı Diagne’den milli takımın Şenol Güneş kararına kadar her soruya içtenlikle 

cevap veren Denizli, özellikle 6+2+2 olarak değişmesi gündeme gelen yabancı kuralına tepki gösterdi
Denizli, “Artı kararı rezalet bir karar-

dır. Tribüne neden transfer yaptırıyor-
sunuz? Direkt yabancı sayısını 10 deyin 
bitsin gitsin” dedi. 3 büyük kulübü şam-
piyon yapma başarısı gösteren, A Milli 
Takım’ın başında başarılara ulaşan, şu 
anda Kasımpaşa’nın başında bulunan 
Teknik Direktör Mustafa Denizli, İHA’ya 
çok özel açıklamalar yaptı. Eski golcü-
sü Diagne’nin Galatasaray’daki perfor-
mansına değinerek sözlerine başlayan 
tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncunun 
henüz özgüven kazanamadığını belirtti. 
Kendilerinin de Diagne’den doğan boş-
luğu doldurmaya çalıştıklarını söyleyen 
Mustafa Denizli, “Bu oyuncunun yerine 
birini arıyoruz. Performansa bakıp bul-
duk desek ‘Hocam yapma, tabloya bak’ 
derler. Bulamadık henüz. Bu boşluğu 
farklı şekillerde kapatmaya çalışıyoruz. 
Esas olan şu; bir futbolcu gider, bir fut-
bolcu gelir. Futbolcunun takım dediği-
miz bu grupla doku uyuşmasının uyması 
gerekiyor. Diagne’nin Galatasaray’daki 
çalışma temposu belki bizden daha faz-
la. Ama bu durum, kendisinin başarılı 
olma şansını artırmıyor. Biz maalesef 
futbolcuyu her zaman bireysel olarak 
değerlendiriyoruz. Futbolda futbolcunun 
performansını bireysel olarak değerlen-
dirdiğiniz zaman doğru sonuçlara vara-
mazsınız. Futbolcuyu çevresiyle beraber 
değerlendirmeniz gerekir. Sağı, solu, 
arkası, önü, bu gibi ilişkiler yumağı fut-
bolcuyu farklı kılar. Bizdeki ortamı Gala-
tasaray’da bulamadı. Galatasaray’da o 
bölgelerde oynayan oyuncuların kalitesi, 
bizim futbolcularımızın kalitesinin altın-
da mı? En kötü şartlarda eşitler. Ama 
saha içi dili dediğimiz faktör henüz Ga-
latasaray’da oluşmadı ve Diagne bunun 
sıkıntısını yaşıyor. Daha büyük sıkıntı, 
bir futbolcu gündemi ve kamuoyunu bu 
konularla meşgul ederse, bu konularla 
ilgili bazı grupların beklentisini yukarıya 
çekerse, bu beklentilerin de karşılanma-
dığı 2-3 hafta geçerse, burada algılar 
değişmeye başlar. Bu durum, futbolcu 
üzerinde son derece olumsuz bir fak-
tördür. Diagne bunu da yaşıyor olabilir. 
Bir futbolcu ister 20 yaşında olsun, ister 
28-30 yaşında olsun bundan kurtulamaz. 
Dolayısıyla Diagne’yi izlerken onun adı-
na da, ona bu kadar umut bağlayan ve 
bu kadar yatırım yapan takım adına da 
düşünüp üzülüyorum. Belli noktalarda 
çok iyi meziyetleri var ve bunu rahat kul-

lanamıyor. Futbolcu güvenini kaybettiği 
zaman durum değişiyor. Dünya üzerinde 
kim olursanız olun, ister en büyük yıldız 
olun, isterse de son derece genç ve vasat 
bir futbolcu olun, hissettikleriniz ve yaşa-
dıklarınız çok farklılık göstermez. Diagne 
bu rahatlığı hala bulamadı ve hala belki 
de soru işareti. Diagne güvenini kaybetti 
demeyelim kazanamadı diyelim” ifade-
lerini kullandı. 

“FATİH TERİM, DİAGNE’YE 
MÜTHİŞ YARDIMCI OLUYOR” 

Diagne’nin şu anda attığı gol sayısı-
nın, hiç gol atmaması halinde dahi gol 
krallığına yetebileceğini belirten Musta-
fa Denizli, “Biraz abartılı olur belki ama, 
Diagne bundan sonra hiç gol atmasa 
bile belki gol kralı olacak. Böyle bir lig 
yaşıyoruz. Ama çok ciddi beklentisi olan, 
ciddi maddi manevi yatırım yapılan bir 
futbolcu. Onu biraz tanıdığım için saha 
içinde neler hissettiklerini, koşarken, 
topla buluştuğu anda yakın çekimde 
vücut dilinden beynini okumaya çalı-
şıyorum. Bazen Fatih hocamızla ko-
nuşuyoruz ve müthiş yardımcı olmaya 
çalışıyor Diagne’ye. Bu söylediklerimi 

o da bilen bir insan. Tecrübe dediğimiz 
faktörü, genç oyuncular üzerinde nasıl 
kullanacağını en iyi bilen insanlardan 
birisi. Buna rağmen çok kolay değil. Kim 
olursa olsun çok kolay değil. Bu tip bek-
lentisi olan futbolcular bu sıkıntıyı yaşar. 
Yerini doldurabildik mi, henüz doldura-
madık. Bizim yaptığımız transferler 20 
yaş grupları. Takım ikinci yarıya kötü 
başlayınca, kendi adlarına ‘Acaba bu 
sonuçlarda bizim de sebebimiz var mı?’ 
diye düşünmeye başladılar. Bu sıkıntıyı 
yaşadık biz de. Daha tam çözemedik. 
Belli performans yükselmeleri oluyor 
ama tam çözemedik. Sonuçlar bize yar-
dımcı olmadı. Sonuçlar düşündüğümüz 
paralelde gitseydi, belki bu oyuncuların 
tamamından istifade edecektik. Bu ra-
hatlığı bulamadık ve dolayısıyla onlar 
adına ve bizim adımıza da şanssızlık 
oldu. Güven dediğimiz faktörün kaybe-
dilmesi ya da kazanılması adına çok iyi 
oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu. Bunu 
bütün kamuoyu biliyor. Bu durum da 
bazen ‘İyi oynasam da kazanamıyorum’ 
düşüncesini yerleştiriyor. O zaman iyi 
oyunu da kaybedersiniz. Biz 3-4 haftalık 

periyotta bunu kaybettik ama sonrasında 
Allah’a şükür dönme şansımız oldu” diye 
konuştu.

“FUTBOL ADINA ALINAN EN REZALET 
KARAR ARTI (+) KURALIDIR” 

Değişmesi gündeme gelen yabancı 
kuralıyla ilgili olarak konuşan Musta-
fa Denizli, 6+2+2 kararını sert şekilde 
eleştirdi. Türkiye’de futbol adına alınan 
en rezalet kararlardan birisinin yabancı 
konusundaki artı (+) kararları olduğunu 
söyleyen Denizli, “Böyle bir şey olur 
mu? Tribün için transfer yaptırıyorlar. 
Federasyon bu artı kuralını niye çıkarı-
yor? Bunu doğru dürüst söyle. 6+2+2 ye-
rine doğru dürüst 10 de bitsin. Bu nedir. 
Bunun zararını en fazla kulüpler çekiyor. 
Yönetici ekonomik olarak çekiyor, son-
ra da takım çekiyor. Bu binanın içinde 
bu sistemle çalışan birisi olsam, yarım 
saat sonra antrenman var ve karşımda 5 
tane sorunlu adam bulurum. Acaba son 
+2”de miyim, ilk +2”de miyim yoksa 
ilk 6’nın içinde miyim diye düşünecek 
adam. Sen de Hz. Ali ya da Hz. İbrahim 
adaletiyle git eve, kimi dışarıda bıraka-
cağım diye düşün. Beni uykusuz bırak-
mak istiyorsan bu kararı al. Hocaların 
uyumasını istemiyorum de. Hadi ilk 2’yi 
attın, 2 saat uykudan kaybettin. Sonra 
diğer 2’yi düşündün, 2 saat daha gitti ve 
sabah oldu. Kimden korkuyorsun. Reka-
betten korkma. Bu ülke, açık ekonomisi 
olan bir ülke. Bunu azaltırsan, diğer sa-
yıyı çoğaltamazsın. Senin gerçek mana-
da yıldız adayı gençlerin varsa, 50 tane 
yabancı getirsen de onlar şans bulur. Bu 
yıldızlar yabancı yokken mi çıktı? Böyle 
bir şey olur mu? Serbest bıraksan ne ola-
cak? Kim kaç tane transfer yapar. Borç 
haneleri artık çevrilemeyecek durumda. 
Bunu netleştir. 10’sa 10 de, 6’ysa 6 de. 
+2 diyerek kimi kandırıyorsun. Ne için, 
teknik adamları ruh hastası yapmak için. 
10+10 yap. Şu anda 14 yabancı var ve 
mecbur değilsin almaya. 3 yabancıyla 
da gidebilirsin. Ama 14 yerli oyuncun 
olmak zorunda. Bu yabancı kuralı değil, 
yerli kuralı. 14 yabancı varsa sana bir 
şey olmuyor, 14 yerli yoksa sana bir şey 
oluyor. Demek ki bu yerli kuralı. Alabilen 
3 tane alır, alabilen 8 tane alır. 14 tane 
aldığın zaman zaten 3 tane mutlak prob-
lemli adamın oluyor. Hepsini birden oy-
natamıyorsun zaten, 11’ini oynatıyorsun. 
10 tane, 8 tane de, serbest bırak. Bunu 
net yap” ifadelerini kullandı.  n İHA

Nwakaeme: Milli forma için bir şansı hak ediyorum
Trabzonspor’un golcü futbolcuyu Anthony 

Nwakaeme, bordo-mavili forma altında gös-
terdiği performans sonrasında Nijerya Milli 
Takımı için bir şansı hak ettiğine inandığını 
söyledi. 

Trabzonspor formasıyla iyi bir performans 
sergileyen ve son dönemde attığı gollerle ta-
kımına önemli katkı sağlayan Anthony Nwa-
kaeme, BBC’ye açıklamalarda bulundu. Av-
rupa’da forma giyebilmek için Çin’den gelen 
önemli teklifleri elinin tersiyle ittiği belirtilen 
Nwakaeme, “Nijerya için oynama şansım 
oldu. Ancak 1 maçlık performansım, milli ta-
kımda her zaman ismimin yazılması için ye-
terli olmadı. Bu futbol ve bazen işler ne kadar 
zor olursa olsun her zaman planlandığı gibi 
sonuçlanmıyor. Diğer oyuncuların ilk maçla-
rının ardından başka şansları oldu. Ancak ben 
kendimi kanıtlamak için başka fırsat bulama-

dım. Başka bir şansı hak ediyorum ve 1 maç-
lık performans, benim uluslararası kariyerim-
de belirleyici olmamalı” ifadelerini kullandı. 

“BAŞKA ÜLKEDE OYNASAM 
BELKİ DAHA FARKLI OLURDU” 

Milli takımda forma giymek istediğini 
yineleyen Anthony Nwakaeme, “Fransa, İn-
giltere, İspanya, İtalya gibi ülkelerde forma 
giysem belki durum daha farklı olurdu. Belki 
bu ülkelere göre büyük bir ligde oynamıyorum 
ve teknik adamların dikkatini çekmiyorum” 
dedi. Türkiye’deki hayatından memnun oldu-
ğunu sözlerine ekleyen Nwakaeme, “Şahsen, 
hayatım ve kariyerimden memnunum. Ülkem 
için iyi bir şans ortaya çıkarsa hazırım. Ancak 
çıkmazsa da kulübümde mutlu olmaya devam 
edeceğim. Nijerya Milli Takımı’nın formasını 
giymek benim çocukluk hayalimdi. Kadroya 
çağrılmazsam da, çağrılanları desteklemeye 

devam edeceğim” diyerek sözlerini tamam-
ladı. 

TRABZONSPOR’DA ÜNAL KARAMAN FARKI
Trabzonspor, teknik direktör Ünal Kara-

man yönetiminde son 7 sezonun en iyi istatis-
tiklerini yakaladı. 

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında sa-
hasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup eden Trab-
zonspor, Avrupa Kupalarına katılma yolunda 
önemli bir avantaj elde ederken, puan sıra-
lamasında ise son 7 sezonun ise en iyi ista-
tistiklerini elde etti. Bordo-mavililer bu sezon 
teknik direktör Ünal Karaman, yönetiminde 
Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 27 maçta 13 
galibiyet, 7’şer beraberlik ve mağlubiyet elde 
ederken attığı 49 gole karşılık ise kalesinde 
37 gol gördü. 46 puan toplayan Karadeniz eki-
bi, son 3 sezonunda en iyi puanını elde etti.
n İHA



Selçuklu Belediyespor 
kick boksta madalya kazandı 

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı spor-
cuları, Fatih Koçyiğit ve Cemile Ayhan Kick Boks Gençler 
Avrupa Kupası’ndan bronz madalya ile döndü. 4. Uluslara-
rası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası 4-7 Nisan tarih-
leri arasında Antalya’da düzenlendi. 29 Ülkeden 361 kulüp 
ve 2500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen mücadele-
lerde, Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Fatih Koçyi-
ğit Erkekler 57 kilogram Full Contact kategorisinde üçüncü 
olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bayanlarda 56 ki-
logram Full Contact’ta mücadele eden Cemile Ayhan’da 
bronz madalya kazanmayı başardı. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Kick Boks Başantrenörü Mevlüt Aker, “Turnuvadan 
madalya ile döndüğümüz için mutluyuz. Ancak madalya 
kazanan sporcularımızdan şampiyonluk bekliyorduk ama 
olmadı. Bir sonraki şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıp 
altın madalya için mücadele edeceğiz” dedi. 
 n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcu 
Avrupa üçüncüsü oldu 

Gürcistan’da yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampi-
yonası’nda Konyalı sporculardan Ayşegül Çoban Başol 
Avrupa üçüncüsü oldu. 06-13 Nisan 2019 tarihleri arasında 
Gürcistan’ın Batum şehrinde devam eden, 41 ülkeden 342 
sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Halter Şam-
piyonası’nda bayanlar 55 kiloda podyuma çıkan Konyalı 
sporcu Ayşegül Çoban Başol silkmede 106 kiloluk kaldı-
rışıyla bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 
“Sporcumuz Ayşegül Çoban Başol ile antrenörümüz Talat 
Ünlü’yü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifade-
lerine yer verdi. 
 n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar U17 finalinde kaybetti
U17 1. Kademe müsabakalarında 

Burdur’da mücadele eden Konya temsil-
cisi Meram Kara Kartallar, finalde Antalya 
DSİ’ye penaltılarla elendi. Meram Kara 
Kartallar Kulüp Başkanı Mustafa Metin, 
kaybetmelerine rağmen rakiplerin kendi-
lerine karşı önlem almasının doğru yolda 
olduklarını gösterdiğini söyledi.

KARA KARTALLAR FİNALDE ELENDİ
Altyapı çalışmalarıyla Türkiye’de mar-

ka olma yolunda ilerleyen Meram Kara 
Kartallar’da U17 futbol takımı 1. kademe 
müsabakalarında finallerde elendi. Grup 
maçlarında rakiplerini mağlup ederek fi-
nale çıkan siyah-beyazlılar finalde Antalya 
DSİ Spor ile karşı karşıya geldi. Normal 
süresi 0-0 biten maçın ardından penaltı 
atışlarıyla şampiyon takım belirlendi. Pe-
naltılarda rakibine karşı 4-1 mağlup olan 
Meram Kara Kartallar, U17’de evine erken 

dönmek zorunda kaldı.
ÖNLEM ALARAK GELDİLER

Meram Kara Kartallar Kulüp Başkanı 
1. Kademe müsabakalarında yer alma-

nın kendileri için önemli olduğuna vurgu 
yaparak, “Hedefimiz Türkiye finallerine 
çıkmak ve şampiyon olmaktı ancak bizim 
için erken bir veda oldu. Bölge finallerinde 

yer almak gerçekten önemliydi. Bu başa-
rıyla yetinmiyoruz ancak bunun da başarı 
olduğuna inanıyorum. Burada bizim için 
önemli olan nokta rakiplerimizin tanı-
masıydı. Rakipler bize geçtiğimiz sezon 
yaşadığımız şampiyonluğu bilerek önlem 
alarak geldiler. Rakiplerimizin bize duy-
duğu saygı karşısında biz de gururlandık 
açıkçası. Tabi bunlar bizim altyapı anla-
mında doğru yolda olduğumuzu gösterdi-
ğini düşünüyorum. Bu grupta belki Türkiye 
finalleri olmadı ancak inşallah diğer yaş 
gruplarında bunu başarabileceğimize 
inanıyorum. Antalya DSİ ve Nevşehir’de 
şampiyonluk yaşayan bir diğer Konya tem-
silcisi Ülkümspor’a başarılar diliyorum. 
Ülkümspor’un ikinci kademe maçlarında 
Konya’yı en iyi şekilde temsil edeceğine 
inanıyorum.” şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ 

Devamı gelecek!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 30.haftasında evinde Tarsus İdman Yurdu’nu yenerek kritik bir galibiyet 

alan Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Abdurrahman Baysangur açıklamalarda bulundu. 
İyi sonuçların devam edeceğini belirten Baysangur, “Bu takımı hep birlikte ligde bırakacağız” dedi

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anado-
lu Selçukspor, ligde 10 haftanın ardından 
galibiyet alabildi. Yavru Kartal, iç sahada 
oynadığı Tarsus İdman Yurdu maçını 3-0 
kazanarak ligin son haftaları öncesinde düş-
me yarışından kopmadığını gösterdi. Kon-
ya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör 
Abdurrahman Baysangur, Tarsus maçının 
ardından yaptığı açıklamalarda, artık iyi 
oyundan çok iyi sonuç almaları gerektiği-
ni belirtti. Baysangur, stres yaşamadıkları 
anlarda iyi futbol oynadıklarını ve bunu da 
gösterdiklerini dile getirdi.

MAÇIN HER ANI 
OLDUKÇA HEYECANLI GEÇTİ

Açıklamasında ilk olarak Tarsus İdman 
Yurdu maçına değinen Konya Anadolu Sel-
çukspor Teknik Direktörü Abdurrahman 
Baysangur, heyecanlı bir maç olduğunu 
belirterek, “Geride bıraktığımız haftalarda 
yükselen bir form grafiğimiz vardı. Ancak 
bunu saha sonuçlarına yansıtamıyorduk. 
Bugün yine zaman zaman iyi oynadık, za-
man zaman oyundan düştüğümüz pozisyon-
lar da oldu. Ama artık çok iyi oyundan ziyade 
sonuca odaklanmıştık. Bu nedenle sahadaki 
veremediğimiz paslar, yapmış olduğumuz 
pozisyon hataları, yaşadığımız stresten kay-
naklandı. Maçın her anı açıkçası oldukça 
heyecanlı geçti” ifadelerini kullandı.

HEP BİRLİKTE LİGDE KALACAĞIZ
Çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve 

bunun devam edeceğini sözlerine ekleyen 
Abdurrahman Baysangur, “Öne geçtik belki 
ama skoru korumak adına çok erken savun-
ma yapmaya başladık. İkinci yarının hemen 
başında bulduğumuz ikinci golle biraz daha 
rahatladık. Skora baktığımız zaman gerçek-
ten skor olarak öne geçtiğimiz zamanlarda 
futbolu daha iyi oynadığımızı gördük. Takı-
mımız 3-0’dan sonra bunu net gösterdi. Çok 
önemli bir galibiyet aldık. İnşallah devamı-
nı getireceğimize inanıyorum. Gerçekten 
bir ivme yakaladık, inşallah bu takımı hep 
birlikte ligde bırakacağız” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

4 KRİTİK HAFTA KALDI
Konya Anadolu Selçukspor, ligde aldığı 

son galibiyetin ardından 28 puan ile 16.sıra-
da yer alıyor. Yeşil beyazlılar, ligde kalmak 
için kalan 4 haftada en iyi sonuçları alarak 
üst sıralarda yer alan Bandırmaspor ile Fet-
hiyespor’un puan kaybetmesini bekleyecek. 
Öte yandan temsilcimiz, kalan 4 haftada 
26 puan ile 17.sırada yer alan Tokatspor’a 
konuk olurken, 21 puanla ligin son sırasın-
da yer alan Darıca Gençlerbirliği’ni konuk 
edecek. Yavru Kartal’ın ligde karşılaşacağı 
diğer iki rakip ise Fatih Karagümrük ile Me-
nemen Belediyespor.  
n SPOR SERVİSİ

Konya ASKF’den Ereğlispor’a tebrik mesajı
Konya Süper Amatör Küme’de 2018 – 2019 se-

zonu tamamlandı. Sezonun son maçında lider Ereğ-
lispor, en yakın Gölyazı Belediyespor’u kendi saha-
sında yenerek şampiyonluğunu ilan etti ve Bölgesel 
Amatör Ligi’ne yükseldi. Konya Amatör Spor Kulüp-
leri Federasyonu maç öncesinde ve sonrasında ya-
pılan törenlerde şampiyon olan Ereğlispor’a kupası-
nı takdim etti. Konya ASKF ayrıca resmi sitesinden 
yaptığı açıklamada tüm takımlara teşekkür etti. Kon-
ya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun açıkla-
ması şu şekilde; “Ereğlispor ve Gölyazı Belediyespor 
maçı öncesi yapılan programda, Antalya’da gerçek-
leşen TASKK Toplantısı nedeniyle programa katıla-
mayan Federasyon Başkanımız Remzi Ay’a sunulan 
plaketi Federasyon Genel Sekterimiz M. Ali Çakar 
alırken federasyon yönetim kurulu üyelerimiz mü-
sabakanın hakemlerine ve takım kaptanlarına çiçek 
takdim ederek başarılar diledi. Maçtan sonra Ereğ-

lispor’a şampiyonluk kupası ise; Ereğli Kaymakamı 
Hayrettin Çiftçi, Futbol İl Temsilcimiz Tahir Taşyüz, 
Federasyon Genel Sekreterimiz M. Ali Çakar, Mali 
Sekreterimiz Faruk Hatipoğlu, Eğitim Sekreterimiz 
İbrahim Karabacak, Ereğlispor Başkanı Bilgin Ka-
mış, kulüp yöneticileri ve diğer protokol üyeleri tara-
fından verildi. Ereğlispor’u kutlar, gelecek sezon yer 
alacağı Bölgesel Amatör Ligi’nde başarılar dileriz. 
Süper Grup’u ikinci bitirerek Bölgesel Amatör Ligi 
sıralamasına göre direk BAL’ yükselme ihtimali ya 
da Play-Off oynayacak olan Gölyazı Belediyespor’u 
da tebrik eder, Süper Grup’tan 1. Amatör Küme’ye 
düşen Ülkümspor, Yeni Doğanhisarspor ve Yeni 
Emirgazi Belediyespor’a geçmiş olsun dileklerimizi 
sunarız. Ayrıca tüm kulüplerimizi amatör futbola kat-
kılarından ve centilmence maçlarından dolayı teşek-
kür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.”  
n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 30 18 7 5 67 40 27 61
2.TUZLASPOR 30 16 9 5 55 20 35 57
3.F. KARAGÜMRÜK 30 17 5 8 45 32 13 56
4.MANİSA B.Ş.B. 30 15 10 5 57 24 33 55
5.ŞANLIURFASPOR 30 14 9 7 40 29 11 51
6.ETİMESGUT BLD. 30 13 7 10 38 33 5 46
7.PENDİKSPOR 30 12 9 9 45 39 6 45
8.KIRKLARELİSPOR 30 11 7 12 41 35 6 40
9.ZONGULDAK 30 10 9 11 33 38 -5 39
10.KAHRAMANMARAŞ 30 10 7 13 32 40 -8 37
11.SİVAS BELEDİYE 30 10 7 13 37 49 -12 37
12.TARSUS İDMAN Y. 30 9 9 12 39 48 -9 36
13.BAK SPOR KULÜBÜ 30 8 12 10 35 50 -15 36
14.BANDIRMASPOR 30 8 7 15 40 51 -11 31
15.FETHİYESPOR 30 5 14 11 29 36 -7 29
16.K. A. SELÇUKSPOR 30 5 13 12 40 54 -14 28
17.TOKATSPOR 30 5 11 14 25 39 -14 26
18.DARICA G. BİRLİĞİ 30 5 6 19 23 64 -41 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU



Sivasspor maçı 
biletleri satışa çıkıyor

Atiker Konyaspor’un Spor Toto Süper 
Lig’in 28. haftasında Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda DG Sivasspor ile 
13 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da 
oynayacağı karşılaşmanın elektronik bi-
let satışları bugün saat 11.00’da satışa 
çıkacak. Konyasporlu taraftarlar passolig 
kartları yanlarında olmadan cep tele-
fonlarındaki Passo Mobil uygulamasını 
kullanarak QR kodunu stadyum turnike-
lerine okutarak müsabakaya giriş yapabi-
lecekler. Stadyum gişelerinden ve www.
passo.com.tr’den satılacak DG Sivasspor 
maçı indirimli bilet fiyatları şöyle: BATI 
ALT D 75 TL, BATI ALT C – E 60 TL, BATI 
ALT B – F 50 TL, BATI ALT A – G 40 TL, 
BATI ÜST B – C 40 TL, BATI ÜST A – D 30 
TL, DOĞU ALT D 35 TL, DOĞU ALT C – E 
30 TL, DOĞU ALT B – F 25 TL, DOĞU ALT 
A – G 20 TL, DOĞU ÜST D 30 TL, DOĞU 
ÜST C – E 25 TL, DOĞU ÜST B – F 15 TL, 
DOĞU ÜST A – G 10 TL, KALE ARKALARI 
7,5 TL, MİSAFİR 9,75 TL.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 27 18 7 2 43 13 30 61
2.GALATASARAY 27 16 7 4 58 27 31 55
3.BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 17 47
4.TRABZONSPOR 27 13 7 7 49 37 12 46
5.Y. MALATYASPOR 27 10 7 10 37 36 1 37
6.KASIMPAŞA 27 11 4 12 46 49 -3 37
7.A. ALANYASPOR 27 11 4 12 29 33 -4 37
8.İ. M. KAYSERİSPOR 27 9 9 9 27 35 -8 36
9.ATİKER KONYASPOR 27 8 11 8 32 32 0 35
10.ANTALYASPOR 27 10 5 12 30 45 -15 35
11.ÇAYKUR RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 4 34
12.D. G. SİVASSPOR 27 9 7 11 39 42 -3 34
13.FENERBAHÇE 27 7 11 9 33 38 -5 32
14.ANKARAGÜCÜ 27 9 5 13 28 42 -14 32
15.BURSASPOR 27 5 13 9 24 32 -8 28
16.GÖZTEPE 27 8 3 16 26 35 -9 27
17.AKHİSARSPOR 27 6 6 15 28 44 -16 24
18.ERZURUMSPOR 27 4 10 13 27 37 -10 22

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Hedef Sivasspor maçı!
Süper Lig’de 8 haftadır galibiyet alamayan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, 

Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamalarda Sivasspor maçını işaret etti. Kocaman, taraftarın 
kendisine güvendiğini belirterek Sivasspor maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade etti

Moke: Konyaspor’da forma şansı bulamadım
Devre arasın transfer döneminde 

Atiker Konyaspor’da Spor Toto Süper 
Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nün 
Demokratik Kongolu orta saha futbol-
cusu Wilfred Moke, Spor Toto Süper 
Lig’i rekabetçi ve üst seviyede bir lig 
olması sebebiyle tercih ettiğini söyledi. 
Romanya’da oynarken transfer olduğu 
Atiker Konyaspor’da fazla forma şansı 
bulamadığını ancak MKE Ankaragücü’n-
de performansının artmaya başladığını 
dile getiren Moke, değerlendirmelerde 
bulundu.

“Süper Lig, Romanya Ligi’nden çok 
daha iyi” diyen Moke, “Süper Lig re-
kabetçi ve üst seviyede bir lig. Transfer 
olduğumda Konyaspor, Avrupa Ligi’nde 
oynuyordu. Buraya gelmemde bu da bir 
etken olmuştur. Bu sebeplerden dolayı 
burayı tercih ettim.” ifadelerini kullandı.

Konya’da kendisine her zaman iyi 
davranıldığına dikkati çeken Moke, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Ankara başkent 
ve güzel bir şehir. Burada çok daha mut-
luyum. Burada yapacak çok şey var. Kon-
yaspor’da pek oynama şansı bulamadım. 
Oynama şansı bulamayınca hoşnut ol-
mazsınız. Burada yavaş yavaş oynamaya 
başlıyorum. Oynadıkça performansın iyi 

bir yere geliyor. Bundan dolayı mutlu-
yum.”

TEKNİK DİREKTÖR KAPLAN’A ÖVGÜ
Başkent ekibinin başarılı orta saha 

oyuncusu, takıma katıldığı günden bu 

yana teknik direktör Mustafa Kaplan’ın 
kendisine güven aşıladığını ifade etti. 
Kendisinin maçlarda aldığı sürenin önemi 
olmadığına vurgu yapan Wilfred Moke, 
“Buraya geldiğim ilk günden bu yana ho-

cam bana güven aşıladı. Ben de sahada 
elimden gelenin en iyisini yapmaya çalı-
şıyorum. Benim ne kadar oynadığım çok 
önemli değil. Bazen 90, bazen 60, bazen 
70 dakika oynuyorsunuz. Bunlara fazla 
takılmamak lazım. Önemli olan takımın 
başarısı.” şeklinde görüşlerini açıkladı.

“SÜPER LİG’DE KALACAĞIZ”
Moke, MKE Ankaragücü’nün iyi bir 

takım olduğunu ve ligde kalacağını sa-
vundu. Kümede kalma konusunda bir 
sıkıntı görmediğini dile getiren Moke, 
şunları söyledi: “Biz gayet iyi bir takı-
mız ve kendimize güveniyoruz. Bunu 
rahatlıkla söyleyebilirim. Süper Lig’de 
kalacağız. Her maça odaklanmalıyız. 
Özellikle evimizde oynadığımız maçları 
kazanmak zorundayız. Bu konuda sıkıntı 
görmüyorum.” Başkent ekibinde kal-
mak istediğini ancak bunun tek taraflı 
bir durum olmadığını belirten Moke, 
“Sezon sonu ne olur, hiç kimse bilemez. 
Ben de bilemem. Burada mutluyum ve 
devam etmek isterim. Ama tek taraflı bir 
konu değil. Takımın da kulübün de beni 
istemesi gerekir. O yüzden sezon sonu-
nu bekleyelim, neler olacak görelim.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta-
sında Atiker Konyaspor deplasmanda 
Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup 
oldu. Müsabaka sonrası basın top-
lantısında konuşan Konyaspor Teknik 
Direktörü Aykut Kocaman, son hafta-
larda uyumlu olmadıklarını söyleye-
rek, “Özellikle oyunun akışı sırasın-
daki oyunu sonlandırma becerimiz 
Fenerbahçe maçından beri uyumsuz. 
Bu da ciddi bir özgüven kayması 
yapıyor. Oyunun ofansif tarafında 
sonlandırma konusunda problemler 
yaşamaya başladık. Aranın iyi olaca-
ğını düşünüyorduk ama ara bizim için 
iyi şekilde geçmedi sakatlıklarımız 
fazlaydı. Buraya gelirken maç öncesi 
bakıldığı zaman Galatasaray’ın galip 
gelmesiyle beraber Başakşehir dün-
kü maçın etkisiyle enerji yüklenmesi 
olacaktı. Oyunun genel gidişatına 
bakıldığı andan itibaren Başakşehir’i 
tebrik ederim. Oyunun genel hakimi 
kazanmaya yakın tarafı Başakşe-
hir’di. Son zamanlardaki yükselen 
grafiklerine uygun bir şekilde bize 
yaşam şansı vermeden kendi oyun-
larını dikte etmeyi başardılar. Ligin 
bundan önceki 15 maçını gol yeme-
den bir takım için öne geçtikten sonra 
biraz daha kontrollü, rakibi kaleden 
uzakta tutma şeklinde oynadılar. 1-0 
dan sonraki bölümde aktiviteler ya-
pabilseydik burada biraz daha oyun 
içinde kalma şansımız olabilirdi. 
Oyun tutarlarımızı, topu aldığımız 
anda kullanma konusundaki beceri 
eksikliğimiz ortadan kalktı. Güvenli 

oyunumuzu daha başarılı gelecek 
aksiyonlardan uzak kaldık. En büyük 
problem buydu. İlk yarıyı berabere 
bitirmeyi bir şekilde başardık. İkinci 
yarı en kırıcı sıkıntıların olabileceği 
periyot. Hemen başında kendi orga-
nizasyonlarıyla gelen gol ve o andan 
itibaren işi zorlaştırdı. Jahovicle çok 
net, Filipovicle çok net fırsattan ya-
rarlanamadık. 2. golden sonra top 
bizim kontrolümüzde ama oyun Ba-
şakşehir’in kontrolünde geçti” dedi. 

“SİVASSPOR MAÇINDAN 
SONRA SÜRECİMİZ 

NORMALLEŞMEYE GİDER” 
Bugünkü maçın zor gözüktüğü-

nü anlatan Kocaman, “Sivas maçı 
da benzer sıkıntılarda olur. Ancak 
bizim için çok büyük bir aksilik ol-
mazsa Sivasspor maçından sonraki 
sürecimiz normalleşmeye gider. Çok 
güvendi taraftarlar bana. Bende bu 
güveni bildiğim için belki çalışmak 
istemediğim sezonda buna istinaden 
geldim. 7 haftalık periyot var. Müm-
kün olduğunca az yıpranarak sezonu 
bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki se-
zon daha ne yaptığını bilen bir takım 
olmak istiyoruz. Umarım 7 haftalık 
periyotu az hasar görerek atlatırız” 
ifadelerini kullandı. 

“ABDULLAH AVCI SON 
DERECE İYİ GİDİYOR” 

Abdullah Avcı’nın son derece 
iyi gittiğini belirten tecrübeli teknik 
adam, “Doğrular konusunda gerçek-
çiliği ve tavrı kendi adına sevindirici 
bir durum. Başakşehir özellikle ge-

çen sezon oynadığımız maçtan sonra 
genel oyun tarzını birkaç maç daha 
devam etti, ama sonra değiştirdi. 
Bütün takımlar onlara karşı bunu 
yapmaya başladı. Tutucu bir şekilde 
oyun oynamaya çalışmak şampi-
yonluğa giden yolda zaman zaman 
biraz sıkıntılı duruma da dönebiliyor-
du. Şu anda nispeten karma oyuna 
döndüler. Artık baskı geldiği andan 
itibaren direkt oynamaya başladılar. 
Değişimleri son derece sevindirici. 
Gelişen takımları ve antrenörleri an-
latmak teşvik etmek bizim görevleri-
mizden bir tanesi. Marifetli insanları 
doğru yapan insanları tebrik etmekte 
fayda var. Başakşehir hala özünü 
kaybetmeden sahanın her yerini kul-
lanan bir takım. Savunmadan asla 
ödün vermeden ataklarını yapmaya 
çalışan özellikle ikinci toplarda nefes 
aldırmayan bir takım. Son derece 
bunu iyi yapıyorlar. Bir takımın neye 
ihtiyacı varsa onu oynamalı. Şapşal-
ca hücum futbolu, savunma futbolu 
gibi işlere gitmeden doğru oyun oy-
nanmalı. Geçen seneki baskılı oyun 
Başakşehir yüzündendi. Bugün onla-
rın değişkenliği bizi de değiştirdi. Sü-
rekli baskı yapma isteği arka alanda 
büyük alanlar oluşturmak demektir. 
Dolayısıyla bugünkü maçta iki de-
ğişken vardı. Bizim daha uyumsuz-
luğumuz ve Başakşehir’in geliştirdiği 
farklı oyun stili. Mert Günok 60-70 
metre savunma arkasına pas atıyor” 
dedi. 
n İHA
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