
Adese’den 
Ramazan fırsatı

Adese, Ramazan’a özel indirimlerinin yanın-
da 2107 model Hyundai Tucson’un da yer 
aldığı 101 müthiş hediyeden birini kazanma 
fırsatı sunuyor. Kampanyalarıyla alışverişi 
kazanca dönüştürüyor.  n HABERİ SAYFA 7’DE

BÜYÜKHELVACIGİL’E
HİZMET ŞEREF ÖDÜLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

TOBB tarafından, TOBB camiasına ve Türkiye eko-
nomisine hizmette bulunan delegelere Hizmet Şe-
ref Belgesi ve Plaket verildi. Törende Konya Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de, 20 
yıllık delege olarak plaketini Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

n HABERİ SAYFA 16’DA

Köprülü’de ‘May 
Fest’ fırsatı başladı

BMW bayisi Köprülü Oto’da her yıl Mayıs ayında düzen-
lenen ‘May Fest’ başladı. Köprülü Oto, yeni donanım 

paketlerinin yer aldığı sınırlı sayıda otomobil için avantajlar 
ve satış sonrası fırsatlar sunuyor. n SAYFA 4’TE

03 Beko’da yılın 
annesi seçildi

Bonne, Çetinler  
Market’te hizmette

Büyükşehir’den
annelere konser
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti  
Konya Şubesi’nde 

mevcut Başkan Mevlüt 
Büyükhelvacıgil güven 

tazeledi. Büyükhelvacıgil, 
“Yeşilay’ın tüm projelerini 
Konya’ya en güçlü şekilde 

taşıyacağız” dedi 

AMACIMIZ ETKİN BİR
YEŞİLAY SAĞLAMAK

 “Yeşilay olarak bizim amacımız Konya’da 
etkin bir Yeşilay sağlamak” diyen Başkan 
Büyükhelvacıgil, “Bağımlılıklarla mücade-
le konusunda her bireyi her kurumu her 
çalışmayı önemseyeceğiz. Yeşilay stra-
tejilerine Konya’da destek olacağız. Yeşi-
lay’ın tüm projelerini Konya’ya en güçlü 
şekilde taşıyacağız” ifadelerini kullandı.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

BÜYÜKHELVACIGİL
GÜVEN TAZELEDİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şu-
besi  Olağanüstü  Genel Kurulu Ba-
yır Otel’de yapıldı. Üyelerin yoğun 
ilgi gösterdiği kongrede Yeşilay’ın 
misyonu anlatılırken, Yeşilay Konya 
Şubesi’nin çalışmaları hakkında bilgi 
verildi. Tek liste ile gidilen seçimde 
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil güven 
tazeledi.

Konya Yeşilaycı

05 13

Etten daha fazlası

Konya, KULLUK Grup tarafından açılan Qurme lezzet 
zinciriyle yeni bir marka daha kazandı. Dizaynı, ortamı 

ve farklı konseptiyle ayrıcalıklı lezzet durağı olan Qurme, 
“Etten Daha Fazlası” sloganıyla yemek severlerin 

beğenisine sunuldu. n SAYFA 4’TE

Gurme’vi 5 yaşında

5 yıl önce Mustafa Eroğlu tarafından Şeyh Şamil Caddesi 
Turkuaz İş Merkezi’nde Konyalıların hizmetlerine sunulan 

Doğal ve katkısız ürünlerin satıldığı Gurme’vi Şarküteri 
ve Kahvaltı Salonu 5. yılını müşterilerin ve davetlilerin 

katıldığı etkinlik ile kutladı. n SAYFA 17’DE

Pekyatırmacı dönemi
Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer’in Başkanlığında toplanan Meclis, geçtiğimiz günlerde Konya Büyükşehir 

Belediye Meclisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçtiği Uğur İbrahim Altay’dan boşalan Selçuklu 
Belediyesi Başkanlığına Ahmet Pekyatırmacı’yı seçti.  n HABERİ SAYFA 14’TE
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti  Konya Şubesi  Olağanüstü  Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gerçekleştiren genel kurulda mevcut Başkan 
Mevlüt Büyükhelvacıgil güven tazeledi. Büyükhelvacıgil, “Yeşilay’ın tüm projelerini Konya’ya en güçlü şekilde taşıyacağız” dedi 

Konya, Yeşilay’ın yanında
Türkiye Yeşilay Cemiyeti  Kon-

ya Şubesi  Olağanüstü  Genel Ku-
rulu Bayır Otel’de yapıldı. Üyelerin 
yoğun ilgi gösterdiği kongrede Ye-
şilay’ın misyonu anlatılırken, Ye-
şilay Konya Şubesi’nin çalışmaları 
hakkında bilgi verildi. Gerçekleşti-
ren kongreye önceki dönem Yeşilay 
Konya Şube Başkanları Mehmet 
Ali Uz, Sabri Pişkin, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı Atilla 
Şirin, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya, İl 
Sağlık eski Müdürü ve AK Parti 
Konya Milletvekili Aday Adayı  Ha-
san Küçükkendirci ve Yeşilay Şube 
Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil 
katıldı. Tek liste ile gidilen seçimde 
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil güven 
tazeledi.

YEŞİLAY’IN TÜM 
PROJELERİNİ KONYA’YA EN 

GÜÇLÜ ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIZ
Genel kurulda konuşan Yeşilay 

Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyük-
helvacıgil, “Yeşilay 98 yıldır Türki-
ye’nin en köklü sivil toplum kuru-
luşu. Gençliğimizi ve geleceğimizi 
Bağımlılık tehlikesinden korumak 

için sürekli çalışıyoruz. Yeşilay 
Konya ise 45 yıldır faaliyette. Ye-
şilay olarak bizim amacımız Kon-
ya’da etkin bir Yeşilay sağlamak. 

Konya’da her zaman parlayacak 
Yeşilay ışığında hiç kimse kaybol-
mayacak. Bağımlılıklarla mücadele 
konusunda her bireyi her kurumu 

her çalışmayı önemseyeceğiz. Ye-
şilay stratejilerine Konya’da destek 
olacağız. Yeşilay’ın tüm projelerini 
Konya’ya en güçlü şekilde taşıya-

cağız. Yeşilay’ın amacı, bağımlılık 
doğurucu risk faktörlerine karşı in-
san sağlığının korunması ve insan 
onuruna saygı duyulmasının sağ-

lanmasıdır. Niteliği Yeşilay, hiz-
metlerinde hiçbir şekilde kişisel ve 
kurumsal çıkar gözetmeyen gönül-
lü bir yardım kuruluşudur. Yeşilay 
bağımsız bir sivil toplum kuruluşu-
dur. Yeşilay, başta tütün, alkol ve 
madde bağımlılıkları olmak üzere 
her türlü bağımlılık doğurucu fak-
törlerle önleyici mücadele prog-
ramları oluşturmaktadır” dedi. 
Konuşmaların ardından yapılan se-
çimde tek liste ile gidilen seçimde 
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil güven 
tazeledi.  Yeşilay Konya Şubesi şu 
isimlerden oluştu; Mevlüt Büyük-
helvacıgil, Nevzat Yeğin,Mehmet 
Doğrul, Ömer Bardakçı, Zeliha Üs-
tün. Yönetim Kurulu Yedek Alper 
Oral, Mevlüt Bayram, Engin Dinç, 
Aydın Uygun, Lütfü Öksüz. Dene-
tim Kurulu Asil Mustafa Hamarat, 
Ali Bacak Osman Hatip. Denetim 
Kurulu Yedek Yasin Günhan, Ha-
san Küçükkendirci, Servet Altun-
taş. Genel Merkez Genel Kurul Asil 
Üyeleri Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
Mustafa Hamarat , Nevzat Yeğin. 
Genel Merkez Genel Kurul Yedek 
Hasan Küçükkendirci.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
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Beko’nun 15. kez düzenlediği “Yılın Annesi” yarışmasının sonucu belli oldu. Yarışma 
20 ilde ve 31 ilçede gerçekleştirildi. Konya’da yılın annesi Ümran Aladağ oldu

Beko’da yılın annesi
Ümran Aladağ oldu 

Türkiye’nin dünya klasmanın-
daki en önemli markalarından biri 
olan beyaz eşya ve elektronik ev 
eşyaları üreticisi Beko tarafından 
bu yıl 15. kez düzenlenen ‘Yılın 
Annesi’ yarışmasının Konya so-
nuçları belli oldu.

Toplamda 20 ilde 31 farklı 
noktada gerçekleştirilen bu uygu-
lama Konya’da  Yıldırımoğulları 

Beko  bünyesinde gerçekleştirildi. 
‘Yılın Annesi’ ödülünü almaya hak 
kazanan Ümran Aladağ’a, Kurut-
ma Makinesi hediye edildi. Tören-
de konuşan Beko Satış Yöneticisi 
Levent Sankır, “2004 yılından 
itibaren organizasyonu Beko’nun 
üstlendiği ‘Yılın Annesi’ seçmeleri, 
gerçekleştirilen illerde gerek bayi-
ler, gerekse tüketiciler tarafından 

büyük ilgi gösteriliyor. Yılın An-
nesi organizasyonunda yer almak 
isteyen adaylar, bulundukları ilde-
ki Beko bayilerine giderek burada 
bir anket formu dolduruyor ya da 
tanıdıkları tarafından aday göste-
riliyor.

Beko bayilerinde toplanan an-
ket formları, illerdeki, vali, beledi-
ye başkanı, emniyet müdürü gibi 

üst düzey yetkililer ile Beko bayi 
ve yöneticilerinden oluşan Yılın 
Annesi Değerlendirme Kurulu ta-
rafından değerlendiriliyor ve her il 
için ‘Yılın Annesi’ bu şekilde seçi-
liyor. Etkinliğimizi 20 ilde 31 farklı 
noktada gerçekleştirdik. Konya’da 
yılın annesi olarak Ümran Aladağ’ı 
seçtik” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Geleneksel iftar ve sahur 
sofraları Bayır Diamond’da

Merkezi lokasyonu, modern 
çizgisi ve geleneksel öğelerin har-
manlandığı şık tasarımı ile öne 
çıkan Konya’nın 5 yıldızlı ilk ye-
rel oteli Bayır Diamond Hotel ve 
Convention Center Konya misafir-
lerine, Ramazan ayı boyunca, ko-
nuklarını ağırlayabilecekleri, iftar 
yemeklerini ziyafete dönüştüren 
alternatif büyüklükte menü ve me-
kanseçenekleri sunuyor. 

Bayır Diamond Hotel ve Con-
vention Center Konya Ziyafet Satış 
Yetkilisi Samet Üçer, farklı sunum-
ları ve özgün lezzetleriyle Rama-
zan geleneğine ayrı bir tat kattıkla-
rını Ramazaniçin özel hazırlanmış 
menüler ile,iftar programların da 
Konya’da fark yaratacaklarınısöy-
ledi. 

Bayır Diamond Hotel &Con-
vention Center Konya deneyimli 
tecrübeli ve yetenekli şefleri tara-
fından hazırlanan ayrıcalıklı lezzet-
leri ile keyifli bir iftar sofrasında bu-
luşmak isteyen lezzet tutkunlarını 
beklediklerini belirten Üçer; Ra-
mazan ayı boyunca, İftar ve sahur 
programları için özel olarak oluş-
turulan zengin büfe menüsü veya 

set menüler içerisinde; soğuk baş-
langıçlar, çorbalar, geleneksel Türk 
meze tabakları, hafif ara sıcaklar, 
börekler, ızgaralar, Ramazan’a özel 
hafif tatlılar ve meyve tabakları ge-
leneksel unsurlar muhafaza edile-
rek, modern bir anlayışla sunduk-
larını söyledi.

Üçer Karat Restaurant’da 
Ramazan Ayı’nda açık büfe iftar 
menüsünde Türk Mutfağı’nın ge-
leneksel yemekleri birbirinden 
zengin soğuk, sıcak ve tatlı büfeleri 
ile fark yarattıklarını,aynı zamanda 
açık ve kapalı alanlarda toplamda 
2000 kişi’ye kadar davetlere ev sa-
hipliği yaptıklarının altını çizdi.
n HABER MERKEZİ 

Bayır Diamond Hotel ve Convention Center Konya Ziyafet Satış Yetkilisi Samet Üçer
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KULLUK Grup tarafından açılan Qurme Restaurant Zinciri, lezzet arayanlar tarafından çok beğenildi

Etten daha fazlası; Qurme 
Konya, KULLUK Grup tarafın-

dan açılan Qurme lezzet zinciriyle 
yeni bir marka daha kazandı. Lez-
zet ustalarının ve lezzet severlerin 
buluştuğu yeni mekan QURME 
oldu. Dizaynı, ortamı ve farklı kon-
septiyle ayrıcalıklı lezzet durağı 
olan Qurme, “Etten Daha Fazlası” 
sloganıyla yemek severlerin beğe-
nisine sunuldu.

KULLUK Grup’tan yapılan 
açıklamada Konya’nın yeni lezzet 
markası QURME ile ilgili şu bil-
gilere yer verildi: “Ankara Yolu 
üzeri Lukoil merkez olmak üzere, 
Kentplaza, Kulesite ve Konyapark 
şubeler zinciri ile oluşturduğumuz 
yeni konsept QURME restaurant-

lar Konya’mız adına yeni bir değer 
oluşturacaktır. Eşiyle dostuyla, mi-
safiriyle acaba nereye gidebilirim 
düşüncesi artık olmayacak. Güven-
le yemek yiyebilecekleri, herkesin 
gelebileceği güler yüzlü sıcak bir 
ortam oluştu. Etten daha fazlası di-
yerek Hijyenik mekan, taze&doğal 
ürün, eğitimli personel, güler yüzlü 
hizmet öncelikli QURME zincirinde, 
et ürünlerinde en az bizler kadar 
güvene önem veren TORKU ürün-
leri kullanılmaktadır. Şehrimizi, 
lezzet ustalarıyla ve lezzet severler-
le buluşturmaktan büyük mutluluk 
duyduğumuzu sevinçle ve gururla 
ifade etmek isteriz.”
n HABER MERKEZİ

Komagene Konya’da 
42. şubesini hizmete açtı 

Yağışların ardından çiftçi
şükür duasına çıktı

Türkiye’nin lider etsiz çiğ köf-
te markası Komagene, Konya’daki 
42. Şubesi’ni açtı. Komagene Kon-
ya Bölge Müdürü Ergün Gökmen, 
“Yeni dönemde Konya’da Koma-
gene ailesi olarak şube sayımızı 
artıracağız” dedi. Lezzetli, sağlıklı, 
kaliteli, güler yüzlü ve müşteri 
odaklı hizmet anlayışı ile Türkiye 
genelinde hizmet veren ve etsiz 
çiğköftede lider konuma gelen Ko-
magene, Konya’da açtığı 42. şube 
ile Türkiye genelinde 1006 şube 
sayısına ulaştı. 

Yeni dönemde Konya’da artış 

gerçekleştirerek büyüyeceklerini 
ifade eden Konya Bölge Müdürü 
Ergün Gökmen, “Bugün Türkiye 
genelinde yeni 10 şubemizin açı-
lışını gerçekleştiriyoruz. Büyük bir 
aile olarak her geçen gün daha faz-
la büyüyerek aile bağlarımızı güç-
lendiriyoruz. Konya’da Komagene 
lezzetine olan ilgi bizleri oldukça 
memnun ediyor. Bizlerde yeni dö-
nemle birlikte Konya’da bulunan 
şubelerimiz ve yeni açılacak olan 
şubeler ile sayımızı artıracağız” 
dedi. 
n SAMİ KAYALAR

Beyşehir’de bir haftadır ara-
lıklarla devam eden yağışların ar-
dından çiftçi şükür duasına çıktı.  
İlçeye bağlı Üçpınar Mahallesin-
deki şükür duası programı, Beyşe-
hir Belediyesi tarafından yerleşim 
merkezinde yaptırılan çok amaçlı 
spor sahasının tel örgüler içerisin-
de gerçekleştirildi. Saha içerisinde 
yağış ihtimaline karşın gölgelikler 
de yerleştirildi. 

Erkekler açık havada spor sa-
hasının zeminine serilen kilimler 

üzerinde, kadınlar ise sahanın dı-
şında ellerini semaya kaldırarak 
bölgede düşen yağışların mahsul-
lerine bolluk ve bereket getirmesi 
için dua etti.  Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun da katıldığı 
dua programının ardından yörede 
yaşayan çiftçi ve üreticiler ile ma-
halle sakinlerine bereketli bir mah-
sul sezonu temennisinde bulundu. 
Programın ardından katılımcılara 
yemek ikramında bulunuldu.
n İHA

BMW bayisi Köprülü Oto’da her yıl Mayıs ayında düzenlenen ‘May Fest’ başladı. Köprülü Oto, yeni donanım 
paketlerinin yer aldığı sınırlı sayıda otomobil için avantajlar ve satış sonrası fırsatlar sunuyor 

Köprülü Oto’da May
Fest fırsatları başladı

BMW’nin tarafından her yıl Ma-
yıs ayında düzenlenen ‘May Fest’ 
başladı. Yeni donanım paketlerinin 
yer aldığı May Fest’de sınırlı sayıda 
otomobil için avantajlar ve satış son-
rası fırsatları sunuluyor. May Fest 
günleri kapsamında Mayıs ayı içe-
risinde Köprülü Oto BMW Showro-
omunda şaşırtıcı ve sürpriz dolu 
aktiviteler ile müşterilerine keyifli 
dakikalar yaşatılıyor. BMW May Fest 
günleri kapsamında Köprülü Oto’ya 
gelenler kazanıyor.

 MÜŞTERİLERİMİZ MAY FEST 
FIRSATLARINI KAÇIRMASINLAR 
BMW May Fest günleri kapsa-

mında bilgi veren BMW köprülü 
Oto Satış Müdürü Halide Oktay, 
“Showromuzda gerçekleştirdiği-
miz etkinlik BMW tarafından her yıl 
Mayıs ayında ‘May Fest’ adı altında 
etkinlik gerçekleştiriyor. Bu aylarda 
özel hediyeler ve özel kampanya-
lar ile müşterileri ile buluşuyor. Bu 
yıl 1 Mayıs- 31 Mayıs tarihleri ara-
sında May Fest’te özel sınırlı sayı-
da olan otomobillerimizden BMW 
318i, BMW 4 Serisi, BMW 520i, 
BMW X1 sDrive16d ve BMW X5 
modellerinde Harman Kardon ses 
sistemi donanımı hediye ediyoruz. 
May Fest’te özel avantajlar ve he-
diyeler ile  showrumumuzu canlan-
dırıyoruz. Etkinliğimize yoğun bir 
ilgi var. Buda bizleri oldukça mutlu 
ediyor. Köprülü Oto’dan araç alma-
yı düşünen vatandaşlarımız MAY 
Fest fırsatlarını kaçırmasınlar. Bizler 
Köprülü Oto BMW olarak müşterile-
rimize güleryüzlü, samimi hizmetle-
rimize müşterilerimizden aldığımız 
güç ile sunmaya devam ediyoruz” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Köprülü Oto BMW Showroomunda 
şaşırtıcı ve sürpriz dolu aktiviteler ile 

müşterilerine keyifli dakikalar yaşatılıyor.
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Çölyak hastalarının glutensiz etliekmek keyfi
Konya Çölyak Hastaları Der-

neği Başkanı Şerife Sadakatlı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, dernek 
üyeleri 9 Mayıs Dünya Çölyak 
Günü dolayısıyla Dar-ı Lezzet 
Etliekmek Sarayı’nda düzenle-
nen program ile biraraya geldiler.  
Gerçekleştiren etkinlikte çölyak 
hastaları Dar-ı Lezzet Etliekmek 
Sarayı’nda yapılan glütensiz 
etliekmek yedi. Konya Çölyak 
Hastaları Derneği Başkanı Şerife 
Sadakatlı, “Mayıs ayı Çölyak has-
taları için duyarlılık ve farkındalık 
ayı. 9 Mayıs Dünya Çölyak günü. 
Bizlerde bugün Dar-ı Lezzet Et-

liekmek Sarayı’nda çölyak hasta-
larına özel olarak üretilen glüten-
siz etliekmekin tadına baktık. Ben 
ve dernek üyelerimiz ilk defa et-
liekmek yiyecek. Çölyak hastaları 
olarak bu mekânların çoğalması 
bizler için oldukça önemli. Bu 
tarz mekânların sadece Konya’da 
değil tüm Türkiye’de olmasını is-
tiyoruz. Bizler özellikle Konya’da 
Büyükşehir Belediyemiz başta ol-
mak üzere çölyak hastalarına sa-
hip ve destek olmalarını istiyoruz. 
Çölyak hastaların yediği ürünler 
oldukça pahalı” ifadelerini kullan-
dı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Onlar artık traktör 
dünyasının klasikleri

Otomobil dünyasından alıştı-
ğımız “klasik” kavramı, artık trak-
törlerde de karşımıza çıkıyor. Tür-
kiye’ye ilk yerli tasarım traktörünü 
kazandırmış Erkunt markası, ku-
rulduğu 15 yıl öncesinden bugü-
ne çiftçinin gönlünde taht kurarak 
klasikleşen modellerini Ankara’da 
yaptığı bir tanıtım ile basın men-
suplarına tanıttı. 

Ülkemizde AR-GE’ye en fazla 
kaynak ayıran 500 şirketten biri 
olan ve bugüne kadar çıkardığı 
her yeni traktörde kendiyle reka-
bet eden Erkunt’un 5 modeli artık 
traktör dünyasında birer klasik ha-
line geldi. 

Bu modelleri tanıtmak için An-
kara Sincan’da kurulu fabrikada 
basın mensupları ile biraya gelen 
Erkunt Traktör Genel Müdürü 
Tolga Saylan, çiftçilerle ilişkilerinin 
temelini anlatırken önemli ve duy-
gusal mesajlar verdi.

Çiftçilerden gelen mektup ve 
mesajlarla, onlar için yazılmış tür-
kü ve şiirlerle giderek öne çıkan ve 
çiftçiler için klasikleşen hatta sa-
dece model isimleri ile çağırılarak 
adeta aileden birisi imiş gibi özen 
gösterilen bu modeller şunlar: 

2004 yılında Erkunt’un ilk 
ürettiği model, yıllar içinde yenile-
nerek bugünkü haline kavuşurken, 
çiftçinin bu modelle gönül bağı hiç 
kopmadı. Yıllarca çiftçinin gözbe-
beği olan Bereket 60 hem çok az 
yakıt tüketimi hem de beygir gü-
cüne göre gösterdiği üstün çekiş 
performansı ile yıllarca Erkunt’un 
en çok beğenilen ürünlerinin ba-
şında geldi. Üzerine şiirler yazıldı, 
aşıklar atışmalarında “Tarlada Be-
reket’in varsa evinde de bereket 
vardır” ya da “Bereket’i aldın mı, 
küçük Dev’i buldun mu?” diyerek 
duydukları memnuniyeti notalara 
döktüler.

Düğüne, derneğe, cenazeye, 
komşu köye giderken çiftçinin vaz-
geçemediği ve isim babasının ken-
disi olduğu bu model,2012 yılında 
lanse edildi. Özellikle 50-60 dönü-
mü olanve kendi ‘Kıymet’ini bilen 
çiftçiler, ekipmanını sürücü koltu-
ğundan yönetme işini çok sevdi. 
Kendi konforunun yanında daha 
az yorularak daha hızlı iş çıkarma-
yı tercih eden çiftçilerin ilk tercihi 
olan Kıymet 90 Lüks, çiftçinin en 
yakın çalışma arkadaşı oldu.

Popüler E+ ailesinin bir ferdi 
olan Kıymet 90E+’nın yeri çift-
çilerin nezdinde bir başka. Zira o, 
büyük ölçekli olmayan ama yoğun 
iş hacmini karşılayabilecek aralıkta 
ideal bir performans aracı. Artık 
klasikler arasında yerini almış olan 
Kıymet 90E+, tarla kullanımının 
yanı sıra römork çekme ve yük kal-
dırma isteyen genel çiftlik işlerinde 
de çiftçinin sağ kolu. Bu modelimi-
zi tarlanın dışında, yani yolda da 
çalışırken görmeniz pek mümkün.

70, 80 ve 90 beygir gücündeki 

traktörlerden oluşan E+ serisinin 
gördüğü ilgi üzerine orta-büyük 
ölçekli tarım işletmeleri ve geniş 
arazi sahipleri için tasarlanan mo-
delin en büyük “artı”sı, düşük yakıt 
sarfiyatını ergonomik kabin tasarı-
mı ile birleştirmesi. Kudret 105E+ 
modeli, çiftçilerden gelen talepler 
doğrultusunda eklenmiş pek çok 
farklılığa sahip. Bu farklılıklar, özel-
likle büyük tarlalara sahip olup, 
güçlü ama az yakıt tüketen traktör 
arayışında olan ve aynı zamanda 
lüks bir otomobilin konforunu ta-
lep eden çiftçilerin tüm isteklerini 
bir araya getiriyor.

CRD HAŞMET 110 LÜKS: 
TÜRKİYE’DE BİR İLK, DEVLER 

LİGİNİN KLASİĞİ
Erkunt olarak bizim de en 

önem verdiğimiz ve çalışmalarımı-
zı yoğunlaştırdığımız konu çiftçinin 
değişen ve gelişen bakış açısını ta-
kip ederek, çevreye karşı hassas, 
kullanıcılarını koruyan, ekonomik 
gelişmelerine destek olan ürünler 
tasarlamak.  Bu doğrultuda 2014 
yılında çiftçilerimizin beğenisine 
sunduğumuz CRD teknolojisine 
sahip Haşmet 110 Lüks, ilk günkü 
gibi büyük ilgi görüyor. Yakıt püs-
kürtme mantığıyla çalışan elektro-
nik CommonRail Dizel motorlar, 
çevre dostu olmalarının yanı sıra 
çiftçiye, işletme giderlerini düşür-
me şansı tanıyor.  Türkiye’de CRD 
teknolojisini ilk uygulayan marka 
olarak çevre dostu motor sistemi 
ile gelecek nesillere ‘temiz bir dün-
ya, temiz bir gelecek’ bırakma gay-
reti ile tasarladığımız Haşmet 110 
Lüks modelinin ekstra özellikleri 
var: Hem çok güçlü hem çok sessiz 
hem de çok donanımlı.

Klasikleşen bu modellerin ta-
nıtımı esnasında çiftçilerin yazdığı 
ve söylediği türküler dinlendi, şiir-
ler okundu. Ayrıca, traktörlerinin 
en güzel hallerini ölümsüzleştiren 
çiftçilerin, Erkunt sosyal medya 
hesapları üzerinden paylaştıkları 
fotoğraflardan oluşan sergi gezildi. 

Bu modellerin klasik hale gel-
mesinin ardındaki en büyük se-
bebin, hepsinin çiftçinin derdine 
çözüm bulmak için üretilmiş ve 
tasarım çalışmalarında sadece 
çiftçinin isteklerinin can kulağı ile 
dinlenmiş olması olduğunu anla-
tan Erkunt Traktör Genel Müdürü 
Tolga SAYLAN, “biz yıllar içinde 
bir aile olduk, çiftçimizi velinimeti-
miz olarak bildik ve onların istediği 
traktörleri onlara ancak onları din-
leyerek verebileceğimizi ilk kurul-
duğumuzda idrak ettik. Varlıkları 
ile bize hayat veren, Erkunt trak-
törlerini sektörün klasikleri arasına 
alan tüm çiftçi dostlarımıza şükran 
borçluyuz. Bu vesile ile hepsinin 
Dünya Çiftçiler Gününü kutluyor, 
her zaman söylediğim -siz olma-
dan Türkiye olmaz- mesajımı bir 
kez daha tekrarlamak istiyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Unlu mamuller sektöründe en önemli kuruluşlarından olan ve lezzetiyle herkesin beğenisini toplayan 
Bonne Unlu Mamulleri, Fetih Caddesi üzerinde bulunan Çetinler Market içerisinde hizmete açıldı

Bonne, Çetinler  
Market’te hizmette

“Dumanı üzerinde lezzetler” 
sloganı ile kısa zamanda Konya’nın 
beğenilen firmalarından birisi haline 
gelen Bonne, Çetinler Market içeri-
sinde hizmet vermeye başladı.

Konya’nın unlu mamuller sek-
töründe en önemli kuruluşlarından 
olan ve lezzetiyle herkesin beğeni-
sini toplayan Bonne Unlu Mamulle-
ri, Fetih Caddesi üzerinde bulunan 
Çetinler Market içerisinde hizmete 
açıldı. Birbirinden farklı ürünler ile 
sıcak lezzetler sunan Bonne Unlu 
Mamulleri, Büsan’dan sonra Fetih 
Caddesi üzerinde bulunan Çetinler 
Market içerisinde de hizmet verme-
ye başladı. Dumanı üzerinde lezzet-
leri müşterileri ile buluşturacak olan 
Bonne; Ekmek, baklava, kurabiye, 
Su Böreği ve daha birçok çeşidi ile 
lezzetlerini sunacak. 
n SAMİ KAYALAR

Şerife Sadakatlı
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Konya Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 13 Mayıs Anneler Günü 
dolayısıyla gerçekleştirdikleri uy-
gulamada durdurdukları araçlarda 
bulunan kadın sürücü ve yolculara 
karanfil hediye etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü 

Trafik Denetleme Şube Müdürlü-
ğü ekipleri, merkez Meram ilçesi 
Atatürk Caddesi ile Meram Eğitim 
ve Araştırma Yolu üzerinde An-
neler Günü münasebetiyle trafik 
uygulaması yaptı. Uygulama sıra-
sında durdurulan araç sürücüleri 
ve belediye otobüsünde bulunan 

kadın yolculara trafik polisi tara-
fından karanfil hediye edildi. Trafik 
polisleri Anneler Günü dolayısıyla 
sürücülerin yanı sıra yoldan geçen 
kadınlara da karanfil verdi. Trafik 
uygulamasında polislerin sürpri-
ziyle karşılaşan kadın sürücüler, 
uygulamadan memnun olduklarını 

söyledi.  Anneler Günü’nde polisle-
rin jestinden dolayı mutluluk yaşa-
yan kadın sürücülerden biri, “Çok 
mutlu oldum çok şaşırdım. Ehliyet, 
kimlik sormalarını beklerken anne-
ler günümü kutlamaları hoşuma 
gitti” dedi.
n İHA

Kızı için önce ehliyet 
daha sonra otomobil aldı

Ilgın’da yaşayan Elife Birsen, 
iletişimini göz temasıyla kurabil-
diği zihinsel ve bedensel engelli 
kızını hastaneye götürebilmek için 
önce ehliyet ardından eski model 
bir otomobil aldı. Fedakar annenin 
tek isteği sürekli arıza çıkaran 1975 
model otomobilin yenilenmesi. 

Konya’nın Ilgın ilçesi Büyü-
koba Mahallesi’nde yaşayan 45 
yaşındaki Elife Birsen, ömrünü 
adadığı zihinsel ve bedensel engel-
li kızı Hatice Birsen’e 10 yıldır bir 
bebek gibi bakıyor. 3 çocuk annesi 
kadın, doğumunun ardından ha-
vale geçirerek engelli kalan kızı-
nı bir an olsun yalnız bırakmıyor. 
Yıllardır hem annelik hem de ar-
kadaşlık yaptığı kızı Hatice ile göz 
teması sayesinde iletişim kuran 
45 yaşındaki kadın, evladının te-
davisi için sık sık Ankara, Antalya 
ve Konya’daki hastanelere gitmek 
zorunda kalıyor. Otobüsle şehirler 
arası yolculuk yapmakta zorlanan 
anne Elife Birsen, küçük kızı için 
4 yıl önce araç kullanmayı öğrenip 

ehliyet sahibi oldu. Eski model bir 
araba ile kızını hastaneye götüren 
fedakar anne, “Arabaya sürücü 
bulamayınca kendim ehliyet ala-
yım dedim, gittim sürücü kursuna 
yazıldım. Allah’ın izni ile ehliyeti 
aldım. Hatice’mi hastaneye daha 
rahat götürebiliyorum” dedi. 

Kızıyla bir arkadaş gibi vakit 
geçiren anne Elife Birsen, tüm 
ihtiyaçlarını giderdiği engelli ço-
cuğunun yüzündeki tebessümün 
kendisini de mutlu etmeye yettiği-
ni, yorgunluğunu unutturduğunu 
söyledi. 

Engelli kızı için ehliyet alan 
Elife Birsen, araç yönünden bazı 
sorunların ortaya çıktığını ifade 
ederek, “Devlet büyüklerimizden 
tek ricam çok eski aracımızın ye-
nilenmesi. Otomobilin her yeri kı-
rık. Kızımı hastaneye götürürken 
arıza veriyor. Eğer otomobilimizin 
yenilenmesi için yardımlarını esir-
gemezlerse engelli kızımı daha ra-
hat hastaneye getirip götürebilece-
ğim” diye konuştu. n İHA

Böbrek yetmezliği olan 10 yaşındaki oğlu Mahmut’u yaşatmak için Suriye’den Türki-
ye’ye gelen Emine el-Cuma, “Anneler Günü” öncesinde oğluna böbreğini hediye etti

Oğlunu yaşatmak 
için böbreğini verdi

Suriye’nin Halep kentinde ya-
şayan Mahmut, 4 yıl önce babasını 
savaşta kaybettikten sonra 7 kardeşi 
ve annesiyle hayat mücadelesi ver-
meye başladı.

Bir yıl önce Mahmut’ta, vü-
cudunda bazı organların şişmesi, 
halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler 
görülmeye başlandı. Çocuğunda-
ki bu değişiklikleri fark eden anne 
el-Cuma, hastaneye götürdüğünde 
evladının doğuştan tek böbrekli ol-
duğunu öğrendi. 

Tedavi için ülkesindeki bazı has-
tanelerde girişimde bulunan el-Cu-
ma, derdine derman bulamayınca 
oğlunu iyileştirmek için Türkiye’ye 
geldi.Konya’da doktorların, organ 
nakli olması halinde Mahmut’un 
sağlığına kavuşabileceğini söyle-
mesi üzerine “Oğluma canım feda” 
diyerek böbreğini verme kararı alan 
el-Cuma, perşembe günü oğlunu 
yaşatmak için onunla birlikte ame-
liyat oldu.

“TÜRKİYE’Yİ BİR UMUT OLARAK 
GÖRÜP, ÇIKTIK GELDİK”

Anne Emine el-Cuma, ameliyat 
sonrası yaptığı açıklamada bir yıl 
önce oğlunun hastalığını öğrendi-
ğinde çok üzüldüğünü, derdine der-
man aramaya başladığını bildirdi. 
Suriye’de hastane hastane gezdiği 
anlatan el-Cuma, “Orada bir doktor, 
Türkiye’ye götürmemi, çocuğumun 
Türkiye’de daha iyi tedavi edileceği-
ni söyledi. Halep’te, Türkiye sınırına 
yakın bir yerde oturuyorduk. Türki-
ye’yi bir umut olarak görüp, çıktık 
geldik.” diye konuştu.El-Cuma, Türk 
doktorların oğlunu başarılı bir teda-
vi sürecinden geçirdiğini belirterek, 
şunları kaydetti: “Çocuğumu halsiz 
gördükçe çok üzülüyordum. ‘Ben bu 
böbreğimi vereceğim’ dedim. Ben 
yorulayım, evladım yorulmasın. O 

yorulunca kendimi daha kötü his-
sediyordum. Şimdi mutluyum. Çok 
şükür ameliyat oldu, biz de rahat-
ladık. Oğlum sağlığına kavuşsun, 
organlarım ona feda olsun. Yeter ki 
oğlum iyi olsun.”Mahmut’un böbrek 
nakli ameliyatını gerçekleştiren Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Ahmet Tekin ise nakil ame-
liyatını yaklaşık 3 saatte başarıyla 
tamamladıklarını, Mahmut’un ha-
yatının geri kalanının çok daha güzel 
geçmesini beklediklerini söyledi.

Çocuğun ameliyat öncesi bir yıl-

dır diyalize girdiğini, bunun da ya-
şam kalitesini olumsuz etkilediğini 
aktaran Tekin, “Hastamızın böbrek-
lerinden idrar yollarına kaçak vardı. 
Buna bağlı olarak böbrek yetmezliği 
söz konusuydu. Doğuştan beri böb-
reğin birisi küçük olduğu ve fonksi-
yonunu yerine getirmediği için tek 
böbrekle yaşamış. Sürekli enfeksi-
yon gelişiyordu. Yapılan tetkiklerde 
böbrek nakli olması gerektiği kanaa-
tine varıldı.” ifadesini kullandı. 

“ÇOK BÜYÜK BİR 
FEDAKARLIK YAPTI”

Tekin, nakli için anneyle ko-

nuştuklarını, kadının tereddüt et-
meden karar verdiğini belirterek, 
“Annesi teklif ettiğimiz zaman he-
men ‘Ben oğlum için her şeyimi 
veririm’ dedi. Gerçekten çok büyük 
bir fedakarlık yaptı. Anneler Günü 
haftasındayız. Burada tam zıt bir 
durum oldu. Çocuğumuzun an-
nesine hediye vermesi gerekirken 
annesi ona ikinci kez hediye vermiş 
oldu. Birinci hediyesi de zaten onu 
doğurup büyütmekti. İkinci hedi-
yesi böbreği oldu. Biz anneye çok 
teşekkür ederiz. Bundan sonraki 
dönemde de yaşamlarını sağlıklı 
bir şekilde sürdürmelerini temenni 
ediyoruz.” dedi.

Anne ve oğlunun operasyonun 
ardından çok daha konforlu bir ya-
şam süreceğini vurgulayan Tekin, 
şunları kaydetti: “Mahmut ameli-
yattan önce haftada 3 gün diyalize 
giriyordu. Bu müthiş bir zulüm ger-
çekten. Çocuk bundan kurtulmuş 
olacak. Yaşıtlarıyla oynayabilecek, 
gezebilecek, her yere gidebilecek, 
evlilik çağına gelince evlenebilecek, 
çocuğu olabilecek. Diyaliz hastasıy-
ken bunlar mümkün değildi.”
n AA

Polisten kadın sürücülere karanfil

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye 
göre,  Seydişehir- Konya karayolunun 
31’inci kilometresinde, Fahri Uğur idaresin-
deki 42 AAD 822 otomobil sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
şarampole devrildi. Sürücü, 112 Acil Servis  
ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
n İHA 

Karaman’da jandarma tarafından düzenle-
nen operasyonda köy mezarlığına ekilmiş 
77 kök Hint keneviri ele geçirildi.  Edini-
len bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren 
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
merkeze bağlı Muratdede Köyü Mezarlığın-
da arama yaptı. Yapılan aramada mezarlık 
içine ekilmiş 77 kök Hint keneviri ele 
geçirildi. Ekipler tarafından kenevirler tek 
tek sökülerek imha edildi. Mezarlığa Hint 
kenevirlerini kimin ektiği araştırılıyor.
n İHA

Seydişehir’de 
kaza: 1 yaralı

Hint keneviri
ele geçirildi

Karaman’da jandarmanın iki ayrı adrese yaptığı ope-
rasyonda 30 litre el yapımı sahte rakı ile 150 litre etil alkol 
ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, 
Karaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kentte 
sahte alkol üretildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma 
başlatan jandarma, merkez Piri Reis Mahallesi ile Dere-
köy’de bulunan bir çiftlik evde sahte alkol üretimi yapıldı-

ğını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından iki adrese 
yapılan operasyonda 30 litre el yapımı sahte rakı, 150 litre 
etil alkol, 2 adet alkolmetre cihazı, sahte alkol yapımında 
kullanılan çeşitli malzemeler ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele 
geçirildi. Sahte alkol ürettiği ileri sürülen H.Ö. ve A.Ö. gö-
zaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da sahte içki operasyonu

Anne Emine el-Cuma, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada bir yıl önce oğlunun hastalığını 
öğrendiğinde çok üzüldüğünü, derdine derman aramaya başladığını bildirdi.
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Lokmahane’den Konya usulü etliekmek 

Konya’nın sevilen lezzet du-
raklarından birisi olan Lokmahane, 
Meram Yaka üzerine açtığı Lokma-
hane Çarşı’da basın mensuplarını 
ağırladı. Tarihi Mengüç Caddesi 
üzerinde bulunan ve Konya’nın 
lezzet noktalarından birisi olan Lok-
mahane, yeni konsepti ve Konya’ya 
özgü menüsü ile Meram Yaka yolu 
üzerine Lokmahane Çarşı’yı açtı. 
Ramazan öncesinde sıkı bir hazırlık 
içerisinde olan Lokmahane, Basın 
mensuplarını yeni yerinde ağırla-
yarak lezzetlerini sundu. Mengüç 
Caddesi üzerinde bulunan yerinde 
Selçuklu ve Konya Mutfağı’na dair 
lezzetler sunan Lokmahane, yeni 
yerinde sadece Etliekmek ve Furun 

Kebabı lezzetlerini sunacak. Usta 
ellerin satır arasından geçirerek ha-
zırladığı Etliekmek, Konya usulüne 

göre hazırlanarak müşterilerinin 
damak zevkine sunulacak. 
n SAMİ KAYALAR

Koyunoğlu Müzesi’ne
TKB’den jüri özel ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüp-
hanesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) 
tarafından düzenlenen “Müze 
Özendirme Yarışması”nda Jüri 
Özel Ödülü’ne layık görüldü. 

TKB tarafından düzenlenen 
“Müze Özendirme Yarışması”na 
başvuran belediyelere ödülleri ve-
rildi. TKB tarafından Anadolu coğ-
rafyasında müzeleri özendirmek 
ve geliştirmek amacıyla düzenle-
nen “Müze Özendirme Yarışma-
sı”na bu yıl 36 belediye, farklı öl-
çeklerdeki 39 müze ile başvurdu. 
TKB Müze Özendirme Yarışma-
sı’nda, iki aşamalı değerlendirme 
sürecinin sonunda yaşam kültürü, 
arşiv-koleksiyon, kent müzesi, mil-
li mücadele, arkeopark ve sanayi 
müzesi olmak üzere 6 kategori-
de ödül verildi. Yarışmada Konya 
Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu 
Şehir Müze ve Kütüphanesi Jüri 
Özel Ödülü’ne layık görüldü. Prog-
ramda Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ödülünü Tarihi Kentler 
Birliği ve Şanlıurfa Belediye Başka-
nı Nihat Çiftçi ile Çevre ve Kültür 
Değerlerini Koruma ve Tanıtma 

Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. 
Metin Sözen, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Dairesi Başkanı Mücahit Sami Kü-
çüktığlı’ya takdim etti. 

KOYUNOĞLU ŞEHİR 
MÜZE VE KÜTÜPHANESİ 

Türkiye’de belediyeler tarafın-
dan kurulmuş ilk özel müze olan 
Büyükşehir Belediyesi Koyunoğ-
lu Şehir Müze ve Kütüphanesi, 
Konya’nın tarihi dokusunun mu-
hafaza edildiği on üç bin adet ar-
keolojik, Nümizmatik, Etnografik 
eserlerden ve elli bine yakın kitap 
ile Konya’nın en geniş gazete ve 
dergi arşivine sahip. Müze, sergi-
lemenin de yapılabildiği geniş bir 
bahçe içerisinde iki kat ve üç bin 
metrekare kapalı alanda kurulu. 
Kütüphanede ise ana hatlarıyla 
yazma eserler bölümü, Türkçe ve 
Osmanlıca matbu kitaplar bölümü, 
süreli yayınlar ve zengin bir arşiv 
bölümü bulunuyor. Ayrıca müze 
bahçesindeki tarihi Konya evi as-
lına uygun olarak restore edilerek 
“Yaşayan Eski Konya Evi” olarak 
hizmet veriyor.
n İHA

Adese, Ramazan’a özel indirimlerinin yanında 2107 model Hyundai Tucson’un da yer aldığı 101 
müthiş hediyeden birini kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyalarıyla alışverişi kazanca dönüştürüyor

Adese’den Ramazan
ayına özel fırsatlar

İttifak Holding’in ulusal pera-
kende markası Adese, Ramazan ayı 
öncesi hazırladığı birbirinden avan-
tajlı indirim kampanyalarıyla alışve-
rişi kazanca dönüştürüyor. Adese, 
Ramazan’a özel indirimlerinin ya-
nında ayrıca Gillette ile düzenlediği 
kampanya kapsamında müşterileri-
ne içerisinde 2107 model Hyundai 
Tucson’un da yer aldığı 101 müthiş 
hediyeden birini kazanma fırsatı su-
nuyor.

Ramazan ayının coşkusunu ma-
ğazalarına taşıyan Adese, geçtiğimiz 
Ramazanlarda olduğu gibi bu Ra-
mazan’da da düzenlediği kampanya 
ve indirimleriyle müşterilerinin yü-
zünü güldürüyor. Adese mağazala-
rında Ramazan’a özel yüzlerce ürün 
birbirinden avantajlı fiyatlarla sunu-
lurken; 10 TL’lik Calve markalı ürün 
alışverişine 500 g Selva makarna, 
15 TL’lik Emek veya Mercek mar-
kalı helva, tahin, pekmez ve reçel 
ürünleri alışverişine sade Ramazan 
pidesi, 6’lı Bizim margarin alışverişi-
ne 1 kg Bizim Mutfak un, 12,5 TL’lik 
Knorr markalı ürün alışverişine 1 kg 
Selva bulgur, 25 TL’lik Lipton mar-
kalı ürün alışverişine Lipton klasik 
form çayı, 1 adet Superfresh Kayse-
ri mantısı alışverişine ikincisi ürün 
hediye ediliyor. Adese’de bununla 
birlikte Bağdat markalı baharat çe-
şitlerinde %25 kasada indirim fırsatı 
bulunuyor.Ayrıca tüm Adese mağa-

zalarından iftar sofralarının vazgeçil-
mezleri olan tatlı ve börek siparişleri 
verilebiliyor. 
HYUNDAİ TUCSON İLE BİRLİKTE 101 
MÜTHİŞ HEDİYE KAZANMA FIRSATI!

Adese’de kampanyalar bununla 
da bitmek bilmiyor. Adese ve Gillet-
te işbirliği ile düzenlenen kampanya 
kapsamında 21 Haziran 2018 tari-

hine kadar Adese kart ile 25 TL ve 
katlarında Gillette markalı ürün alış-
verişi yapan herkes çekilişle 1 adet 
2017 model Hyundai Tucson, 5 adet 
Samsung 102 ekran led tv, 10 adet 
Samsung Galaxy J7 Prime telefon, 
10 adet Samsung Galaxy E T560 
tablet, 10 adet Arçelik telve kahve 
makinesi, 65 adet Oral-B D12 şarjlı 

diş fırçası kazanma şansı yakalıyor.
HEDİYE KART VE HEDİYE 
PAKETLERE YOĞUN İLGİ

Ramazan hazırlıkları hakkında 
bilgi veren Adese Genel Müdürü 
Ahmet Özkürkçüler, “Her Ramazan 
olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın 
şenlikli günlerini tüm Adese mağa-
zalarında yaşatıyoruz. Müşterileri-
miz için birbirinden avantajlı indirim 
kampanyaları düzenledik. Gündüz 
saatleri uzun olduğu için mağaza-
larımızın hizmet sürelerini uzattık.
Personel desteğini de artırdık. Ra-
mazan’a özel hazırladığımız hediye 
kart ve paketlerin satışı da devam 
ediyor.Müşterilerimiz bu kart ve pa-
ketlere yoğun ilgi gösteriyor. Hediye 
kartlarımız; ihtiyaç sahiplerine yar-
dımda bulunmak isteyenler, çalışan-
larına ve sevdiklerine hediye almayı 
düşünenler için büyük bir kolaylık. 
Bu kartlarımızın 25, 50 ve 100 TL 
olmak üzere üç çeşit limiti bulunu-
yor. Müşterilerimiz bu limiti isterler-
se kendileri de belirleyebiliyor. İftar 
ve sahur sofralarında en çok tercih 
edilen gıdalardan oluşan hediye pa-
ketlerimiz de klasik ve süper paket 
çeşitleriyle tüm mağazalarımızdan 
temin edilebiliyor. Müşterilerimiz 
aynı zamanda bu paketlerimizi ma-
ğazalarımızda Kızılay tarafından 
kurulan bağış noktalarına makbuz 
karşılığı teslim edebiliyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Adese Genel Müdürü 
Ahmet Özkürkçüler, 

“Her Ramazan 
olduğu gibi bu yıl da 
Ramazan’ın şenlikli 
günlerini tüm Adese 

mağazalarında 
yaşatıyoruz” dedi.
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	 Teknik Ressam
           l   Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

	 Kalite Kontrol Teknikeri
           l   Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

	 CNC Operatörü
           l   Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

	 İmalat Operatörü
           l   Universal Torna ve Freze kullanabilen

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

	 Lojistik Operatörü
           l   Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek

21 – 35 YAŞ ARASI BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARAMAKTAYIZ.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sok. No:7 Selçuklu / KONYA 

0 332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr 

Fevzi Çakmak Mah. 10566 Sok. 
No : 1 Karatay / KONYA

0332 342 10 79

3 MONTAJ     
    ELEMANLARI
3 PAZARLAMA   
    ELEMANLARI
3 ÖN MUHASEBECİ

ARANIYOR
Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

İş Tanımı;
İş makinası sektöründe faaliyet gösteren firmamıza müşte-
rilerin ihtiyaç ve taleplerini ele alıp çözümde aktif rol oyna-
yacak müşterilerin riskleri ve gerekli diğer aksiyonların alın-
masını sağlamakla görevli aşağıdaki niteliklere sahip BAY 
ve BAYAN SATIŞ PERSONELİ alınacaktır.
3 Satış konusunda iş makinaları ,yükleyiciler ,otomotiv sek-
töründe çalışmış ve satış tecrübesine en az 3 yıl sahip olmak,
3 Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya MYO 
mezunu olmak,
3 Tercihen yabancı dil bilgisine kendisini ifade edebilecek 
kadar sahip olmak,
3 Erkekler için askerlik vazifesini tamamlamış olmak,
3 Takım çalışmasına yatkın,prezentable olmak,
3 Sorumluluk sahibi , iş takibi konusunda dikkatli , iletişim 
becerileri güçlü , detaylara önem vermek,

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ USD üzerinden PRİM+YEMEK+SSK

İLETİŞİM: Hama Makina Dış Tic.Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. D Blok 2 H1 Karatay/KONYA

TEL: 0332 502 11 09
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* PAKETLEME, 
* DEPO BÖLÜMÜNDE VE
* CNC OPERATÖRÜ  
BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. BÜSAN 4. Sanayi 
Sitesi 10670 Sokak No: 6  Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Asgari ücret + Ssk + Yemek + Servis
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu
No:98 Karatay / KONYA

(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
DETERJAN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VASIFSIZ ELEMAN
ARANIYOR

BÜYÜKKAYACIK MAH. 8 SK. 17/1
SELÇUKLU / KONYA
TEL: 0322 245 69 70-71
(İRTİBAT: İSMAİL TEMEL)

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN ARANIYOR

Adres: Fevzi
 Çakmak Mah. 

10547 Sk. No: 11 
Karatay/ KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE,

4 18-30 YAŞ ARASI
4 MEVLANA VE AKİDE ŞE-

KERİNDEN ANLAYAN

BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN 
AŞAĞIDAKİ ADRESE

YAPILACAKTIR.

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere,
3 VARDİYALI SİSTEME 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
YEM FABRİKASI

FİRMAMIZ  BÜNYESİNDE 
YÜKLEME VE BOŞALTMA 
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK 

TECRÜBELİ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

TEL: 355 40 00

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana Çevre 
Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

Firmamız bünyesinde

PAKETLEME BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK

40 YAŞINI AŞMAMIŞ

VASIFSIZ
BAY ELEMANLAR

VE 

25-40 YAŞINI AŞMAMIŞ

BAYAN ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

Büyük Kayacık Mah. 3. O.S.B. 19. Sokak No:12
Tel: 0332 239 23 99 (pbx) Selçuklu/ Konya
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ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÜRETİM 

BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRIMAK 
ÜZERE,

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
22- 35 YAŞ ARASI

BAY PERSONELLER
ALINACAKTIR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Büsan Sanayi Sitesi 10665 Sk. No: 4/G
Tel: 0535 296 57 74 Karatay/ KONYA

Firmamız bünyesinde 
KAYNAKÇI 
USTALARI

VE VASIFSIZ 
ELEMANLAR 

Alınacaktır

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Horozluhan Mah. Çevreli Sk. No: 10 Osb/Selçuklu/KONYA
Tel: 444 56 23  Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen ya da 
www.akdasbetonkalip.com.tr adresinden yapılaaktır.

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GAZALTI
KAYNAKÇILARI

alınacaktır.
SSk + Servis + Yemek

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Cibi Sokak No: 8
Tel: 248 13 50         Selçuklu/ Konya

ENTEMA 
TAŞIMA ELEME SİSTEMLERİ

MAKİNA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

Şirketimizde görevlendirilmek üzere;

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No: 31 42300 Selçuklu / Konya 

e-mail: info@safatarim.com
Tel: Tel: 0 332 239 14 60 (Pbx)

v Başkent Hast. Dedeman Oteli ci-
varlarında ikamet eden Psikoteknik, 
SRC2-4, E sınıfı Sürücü Belgeli 

Şoför
v Zirai İlaç Paketleme Bölümünde 
çalıştırılmak üzere

Vasıfsız BAY – BAYAN
elamanlar

Alınacaktır.

İyi Parti Konya İl Başkanı Mustafa İnci, “İyi Parti teşkilatları olarak bu 
süreçte başarılı olacağımıza olan inancımız tamdır” dedi

‘Seçimde başarılı olacağız’

İyi Parti Konya İl Başkanlığı, 
İyi Parti Konya Milletvekili Aday 
Adaylarını tanıttı.  İyi Parti Konya İl 
Başkanlığı 24 Haziran’da gerçekleş-
tirecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekilliği seçimleri öncesinde 
milletvekili aday adaylığı için baş-
vuruda bulunan 49 isim için tanıtım 
toplantısı düzenledi. İpekyolu Tesis-
leri’nde düzenlenen tanıtım toplan-
tısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. Toplantıya İyi 
Parti Konya İl Başkanı Mustafa İnci, 
İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, 
aday adayları ile çok sayıda partili 
katıldı.
SEÇİMLERDE BAŞARI İLE ÇIKACAĞIZ

Programda konuşan İyi Parti 
Konya İl Başkanı Mustafa İnci, “İyi 
Parti olarak hedefimiz Türk milletine 
güvene esas alarak açık,dürüst ve 

hesap verebilir çoğulcu,-
katılımcı,kapsayıcı po-
zitif bir siyaset yapmak. 
Ekonomide, eğitimde,-
kültürde milli politikalar 
uygulayarak milli men-
faatlerimizi her alan-
da ön planda tutmak. 
Cumhuriyetin kuruluş 
felsefesini, değerlerini 
ve üniter yapıyı koru-
yarak denge ve kontrol 
ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ay-
rılığını kurmak. Bağımsız, tarafsız 
ve adil bir yargı sistemini oluştur-
maktır. Kesin listelerimizin 21 Ma-
yıs gibi açıklanacağına rağmen 49 
arkadaşımızın vekil aday adaylığını 
kamuoyuna ilan ediyoruz. 21 Mayıs 
gibi yayınlanacak olan kesin adaylık 
Listesinin başında ya da sonunda ya 

da listede hiç yer alma-
maları durumunda dahi 
aynı sevk ve heyecan 
ile çalışmalarını parti 
olarak özellikle bekliyo-
ruz. Dolasıyla 24 Hazi-
ran başta olmak üzere 
içinde bulunduğumuz 
seçim sürecimizin yur-
dumuza, milletimize 
hayırlara vesile olması-
nı dileyerek, bu sürecin 

kazanan tarafının biz olacağına özel-
likle vurgulamak istiyorum. İyi Parti 
teşkilatları olarak Meral Akşener’in 
liderliğinde  oluşan inançlı ve kendi-
ne güvenen kadrolarımız ile oldukça 
iyi hazırlanmaya çalıştığımızı bu sü-
reçte başarılı olacağımıza olan inan-
cımız tamdır” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa İnci
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‘Annemize sevgimizi bir gün 
değil her gün hissettirmeliyiz’

‘Hayatta anneler çocukların 
ilk ve ebedi öğretmenidir’

Türkiye Kamu-Sen çatısı al-
tında sendikal faaliyetini sürdüren 
Türk Eğitim-Sen Konya  2 Nolu 
Şube Başkanlığı  Anneler Günü 
münasebetiyle organize ettikleri 
kahvaltıda üyelerini biraraya ge-
tirdi.

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul ve yö-
netim kurulu üyeleri  geleneksel 
hale getirdikleri “Anneler Günü “ 
etkinliğini Ramada Otel’de üyele-
rini  kahvaltıda biraraya getirerek 
kutladılar. Saygı duruşu ve İstiklal 
marşının okunmasının ardından 
selamlama konuşmasını yapan 
Türk eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube başkanı Veli Doğrul” Anne-
ler,bizi dünyaya getiren,yaşamı 
boyunca da bizim en büyük des-
tekçimiuz olan bir bakıma haya-

tımızdaki mucizedir. Annelerimiz 
tüm hayatı boyunca bizi  koşulsuz 
düşünmüştür. Biz neden 365 gün 
içinde sadece bir günü annemize 
ayırmışız. Sadece bir gün değil de 
her gün annemize onu sevdiğimizi 
hissettirelim. Başta tüm şehit an-
neleri olmak üzere bütün annele-

rin gününü kutluyorum” dedi.
Protokol konuşmaların ardın-

dan Türk eğitim-Sen konya 2 Nolu 
Şube “Anneler günü” etkinliğine 
katılanlar ilk önce kahvaltı, ardın-
dan müzik eşliğinde gönüllerince 
bir gün geçirdiler
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanlığı ile Hanımlar Ko-
misyonu tarafından düzenlenen 
“Anneler Günü” Bera Otelde çok 
sayıda bayan üyenin katılımıyla 
gerçekleştirilirken, güne ‘Anneler 
çocukların ilk ve ebedi öğretme-
nidir” sloganı damgasını vurdu 
Türkiye Kamu-Sen çatısı altında 
sendikal faaliyetini sürdüren Türk 
Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
başkanlığının geleneksel hale getir-
diği Anneler Günü etkinliğini Bera 
Otel’de gerçekleştirildi. Şube Kadın 
Komisyonu Başkanı Berna Arslan, 
“Unutmayalım ki Anneler çocuk-
ların ilk ve ebedi öğretmenleridir. 
Sizlerin onlara öğretecekleriniz bir 
hayat boyu devam eder. Hayatı-
mıza ait güzelliklerin başında hep 
annemizin bize öğrettikleri ve bi-

zim için yaptıkları gelir Anaların 
çocuklarına sevgileri karşılıksızdır. 
Bu anlamlı günde bir araya gelme-
nin mutluluğunu yaşarken, sizlerin 
ve bütün annelerin anneler günü-
nü kutluyor, tüm annelerimize bir 
ömür boyunca sağlık, sıhhat ve 
afiyetler diliyorum” dedi. “Anneler 
günü” ettikinliği Anne temalı şiirle-

rin ve yazıların okunması, hazırla-
nan slaytların izlenmesiyle devam 
etti. Etkinliğe katılanlar gün bo-
yunca müzik eşliğinde gönüllerince 
bir gün geçirdiler. Türk Eğitim-Sen 
konya 1 Nolu  Şube Başkanı Tanfer 
Ata, programa katılan bayan üye-
lerin Anneler gününü kutlayarak 
teşekkür etti. n HABER MERKEZİ

Anneler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
Kadınlar Topluluğu’nun katılımı ile “Anne ve Evlad” adlı özel bir konser programı düzenledi

Büyükşehir’den Anneler 
Günü’ne özel konser

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından Anneler Günü dolayısıyla 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
Kadınlar Topluluğu’nun katılımı ile 
“Anne ve Evlad” adlı özel bir kon-
ser programı düzenledi. Yoğun ilgi 
gören programda anneler için bes-
telenmiş eserler duygusal anlar ya-
şattı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezleri (ASEM) Anneler Günü’ne 
özel unutulmaz bir konser progra-
mına imza attı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği 
Korosu Kadınlar Topluluğu’nun ka-
tılımı ile “Anne ve Evlad” ismiyle 
Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi 

ve Bilgi Şöleni’nde gerçekleştirilen 
konser yoğun ilgi gördü. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’ndeki konser öncesi 

konuşan Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanı Ahmet Köseoğlu, Ankara 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 

Kadınlar Topluluğu’nun Konya’ya 
her davetlerine icabet ettiğini belir-
terek, teşekkür etti. Köseoğlu, başta 
şehit anneleri olmak üzere bütün 
annelerin Anneler Günü’nü kutladı. 

Nebahat Konu Yılmaz’ın sanat 
yönetmenliğini yaptığı konserde 
topluluk birbirinden güzel 17 eser 
seslendirdi. Konserde özellikle Hi-
cazkâr makamındaki “Kulağımdan 
Gitmiyor Ninni Sesin” bestesi ile 
anneyi anlatan duygusal şarkılar iz-
leyenlere duygulu anlar yaşattı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu 
ile çok sayıda davetlinin izlediği 
programın sonunda Altın Dokunuş-
lar Sergisi’nde bugüne kadar emek 
veren ve KOMEK’ten emekliye ay-
rılan öğretmenlere teşekkür belgesi 
takdim edildi. n HABER MERKEZİ

Karşılıksız sevginin en güzel örneği; annelerimiz
Konya 5. Bölge Eczacı Odası, 

6. Geleneksel “Anneler Günü “ 
açık havada kahvaltı  etkinliğinde 
Eczacılar ve aileleri biraraya geldi. 
Konya Eczacılar Odası Sosyal Te-
sisleri’nde gerçekleştirilen 6. Ge-
leneksel Anneler Günü etkinliğine 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Kon-

ya Eczacılar Odasına üye eczacılar 
ve aileleri katıldı. Konya Eczacılar 
Odası Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz, 
“Toplumumuzun temelini oluştu-
ran aile yuvasını, fedakârlıkları ile 
bir arada tutan, sevgisiyle huzur 
ortamına dönüştüren annelerimi-
zin bu özel gününü kutlamanın 
mutluluğu içerisindeyiz” dedi.  
“Bugün; onlara vazgeçilmez varlı-

ğımız olduklarını göstermek için bir 
fırsat, affediciliğin ve fedakârlığın 
pınarı annelerimizin yalnızca ihti-
yaç duyduklarında değil her zaman 
yanlarında olduğumuzu gösterme 
günüdür” diyen Açıkgöz sözleri-
ne söyle devam etti: “Annelik yeri 
doldurulamayan, değeri hiçbir 
şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en 
yüce duygulardan biridir. Karşılık-

sız sevginin en güzel örneklerini 
veren annelerimiz sonsuz bir sev-
gi ve özveri ile bizlere geleceğimi-
ze uzanan yolda rehberlik eden ilk 
öğreticilerimizdir. Sağlıklı nesillerin 
yetiştirilmesinde büyük bir sorum-
luluk üstlenen annelerimiz, aile ve 
toplum hayatının temel direğini 
oluşturmaktadır.” 
n HABER MERKEZİ

Hızla değişen eko-
nomiler içerisinde iş-
letmeler de gelişiyor.

Bazıları büyüyor, 
gelişmeden kaybolu-
yor, bazıları gelişiyor 
ve kayboluyor.

Özellikle Anadolu 
işletmelerinde büyü-
me ve gelişme şart-
lara göre oluyor. Yani 
işletmeler şartların 
pasif unsuru oluyor.

Oysa gelişen dünya düzeninde 
işletmeler;  firma, marka, teknolo-
ji satın almalar ve birleşmeler ile 
stratejik üstünlükler kurmaya,  güç 
haline gelmeye çalışıyor.

Gelişen bu  firmalar;  piyasayı, 
şartları çok iyi analiz eden,  piya-
sada oyun kurucu olarak var olan 
veya oyun kurucu olmak isteyen 
firmalar.

Bunlar piyasada etki meydana 
getirir bu etkileri ile piyasa tarafın-
dan dikkat ile izlenir

Öyle ki sadece kendi piyasa-
sında değil, o ülke ekonomisinde 
ya da global ekonomide bu firma-
ların aldıkları pozisyonlar piyasala-
ra yön verir.

Her firmanın kendi iç kapasite-
sine,  piyasaya, konjonktüre göre 
farklı farklı seviyelerde  ölçek bü-
yüklükleri vardır.

Ölçek büyüklüğü, bir firmanın 
olmak istediği piyasada maliyeti 
minimize ederek sürdürülebilir 
karlılığını sağlayacak üretim sevi-
yesine ulaşmasıdır.

Optimum ölçek büyüklüğü 
sınırsız bir büyüme değildir. İşlet-
me maliyetini minimize edinceye 
kadar büyür. Maliyetin minimum 
olduğu üretim seviyesi, en uygun 
seviyedir bu seviyeden sonra üre-
tim artışı  maliyet artışına sebep 
olur.

İşletmeler bu seviyeyi doğruya 
yakın bir şekilde  belirleyebilmek 
için ,üretim, insan kaynakları,Pa-
zar verileri ve finans verilerini doğ-
ru düzenli  kayıt edip işletmeleri 
analiz edilebilir hale getirebilirse 
ölçebilir.

Onun için Satış, satın alma, 
üretim yönetim kadar verilerin dü-
zenli kaydedip analiz edilebilecek 
hale getiren bir ekibe ve teknolojik 
alt yapıya ihtiyaç vardır.

Anadolu’da işletmelerimizin 
çoğu öngörerek değil de şartların 
yönlendirmesi ile büyümeye ve 
gelişmeye çalışırlar. Oysa her iş-
letme kendi seviyesinde az veya 
çok bu sitemi kurabilir. Böylece 
sürpriz sonuçlara karşı direnç ka-
zanır.

Aslında belki de birçok işlet-
me bölgesel oyuncu olmaktan 
çok ulusal hatta küresel oyuncu 
olmaya elverişli potansiyele sahip, 
ancak içinde barındırdığı gücün 
metodolojik olarak yeteri kadar 
farkında olmadığından,  büyüme 
ve gelişmenin ölçek büyüklüğün-
den faydalanabilecek adımları ata-
mıyor, atmıyor.

Öyle işletmeler var ki;  piyasa 
koşulları, tedarik  avantajları, bilgi 
birikimleri,  maliyet avantajları pi-
yasanın konjonktürel  yapısı işlet-
menin bulunduğu bölgesel konu-
munu bırakalım  ülke ya da Asya, 
Avrupa ve Afrika piyasalarını dik-
kate alacağımız bir ölçek büyük-
lüğüne ulaşabilir ve bu bölgelerde 

stratejik ve küresel 
güç olabilir.

Yani potansiyeli 
bulundukları ekono-
mik seviyenin çok 
üstünde bir ölçek bü-
yüklüğünü hak ediyor

Dedim ya bakış 
açısı ve bu hedefin 
gerçekleşmesine uy-
gun olgun adımların 
atılması gerekiyor.

Optimum ölçek büyüklüğüne 
ulaşmak için sadece ekonomik 
olarak belirli bir güce ulaşmak 
gerekmiyor.  Varmak isteyeceği,  
olmak isteyeceği konumu hedef-
leyip projelendirerek de bu işi ya-
pabilir.

Elbette bu bir bakış açısı ge-
rektiren durum.

Aynı zaman da birikim.
Eğer bakış açısı varsa kendi 

birikimi ile başkalarının birikimleri-
ni birleştirerek ölçek büyüklüğüne 
ulaşabilir.

İ phon’un kurucuları, facebo-
ok’un kurucuları çok küçük işlet-
meler olarak başladılar, öyle bir 
ölçek büyüklüğüne ulaştılar ki sa-
dece ekonomik olarak etkileri yok, 
sosyal ve siyasi olarak da  dünya 
çapında stratejik bir platform, güç. 

Öyle ki dünyanın süper gücü-
nün yönetiminin değişiminde etkili 
olabiliyor.

Her işletme bulunduğu nok-
tayı çok iyi tespit edip, diğer sevi-
yeleri birkaç adım sonrasını hayal 
ederek, projelendirerek ölçek bü-
yüklüklerine ulaşarak ilerde olaca-
ğı stratejik noktaları hedefleyebilir.

Ölçek büyüklükleri işletmenin 
mevcut pozisyonunu iyi tespitle 
başlar.

O bir verimlilik sistemidir. İş-
letmenin bütün potansiyellerini 
maksimum verimlilikte kullanmayı 
gerektirir.

Satın alma, depolama, üretim,  
personel, satış, muhasebe finans 
ve yönetimin güçlü uyumunu ge-
rektirir.

İşletme içi her türlü kapasite-
nin paralel kapasite olmasını bun-
ların da iyi yönetilmesini gerektirir.

En zayıf halkaların tespit edilip 
güçlendirilmesi ekibin etkili hale 
getirilmesi şart.

Bir kere en yetkili kişiden en 
vasıfsız elemana kadar ölçek bü-
yüklüğüne uygun bir personel yö-
netimi, bu iş için şart.

Böyle işletmelerde bir veya 
birkaç kişinin başarılı olduğu bir 
yönetim değil işletmenin bütün 
unsurlarının başarılı olabileceği bir 
yönetim tarzı gerektirir.

Onun için işletmenin her se-
viyesini liyakat ile donatmak, liya-
katle donatacak gerekli adımları 
atmak lazım

Elbette optimum ölçek büyük-
lüklerinin basamaklarını hedefle-
yip istenilen amaca varabilmek 
için o seviyenin davranışlarına da 
sahip olmak gerekiyor.

Belki bu yönde önümüzdeki en 
büyük engelimiz alışkanlıklarımız, 
değiştiremem dediğimiz davranış-
larımızdır.

Onun da çözümü, varmak iste-
diğimiz hedefin, yürümek istediği-
miz yolun alışkanlıklarını bünyemi-
ze katarak eski alışkanlıklarımızın 
etkisini hızla azaltmaktır.

ÖLÇEK BÜYÜKLÜĞÜNE DOĞRU

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Tahir Özer’in Başkanlığında toplanan Meclis, geçtiğimiz günlerde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçtiği Uğur İbrahim Altay’dan boşalan Selçuklu Belediyesi Başkanlığına Ahmet Pekyatırmacı’yı seçti

AK Parti Konya 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyük bir coşku ile icra edilen kongrede Esra Doğan 
başkanlığa seçildi. Doğan, “AK davanın ak yürekli kadınları bu dava için fedakârca çalışmış, bundan sonra da çalışmaya devam edecektir” dedi 

Yeni Başkan Pekyatırmacı

AK Parti’de Doğan dönemi

Selçuklu Belediyesi’nin yeni Baş-
kanı yapılan Belediye Meclisi Seçimi 
ile Ahmet Pekyatırmacı oldu. Seçi-
min ardından Başkan Ahmet Pek-
yatırmacı görevi Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’dan devraldı. 

Selçuklu Belediye Meclisi ola-
ğanüstü gündem ile toplanarak 
yeni belediye başkanını seçti. Sel-
çuklu Belediyesi Başkan Vekili Ta-
hir Özer’in Başkanlığında toplanan 
Meclis, geçtiğimiz günlerde Konya 
Büyükşehir Belediye Meclisinin Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı göre-
vine seçtiği Uğur İbrahim Altay’dan 
boşalan Selçuklu Belediyesi Başkan-
lığına Ahmet Pekyatırmacı’yı seçti. 

Selçuklu Belediyesi’nin yeni Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı seçimin 
ardından Meclis Üyelerine teşekkür 
konuşması yaptı. Selçuklu’da yeni 
dönemin hayırlı olması temennisin-
de bulunan Başkan Ahmet Pekya-
tırmacı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Sel-
çuklu’da 9 yıllık hizmet dönemi  bo-
yunca birçok başarılı hizmete imza 
attığını ifade etti. Pekyatırmacı,” 
Devraldığımız emanette çıtanın çok 
yüksek olduğunu biliyoruz. Uğur 
İbrahim Altay Başkanımızdan aldı-

ğımız emaneti en iyi şekilde taşımak 
ve çıtayı daha da yukarılara çıkart-
mak için var gücümüzle çalışmak 
boynumuzun borcudur” dedi. 

Meclis Salonundaki seçiminin 
ardından Başkanlık Makamında 
devir teslim töreni gerçekleştirildi. 
Programa Ak Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Ayşe Türkmenoğlu, Ak Parti Selçuk-
lu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili 
Tahir Özer, Ak Parti İl ve İlçe Teşki-
latı Yöneticileri, Meclis Üyeleri, Baş-
kan Yardımcıları ve birim müdürleri 
katıldı. 

BAŞKAN ALTAY;”MÜHRÜ GÖNÜL 
RAHATLIĞI İLE TESLİM EDİYORUM”       

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’ya belediye müh-
rünü teslim eden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “İşin aslı mührü teslim etmek 
ama gönül rahatlığı ile teslim etmek. 
Ahmet Beyin de bu işi bizden daha 
iyi yapacağına olan kanaatim tamdır. 
Zaten birlikte çok uzun süre çalış-
tık ve Selçuklumuzu gayet iyi tanır. 
Bundan sonra da hayırlı hizmetlere 

vesile olmasını temenni ediyorum. 
Rabbim muvaffak etsin. Hayırlı ol-
sun inşallah” dedi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; 
“SELÇUKLU’YU DAHA İLERİYE 

GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay’a Selçuk-
lu’ya hizmetlerinden dolayı teşek-
kür eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,” Başkanımız 9 

yıl boyunca sadece Selçuklu’ya değil 
Konya’ya değer katan eserler bı-
raktı. Selçuklu bunları hiçbir zaman 
unutmayacak. Biz de sizden devral-
dığımız emaneti daha da yukarılara 
taşımak için gayret edeceğiz. Sizin 
de ifade ettiğiniz gibi güler yüzlü 
ve gayretli belediyecilik anlayışıyla 
inşallah tüm Meclis üyesi arkadaş-
larımız, teşkilat üyelerimiz ve be-
lediye ekibimizle birlikte çalışmaya 

devam edeceğiz. Bu süreç içersinde 
bize destek olan İl Başkanımıza, İlçe 
Başkanımıza, Meclis Üyelerimize, 
Başkan Vekilimiz Tahir Özer Beye 
ve vekillerimize teşekkür ediyorum 
“ dedi.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI 
HASAN ANGI; “SELÇUKLU 
TÜRKİYE’NİN MARKASI”

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 9 yıl 
boyunca Selçuklu’da güzel hizmet-
ler ortaya koyduğunu ifade eden Ak 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Sadece Konya’ya değil Türkiye’nin 
markasına değer katacak çalışmalar 
yaptı. Bu şehirde yaşayan herkes 
buna şahittir. Biz kendilerine teşek-
kür ediyoruz. Büyükşehir çalışma-
larında da aynı temponun devam 
edeceğine inanıyoruz. Nöbeti dev-
ralan kardeşimizde bu işin yaban-
cısı olmayan, belediyede uzun yıllar 
boyunca hem Meclis Üyesi hem 
de Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapmış bir kardeşimiz. Tüm meclis 
üyesi arkadaşlarımızla, belediyenin 
çalışan tüm ekibi ve teşkilatlarımızla 
bütünleşmiş bu yapı berekete vesile 
olacaktır. Hayırlı olsun” dedi.   

Selçuklu’daki yeni dönemin ha-
yırlı olmasını dileyen Ak Parti Kon-

ya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, 
“Hayırlı ve hizmette yarışmak üzere 
Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

Selçuklu Belediyesi Başkan Veki-
li Tahir Özer ,”Her iki Başkanımızın 
da Allah azmini ve gücünü arttırsın 
ve istikametini bozmasın. Biz Başka-
nımızın 7/24 yanındayız ve Selçuk-
lu’da hizmet standardını yükselten 
Uğur İbrahim Altay  Başkanımıza da 
teşekkür ediyoruz. İnşallah Selçuk-
lu’da yeni dönem de hizmet yarışı 
aynı gayretle devam edecek “ dedi.

Kadim bir medeniyetten ismini 
alan Selçuklu’nun Konya’nın en bü-
yük ve en önemli ilçesi olduğunu ifa-
de eden Ak Parti Selçuklu İlçe Baş-
kanı Mustafa Hakan Özer,” Ak Parti 
belediyeciliğinin en  güzel örnekleri-
ni Selçuklu Belediyemiz de gördük 
ve bunun mimarı da Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Uğur İb-
rahim Altay Beydir. İnşallah ondan 
boşalan göreve de bu sürecin için-
de olan Ahmet Bey geldi. Ben hem 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
ve hem de görevi devralan Ahmet 
Beye hayırlı olması diliyorum. Bizler 
de her zaman teşkilat olarak onların 
yanında olduk ve olmaya da devam 
edeceğiz” dedi.
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AK Parti Konya’da 5. Olağan Ka-
dın Kolları Kongresi Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde büyük bir coşku ile ger-
çekleştirildi. Tek liste ile girilen kong-
rede Esra Doğan AK Parti Konya İl 
Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.
AK Parti teşkilatları olarak çıktıkları 
kutlu yolda ilk günkü heyecanla dur-
mak yok yola devam diyerek yürü-
düklerini ifade eden AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, “Bu kutlu yü-
rüyüş kolay başlamadı. Bir iradenin, 
bir cesaretin ve bir erdemin sembolü 
olan, Genel Başkanımız, liderimizin 
açtığı çığır kartopu gibi her geçen 
gün büyüyerek Türkiye’yi bugünkü 
durumuna getirdi. Burada hepimi-
zin alın teri ve gayretleri var. Büyük 
milletimizin bu duruşa olan desteği 
var. İlk seçimden bugüne bu des-
tek artarak devam etti. Önümüzde 
de tarihin akışı içindeki en önemli 
seçimimiz bulunuyor. Bu seçimle 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 
hayata geçecek. Cumhurbaşkanımı-
za olan millet desteğinin en üst sevi-
yede olması bizim de çalışmalarımı-
za bağlıdır. Gece gündüz demeden, 
önümüzdeki mübarek Ramazan 
ayının da bereketiyle hep birlikte se-
ferberlik halinde olacağız. Ana kade-
melerimiz, kadın kollarımız, gençlik 
kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, 
sandık kurullarımız, velhasıl tüm 
hemşerilerimizle birlikte bu kutlu 
yürüyüşü en üst seviyelere ulaştır-
mak zorundayız. Cumhurbaşkanı-
mızın da bizden beklentisi budur. 
Seçim dönemindeki Cumhur İttifakı 
da buna imkân vermiştir.  Cumhur-
başkanlığı seçimlerindeki çalışmala-
rımızı milletvekilliği seçimleri ile de 
taçlandırmak zorundayız. 600 mil-
letvekilliğine çıkarılan meclisimizde 
en yüksek temsili AK Parti grubu 
olarak almamız gerekiyor. 15 millet-
vekilimizin tamamını AK Parti’den 
Ankara’ya gönderebilmenin çabası 
içinde olacağız. Gerçekleştirdiğimiz 
kadın kolları kongremizin başta teş-

kilatımız olmak üzere, şehrimize ha-
yırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

“KADINLAR, ÇOCUKLAR VE 
GENÇLER HİZMETLERİMİZDE 

HEP ÖNCELİĞİMİZ OLDU”
AK Parti siyasetinin hanımların 

sadece teşkilatlarda değil, yönetim 
kademelerinde de görev almasının 
önünü açtığını söyleyen Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay “Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde hanımlarımız siyasette 
artık daha aktif görev alıyorlar. Sa-
yılarının da artmasını temenni edi-
yorum.  Bugüne kadar yaptığımız 
hizmetlerde kadınlar, çocuklar ve 
gençler önceliğimiz oldu. 2009 yılın-
da Selçuklu Belediye Başkanı olarak 
seçildiğimizde ilk temel atma töre-
nimiz bir Hanımlar Lokali’nin temel 
atma programıydı. Bereketli geçen 
9 yılda pek çok hizmeti yapma fırsa-
tımız oldu. Bugüne kadar da Konya 
Büyükşehir Belediyemiz de hanım-
larımız için çok güzel projeler üretti. 
Bu vesile ile görevi devraldığımız, 14 
yıl Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olarak şehrimize hizmet eden 
Tahir Başkanımıza çok teşekkür edi-
yorum. Bizler de inşallah onlardan 
aldığımız çıtayı daha yükseğe çıkara-
bilmek için gayret edeceğiz. İnşallah 
hep birlikte Konyamızı geleceğe ta-
şıyacağız.” şeklinde konuştu. 

“SONUNA KADAR 
DEVAM DİYECEĞİZ”

24 Haziran seçimlerinde AK 
Parti’nin yine güzel sonuçlar elde 
edeceğine inandığını belirten AK 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, “24 Haziran’da çok önemli bir 
seçime giriyoruz. Önümüzde çok 
kısa bir süre var. AK Parti olarak her 
an seçime hazır olduğumuz için kısa 
sürede seçim kararı almış olmamıza 
rağmen, kongrelerimize devam edi-
yor olmamıza rağmen salonumuz 
dopdolu, dimdik ayakta, heyecanlı 
ve seçime hazır durumda bulunu-
yor. Biz her seçimde kadınlarımızla 
beraber gece yarılarına kadar kapı 
kapı dolaştık. Nerede eksik gedik 
varsa tamamlamaya çalıştık. Anne, 
kardeş, abla vicdanıyla ve kadının 
hassasiyeti ile çalıştık. Elhamdülillah 
hep güzel sonuçlar aldık. 24 Hazi-
ran’da çok daha güzel bir tablo ile 
karşılaşacağımızdan da eminiz. Bize 
tamam dedirtmeye çalışanlara inat 
sonuna kadar devam diyeceğiz.”ifa-
delerini kullandı. 

“KAPI KAPI DOLAŞIP 
TARİH YAZACAĞIZ”

24 Haziran seçimleri öncesinde 
kapı kapı dolaşıp tarih yazmak iste-
diklerini ifade eden AK Parti Konya 
Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, 
“AK Parti’de siyaset yapmak her-

hangi bir siyasi partide siyaset yap-
mak gibi değildir. AK Parti’de siyaset 
yapmak bir sevda, bir davadır. AK 
Parti’de siyaset yapmak önce hayal 
kurmak, sonra da o hayale azimle 
yürümektir. AK davanın ak yürekli 
kadınları bu dava için fedakârca ça-
lışmış, bundan sonra da çalışmaya 
devam edecektir. Hedef 2023, he-
def 2053, hedef 2071. Türkiye’nin 
geleceğini şekillendirecek olan 24 
Haziran seçimleri artık çok yakın. Bu 
seçim yalnız bir siyasi parti seçimin-
den çok daha fazlası demektir. Bu 
seçim yeni bir dirilişin başlangıcıdır. 
Bu seçim sürecinin sürükleyici un-
suru yine kadınlarımız olacaktır. Bu 

yolda kadınlarımıza büyük görevler 
düşmektedir. Kapı kapı dolaşıp her 
bir kalbi kazanacağız inşallah. Bu 
seçimlerde bayrağı daha yükseğe 
taşıyarak yeni bir tarih yazmak isti-
yoruz.” dedi.

ASİL
1. Esra DOĞAN
2. Arzu Melike EĞERCİ
3. Asuman TULGAR
4. Ayşe ARICI
5. Ayşe AY
6. Badegül EVRİM
7. Belma GÜLER
8. Betül GÜN
9. Büşra BOSTANCI
10. Canan ÖNGE
11. Cihat ÖZKAN
12. Ebru UÇAR
13. Emel GÖZETLİK
14. Emine HADİMİOĞLU
15. Esma ÇOKMEN
16. Fatma ÇELEBİ
17. Fatma DAĞDEVİREN
18. Fatmanur TAKI
19. Fenise OĞUZTÜRK
20. Ferda ÖZSÖZ
21. Gamze ÖNECEK
22. Gülay ŞEN
23. Halime ANDAÇ
24. Hatice BARAN
25. Hatice Esra AKGÜL
26. Hilal ÖZTÜRK
27. İlkay EKŞİ

28. Keziban GAYAN
29. Makbule SAYIN
30. Meltem TÜRKMEN
31. Mervegül KÜÇÜK
32. Mukaddes TANRIVERDİ
33. Müzeyyen Betül VAROL
34. Müzeyyen BÜYÜKKOL
35. Naime ÖKSÜZ
36. Nuran ELÇİÇEĞİ
37. Nurhayat TOPATAN
38. Nurten ŞANLI
39. Özlem KARAKILIÇ
40. Rukiye RENGİBEYAZ
41. Sema SARITAŞ
42. Serpil YURDAIŞIK
43. Sevda GÖK
44. Sevde Merve YILMAZ
45. Seyhan TAŞBAŞI
46. Şevval EVRENSEL
47. Teslime KAHRIMAN
48. Tuğçe KOCARIK
49. Yeliz TAYLAN
50. Zeynep ÇETİNKAYA

YEDEK
1. Meryem SEMERCİ
2. Rüveyda Betül ÜNVER
3. Şeyma GÜNDOĞDU
4. Saadet TAVŞANCI
5. Zeynep UĞUZ
6. Şenay ÜNLÜ
7. Gülseren YILMAZ
8. Seher BÜYÜKTAZELER
9. Dilek KAPCI
10. Hacer YENİÇAĞ
11. Neslehan AYDOĞAN
12. Ümmü Gülsüm TOSUN
13. Samiye GENÇ
14. Neşe KARA
15. Nurten ÖNDER
16. Saliha BOZBURUN
17. Fatma Nur DURAN
18. Yasemin CEVİZCİ
19. Saliha DANIŞ
20. Saliha DURDUK
21. Şerife BAŞDEMİR
22. Aynur SEDEFOĞLU
23. Zeynep BÜYÜKTERMİYECİ
24. Zeynep ÇOKBİLİR
25. Kübra BÜYÜKTAŞ
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 Esra Doğan

Başkan Ahmet Pekyatırmacı görevi Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan devraldı.



14 MAYIS 2018 15HABER

Ramazan’da işyerleri sahura kadar açık
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, Ramazan 
ayında Konya merkezdeki işyerle-
rinin sahura kadar açık olacağını 
belirterek esnaf ve sanatkarlara 
Ramazan müjdesi verdi.  Rama-
zan ayı boyunca vatandaşların geç 
saatlerde ve sahur vakitlerinde 
rahat alışveriş yapmaları için Es-
naf Teşkilatı olarak girişimde bu-
lunduklarını hatırlatan KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
“Konya’mızdaki işyerlerinin Rama-
zan ayı boyunca sahura kadar açık 
olması için gerekli izinleri aldık. Es-
naflarımız sahura kadar işyerlerini 
gönül rahatlığıyla açabilir, vatan-
daşlarımızda alışverişlerini yapabi-
lirler” dedi. Konuyla ilgili yazılı bir 
açıklama yapan Başkan Karabacak, 
sahurda işyerlerinin açık olabilmesi 

için ilçe kaymakamlıkları ve beledi-
yelerden gerekli izinleri aldıklarını 
hatırlatarak, “5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 34. maddesi gereğin-

ce umuma açık yerlerin açılış ve 
kapanış saatleri belediye encümen-
leri tarafından belirlenir. KONE-
SOB olarak 15 Mayıs 2018 ile 14 
Haziran 2018 tarihleri arası saat 
04.00’e kadar iş yerlerimizin açık 
bulundurulması için ilçe kayma-
kamlıkları kanalıyla belediyelerimi-
ze gerekli yazılar yazılmış, izinler 
alınmıştır. Hem esnaflarımız hem 
de vatandaşlarımız iftar sonrası 
sahur vaktine kadar alışverişlerini 
rahat rahat yapabilir” diye konuştu.

ESNAFLARA 
“HOŞGÖRÜLÜ OLUN UYARISI”
Esnaf ve sanatkarların Rama-

zan ayı boyunca müşterilerine 
ahilik geleneğine uygun ve Mev-
lana hoşgörüsüyle güler yüzlü 
davranması uyarısında bulunan 
Başkan Karabacak, “Tüm esnaf 
ve sanatkarlarımızın müşterilerine 

yaklaşımlarında insan sevgisini ön 
planda tutarak davranacaklarına 
yürekten inanıyorum. Ramazan 
ayını fırsatçılığa çevirmemelerini 

ve fiyatlara zam yapmamalarını 
rica ediyor, tüm İslam Aleminin, 
Konyalı hemşerilerimin, esnaf ve 
sanatkar kardeşlerimin mübarek 

Ramazan ayını kutluyor, huzurlu 
ve bol kazançlı günler diliyorum” 
açıklamasını yaptı.
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Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi tarafından “Yazarlarımız 
Müzeleri Geziyor ve Yazıyor” et-
kinliği kapsamında program dü-
zenlendi. Etkinliğe, Konya’daki 
yazarlar ve Türkiye Yazarlar Birliği 
çalışmalarını takip eden misafirler 
ilgi gösterdi. 

Programın ilk durağı Karatay 
Çini Eserler Müzesi idi. Burada 
katılımcılara Etnografya Müzesi 
uzmanlarından Ali Akyıldız çeşit-
li bilgiler verdi. Akyıldız, müzenin 
aslında Selçuklular döneminde Ce-
laleddin Karatay tarafından yaptırıl-
mış medrese yani bir anlamda üni-
versite olduğunu söyledi. Müzenin 
bölümlerini tek tek gezen katılım-
cıların sorularını da cevaplayan Ak-
yıldız, İslam sanatının resim anlayı-
şına çok sıcak bakmadığını,resmin 
bazı örnekler dışında genellikle dini 
mimarilerde kullanılmadığını söy-
ledi. Programın ikinci durağı İnce 
Minare Taş ve Ahşap Eserler Mü-
zesi oldu. Tarihi yapı hakkında bil-
gi veren Ali Akyıldız, bu yapının 
1265yılında, hadis ilmi öğretilmek 

amacıyla yapılmış bir medrese ol-
duğunu, taç kapı bölümünde Yasin 
ve Fetih Surelerinin yazdığını söyle-
di. Daha sonra müzenin içi gezildi. 
Müzede kanatlı melek kabartmala-
rı, çift başlı kartal kabartması, hayat 
ağacı ve ejderha kabartmaları katı-
lımcıların oldukça ilgisini çekti. Bu 
müze gezisinin tamamlanmasının 
ardından Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi üyesi olan Eğitim-
ci-Yazar Hasan Bayraktar, Ali Ak-

yıldız’a verdiği bilgilerden dolayı 
teşekkür ederken, Karatay ve İnce 
Minare medresesi hakkında bilgiler 
içeren çocuklara dönük yazdığı ro-
manlarını hediye etti.  Katılımcılar, 
Konya Arkeoloji Müzesi ve Mevla-
na Müzesi’ni gezerek programı ta-
mamladılar. Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üye-
si Muhammed Acıyan, TYB Kon-
ya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri 
Erten adına “TYB Konya Şubesi 

olarak Konya’mızdaki müzeleri ve 
müze ziyaretini gündeme getirmek 
istediklerini, müzelerin halkımız-
da özellikle gençlerimizde aidiyet 
duygusunu geliştirmede ne kadar 
önemli olduğunu anlatmaya çalış-
tıklarını, kültürümüzün köklerini 
unutmamamız gerekli olduğunu 
vurgulamak istediklerini belirttik-
ten sonra katılımcılara ilgi ve alaka-
larından dolayı teşekkür etti.”
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Fahrünnisa Hatun Kültür 
Merkezi göz dolduruyor

Meram Belediyesi tarafından 
yapımı gerçekleştirilen, mimarisi 
ve farklı özellikleriyle göz dolduran 
Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi 
hizmet vermeye başladı. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, hızla 
değişen yaşam koşulları ile birlikte 
Meram’ın da hızla değişerek geliş-
tiğine işaret ederken “Fahrünnisa 
Hatun Kültür Merkezi fiili olarak 
hizmet vermeye başladı ve Rama-
zan Ayı içerisinde de resmi olarak 
açılışını gerçekleştireceğiz. Şeh-
rimize ve Meram’a hayırlı olsun” 
dedi.

Meram Belediyesi tarafından 
Uluırmak Ali Hoca Mahallesi’n-
de yapımı gerçekleştirilen ve Hz. 
Mevlana’nın kadın müritlerinden 
Fahrünnisa Hatun’un adının ve-
rildiği Kültür Merkezi hizmet ver-
meye başladı. Evlendirme Memur-
luğunu da içerisinde barındıran 
Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi, 
ilçe genelinde evlilik işlemlerini 
gerçekleştirecek olan vatandaşları 
misafir ediyor. Ayrıca bina içeri-
sinde bay ve bayanlar için iki ayrı 
sedirli salon, toplantı salonu, kü-
tüphane ve nikah salonu, fitness 
alanları yer alıyor. İç ve dış mima-
risiyle de göz dolduran Fahrünnisa 
Kültür Merkezi’nin Ramazan ayı 
içerisinde düzenlenecek iftar prog-
ramıyla açılışı gerçekleştirilecek.  

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, hızla değişen yaşam ko-
şullarına göre Meram’ın da hızla 
değişerek geliştiğine dikkat çeker-
ken “İmar planı revizyonu, kent-
sel dönüşüm, altyapı, park, spor 
alanları, sosyal tesisler ve kültür 
merkezlerinin yapımını gerçekleş-
tirmeye devam ediyoruz. Bu kap-
samda Uluırmak Saka, Uluırmak 
Ali Hoca, Fahrünnisa, Çaybaşı, 
Ziya Barlas ve Zafer Mahalleleri 
sakinleri başta olmak üzere tüm 
vatandaşlarımızın faydalanabilece-
ği Fahrünnisa Hatun Kültür Mer-
kezimizin yapımını tamamladık ve 
halkımıza hizmet vermeye başladı. 
2 bin metrekare kapalı inşaat ala-
nına sahip olan tesisimiz 4 katlı bir 

yapıdan oluşuyor. Binamızın bod-
rum katında mescit, fitness alanı 
bulunurken zemin katında Evlen-
dirme Memurluğu, Nikah Salonu, 
idari ofislerimiz, öğrencilerimiz 
için kütüphane ile çalışma salon-
ları yer alıyor. Birinci katımızda ise 
bay ve bayanlara ayrı olmak üze-
re Mecalis-i Seb’a ve Fihi ma fih 
adlarını verdiğimiz sedirli sohbet 
salonlarımız bulunuyor. Yine son 
katta konferans salonumuz var. 
Ayrıca tesisimizde uzmanlarımız, 
bölgedeki ailelerimize danışmanlık 
ve çocuklarımıza psikolojik destek 
verecek” dedi.

İç ve dış görselliğiyle de farklı 
bir mimariye imza atıldığını belir-
ten Başkan Toru, “Bu tesisimiz, 
gerek spora yönelik faaliyetleri ge-
rekse sosyal kültürel faaliyetleriyle 
bölgemizin ihtiyacına karşılık vere-
cek. Yapımızı tamamlarken özel-
likle Selçuklu mimarisinden esinle-
nerek bina görünümüyle farklı bir 
mimariye imza atmış olduk. Yine 
içeride toplantı salonlarımızdaki 
sedirlerimizle birlikte halkımızın 
geleneksel yaşantısından esinlene-
rek rahat edebilmesi adına düzen-
leme yaptık” şeklinde konuştu.  
“RAMAZAN AYI İÇERİSİNDE RESMİ 

AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK”
Kompleks ile ilgili bilgiler veren 

Başkan Fatma Toru şunları söyledi; 
“Kültür Merkezimizin ismini Fah-
rünnisa Hatun diye adlandırma-
mızın nedeni; hemen yanı başın-
da Fahrünnisa Hatun zaviyesi ve 
kabri olmasından dolayıdır. Fah-
rünnisa Hatun, Hz. Mevlana’nın 
ilk kadın müridesidir. Fahrünnisa 
Hatun zaviyesi şehir dışından da 
oldukça fazla ziyaret alıyor. Kültür 
Merkezimiz dışarıdan gelen ziya-
retçilerimizin de ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecekleri bir mekan olacak. 
Fiili olarak hizmet vermeye başladı 
ve Ramazan Ayı içerisinde de dü-
zenleyeceğimiz iftar programıyla 
resmi olarak açılışını gerçekleş-
tireceğiz. Şehrimize ve Meram’a 
hayırlı olsun“
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı olan İbrahim Burak Tekşen, “Milletvekili olmam takdirde hem Konya’nın hem 
de çiftçilerin, sanayicilerimizin, iş adamlarımızın sesi olacağım. Önemli projelere hep birlikte imza atacağız” dedi

‘Konya’nın sesi olacağım’

24 Haziran’da düzenlenecek 
cumhurbaşkanı ve milletvekili se-
çimleri için siyasi partiler ve aday 
adayları çalışmalarına devem edi-
yor. Bu kapsamda AK Parti Konya 
Milletvekili Aday Adayı olan İbra-
him Burak Tekşen seçim çalışmaları 
kapsamında Yenigün Gazetesini 
ziyaret ederek çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Tekşen, “24 Haziran’da 
gerçekleşecek seçimlerde AK Parti 
Konya Milletvekili aday adayı ol-
dum.

Cihanbeyli’nin toprağında ye-
tişmiş biri olarak Cihanbeyli ve ha-
valesini en iyi tanıyan insanlardan 
biriyim. Buradaki sorunları bir genç 
olarak bu yolda hizmetkâr olmak 
için çalışmalarımı sürdürüyorum. 
Milletvekili olmam takdirde hem 
Konya’nın hem de çiftçilerin, sana-
yicilerimizin, iş adamlarımızın sesi 

olacağım. Önemli projelere hep bir-
likte imza atacağız.  AK Parti’nin ik-
tidarda bulunduğu süreç içerisinde 
Türkiye’nin her bakımdan ileri git-
tiğini görüyoruz. Bizler gençler ola-
rak tüm enerjimizi Konya ve ilçeleri 
için harcayacağız. Gazi meclisimizde 
milletimiz adına Konya’yı ve Türki-
ye’yi hem içeride hem de dışarıda en 
iyi şekilde temsil edeceğiz. AK Parti 
bu zamana kadar milletin yararına 
olmayan hiçbir şeyi yapmadı. Hep 
milletin geleceğine ve milletin yara-
rına olan adımlar attı. Dünya lideri 
Dünyanın sesi olan hatta Dünyanın 
tek lideri olan AK Parti Genel Baş-
kanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman 
ve her nefeste olduğu gibi bu kutlu 
yürüyüşe 24 Haziranda da devam 
diyoruz “ ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TYB Konya Şubesi’nden müzelere gezi

KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı olan İbrahim Burak Tekşen
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‘Çiftçimiz, geleceği inşa edecek’
AK Parti Karaman Milletvekili 

ve PANKOBİRLİK Yönetim Kuru-
lu Başkanı Recep Konuk, 14 Mayıs 
Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı.  14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj ya-
yımlayan Recep Konuk, “Bugün, eli 
nasırlı, alnı terli, aklında üretmek 
ve üreterek bu ülkenin topraklarına 
değer katmaktan başka düşüncesi, 
ekmeğini helalinden kazanmaktan 
başka gayesi olmayan milyonlarca 
üreticimize atfedilmiş ve tüm dün-
yada kutlanan bir gün” diyerek baş-
layan AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Konuk, “Her kıta ve 
her coğrafyada kutlanan bu özel 
günde biz çiftçiler, içinde yer aldığı-
mız iklim kuşağının özelliği itibarıyla 
kutlamaya, nümayişe zaman ayıra-
mayacağız, çiftimizin, çubuğumu-
zun başında en iyi bildiğimiz iş olan 
üreterek, üretmek için emek sarf 
ederek, kimimiz traktör üstünde, 
kimimiz çapada, kimimiz hasatta, 
kimimiz hayvanlarımızın başında, 
kimimiz yaylımda, merada ama her 
halükarda asli işimizle meşgul va-
ziyette bugünü kutlayacağız. Daha 
çok üretmek, daha çok üreterek 
ülkemizin evlatlarının elindeki lok-
manın azalmaması için her zamanki 
gibi çalışarak bugünü de diğer gün-
lerden farksız tamamlayacağız. Biz 
kutlamayı toprakla yapacağız. En 
büyük hediyeyi de hasat günü on-
dan alacağız” ifadelerini kullandı. 

Mayıs ayının, tarlada işlerin er-
telenemeyeceği günlere denk geldi-
ğini hatırlatan Başkan Recep Konuk, 
Çiftçiler Gününün diğer özel günler 
gibi Taksim’de, Kızılay’da ya da şen-
lik alanlarında kutlanmayacağını, 
adlarına kutlama yapılan çiftçilerin 
de kutlama mekanlarının içinde yer 
alamayacağını vurguladı. “Adımıza 
kutlanan bugünü bizlerin ekseriyeti 
tarlalarımızda geçireceğiz. Çoğu-
muz da adımıza kutlama yapıldığın-
dan bile habersiz, traktör üstünde, 
çapada veya toprak, ürün ve su ile 
uğraşarak bugünü idrak edeceğiz. 

Çünkü bizim kutlamaya ayıracak 
zamanımız yok” diyen Başkan Ko-
nuk, “Biz şunu biliyoruz, üretimde 
harcayacağımız enerjimizi başka 
alanlarda harcarsak hem ülke hem 
biz kaybederiz. Bizim bugünden tek 
beklentimiz, hatırlanmak ve daha 
çok üretebilmemiz için atılması ge-
reken adımların atılmasına zemin 
oluşturmaktır” şeklinde konuştu. 

Türkiye’nin arazi varlığı, iklim 
yapısı ve sahip olduğu endemik 
tür zenginliği ile tarımsal üretimde 
önemli bir imkana sahip olduğunu 
belirten Başkan Konuk, “Ülkemizin, 
geleceğin dünyasında daha kuv-
vetli, daha kudretli, daha zengin ve 
daha itibarlı konuma ulaşabilmesi 
için en büyük avantajı bu potan-
siyeli harekete geçirecek kabiliyet 
ve nitelikte insan kaynağına sahip 
olmasıdır. Kağıt üstü avantajlarınız 
her ne olursa olsun bunu hayata 
taşıyacak, o avantajlardan zengin-
lik üretecek olan sahip olduğunuz 
insan kaynağıdır ve tarımsal üretim 
konusunda sahip olduğumuz po-
tansiyelden zenginlik üretecek olan 
da Türk çiftçisidir. Bugün kendisine 
atfedilmiş özel günü üreterek kutla-
yan Türk çiftçisi bu potansiyeli hare-
kete geçirerek, ülkemizin geleceğini 
inşa edecek, ülkemizin zenginliğine 
zenginlik katacak, evlatlarımızın ta-

bağındaki yemeğin miktarını ve ka-
litesini arttıracak, elindeki lokmaya 
sahip çıkacak, gıda güvenliğimizin 
teminatı olacak idrake sahiptir ve 
bunu gerçekleştirebilecek kudret-
tedir. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyon ve 
hedef, Türk çiftçisinin de hedefidir 
ve o hedeflere ulaşılacağının temi-
natı da o iradenin iş başında olması-
dır. Dün tarım sektörümüze verilen 
hedef ‘kendi kendine yeten ülke’ 
idi. Bugünün Türkiye’sinin hedefi 
dünyanın en gelişmiş ilk beş tarım 
ekonomisinden biri olmak, tarımsal 
hasılayı 2023’te 150 Milyar Dolara 
çıkarmak ve kendimize yetenden 
fazlasını üreterek tarım ürünleri 
ihracatında 40 milyar dolar sınırını 
aşmaktır. Bunlar, bu hedefler bugü-
nün geleceğe borcu ve taahhüdüdür 
ve Türk çiftçisi bu hedefleri fazlasıy-
la aşabilecek kabiliyettedir” dedi. 

“ARTAN HER TESİS; DAHA ÇOK 
ÜRÜN, DAHA ÇOK ÜRETİM, DAHA 

ÇOK KAZANÇ DEMEKTİR” 
AK Parti Karaman Milletvekili 

ve PANKOBİRLİK Yönetim Kuru-
lu Başkanı Recep Konuk, 14 Mayıs 
Dünya Çiftçiler Günü mesajını şu 
cümlelerle tamamladı: “Türk çiftçi-
sinin kabiliyet ve başarısının beylik 
laflardan ibaret olmadığının, verile-
cek küçücük destekle büyük başarı-

ların elde edilebileceğinin ispatı Pan-
car Kooperatiflerinin son dönemde 
tarım ve tarımsal sanayide gerçek-
leştirdikleridir. Özelde pancar, ge-
nelde Türk çiftçisi, omzundaki yük 
hafifletildiğinde, toprakla ve pazar-
larla arasına örülen duvarlar kalktı-
ğında neleri başarabileceğini kendi 
inşa ettiği sanayi tesisleriyle ispat-
ladı. Kendi üretimini teminat altına 
alabileceğini, en önemlisi de küresel 
ekonomik sistemde rekabetçi yapısı 
ile dünyayla yarışabileceğini göster-
di. Ve bu organizasyon 365 gününü 
çiftçiler günü ilan ederek, çiftçinin 
omzundaki tarım dışı yükleri kaldır-
mak, üretimde sürekliliği ve sürdü-
rülebilirliği sağlamak, tarım sanayi 
entegrasyonunu tesis ederek dünya 
ile rekabette Türk çiftçisini avantajlı 
hale getirmek için çalışıyor. Tarımsal 
Ar-Ge ile tarımın geleceğine yatırım 
yaparken, yeni tarım teknik ve tek-
nolojilerini ülkemize kazandırıyor. 
Bu tesisleri ve örnekleri çoğaltmak 
elimizdedir. Artan her tesis daha çok 
ürün, daha çok üretim, daha çok ka-
zanç demektir. Artan her tesis, alın 
teri kurumadan emeğin karşılığını 
aldığı, üretimin mübarek sayıldığı, 
ekerken ve biçerken emeğin boşa 
gideceği endişesinin asla taşınma-
dığı ve merkezinde Türk çiftçisinin 
yer aldığı bir iddiayı realize etmektir. 
İçindeyiz ve biliyoruz bu toprakla-
rın Türkiyeyi dünyanın en gelişmiş 
ekonomik güçlerinden biri yapacak 
potansiyeli var. Bu topraklar ken-
disini sevgiyle işleyenlere bereke-
tini sunmakta, cömert ve şefkatli 
davranmakta gani gönüllü. Ve bu 
toprakların bereket ve cömertliğini 
zenginliğe dönüştürme kabiliyeti 
ve tecrübesi de Türk çiftçisinde var.  
Tarımı güçlü, çiftçisi mutlu bir ülke-
nin güneşinin daha parlak, geleceğe 
dair umudunun daha güçlü, ufku-
nun daha aydınlık olacağına dair 
sarsılmaz inancımızı ifade ederek, 
tüm üreticilerimizin Dünya Çiftçiler 
Gününü, bereket ve bolluk dileğiyle 
kutluyorum.”
n İHA

TOBB camiasına ve Türkiye ekonomisine hizmette bulunan delegelere Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket verildi. Törende Konya Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de, 20 yıllık delege olarak plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı

Büyükhelvacıgil’e 
Hizmet Şeref Belgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından, TOBB camiasına 
ve Türkiye ekonomisine hizmette 
bulunan delegelere Hizmet Şeref Bel-
gesi ve Plaket verildi. Törende Konya 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil de, 20 yıllık delege 
olarak plaketini Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 

TOBB’da düzenlenen Hizmet Şe-
ref Belgesi ve Plaket Töreni’ne Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ka-
tıldı. Türk iş dünyasının yoğun ilgisiy-
le gerçekleştirilen törende, TOBB’daki 
10’uncu, 20’inci ve 30’uncu yılları 
dolayısıyla delegelere hizmet şeref 
belgesi takdim edildi. Konya Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Tahir Büyük-

helvacıgil de, 20 yıllık delege ola-
rak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden Hizmet Şeref 
Belgesini ve Plaketini aldı.  Törenin 
açılışında konuşan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, hizmet şeref 
belgesi takdim edilen birlik üyelerini 
tebrik ederek, “Bu toplantı vesilesiyle 
iş dünyamızın vereceği güçlü mesaj-
ların, ekonomimizle ilgili olumsuz al-
gılar oluşturmaya çalışanlara en güzel 
cevabı oluşturacağına inanıyorum” 
ifadesini kullandı.  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, oda ve borsa başkanları 
ile TOBB Delegelerine “Ben sandı-
ğa, seçime, temsile inanan birisiyim. 
Üyelerinizin oylarıyla sandıktan çıkan 
sizlerin her birini ayrı ayrı tebrik edi-
yorum” şeklinde hitap ederek şunları 
söyledi: “Bizim gözümüzde ülkemizin 
reel ekonomisini, üretimini, yatırımını 

istihdamını, 81 ilimizin oda, borsa yö-
netim kurulu ve meclis başkanlarıyla 
genel sekreterlerinden oluşan işte bu 
hazırun temsil ediyor. Bunun için bizi 
ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne 
de derecelendirme kuruluşu maskesi-
nin altında gizlenen Türkiye düşman-
ları ilgilendirmez, bunlar bizi bağla-
maz. Bizim bakacağımız tek yer işte 

burasıdır. Buradaki kardeşlerimizin 
yüreğidir, umududur, beklentisidir.” 

“EL BİRLİĞİ, GÖNÜL BİRLİĞİ, 
AKIL BİRLİĞİYLE BAŞARDIK” 

Törenin açılışında konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, 
plaket alan iş dünyası insanlarının 
kıymetlerini her zaman minnet ve 
takdirle anacaklarını söyledi. Onla-

rın emekleri ve gayretleriyle, Oda ve 
Borsaların, reel sektörün asli hizmet 
merkezleri olduğunu belirten Hisar-
cıklıoğlu, “Kurumsal hizmet kapasi-
teleri büyüdü, dünyanın örnek aldığı 
bir yapıya dönüştü. Dijital Oda-Borsa 
devrimi gerçekleştirdik, tek durak ofis 
haline geldik. Odalarımız ve Borsaları-
mız geliştikçe, özel sektörümüze daha 
iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Şir-
ketlerimizin büyümesini, dışarıya açıl-
masını sağladılar. Böylece memleketi-
miz daha çok yatırım, üretim, ihracat 
ve istihdam kazandı. Tüm bunları, el 
birliği, gönül birliği, akıl birliğiyle ba-
şardık. Allah, bu ülke için emek veren, 
alın ve akıl teri döken, herkesin başa-
rılarını daim kılsın” dedi. 

BÜYÜKHELVACIGİL’DEN 
TEŞEKKÜR MESAJI 

Teşekkür mesajı yayımlayan 

Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil de, Cumhur-
başkanı Erdoğan ve TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, 
“Türk iş dünyası olarak ülkemizin 
en zor günlerinde dahi üretimden 
vazgeçmedik. Bundan sonra da yıl-
madan, usanmadan, engelleri tek tek 
aşarak üretmeye, ülkemize hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin 
daha müreffeh bir ülke haline ge-
lebilmesi için Türkiye iş dünyasının 
çatı kuruluşu TOBB camiası altında 
hep birlikte yeni hedeflere doğru yü-
rümeye devam edeceğiz. Bizleri her 
zaman yüreklendiren başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
Sayın Başbakanımıza ve Sayın TOBB 
Başkanımıza şükranlarımızı sunuyo-
rum” şeklinde konuştu.
n İHA

Künyesi; Ebu 
Cehm Amir b. Hu-
zeyfe b. Ganim el-Ku-
reşi el-Adevi’dir. (ö. 
70/690)

Hz. Peygam-
ber’in hakemlik yap-
tığı Kâbe’nin tamiri 
olayında (605) güçlü 
kuvvetli bir genç ola-
rak çalıştığı kaynak-
larda zikredilmektedir. 
Kureyş kabilesinin ileri gelenlerin-
den biri olup adının Ubeyd olduğu 
da rivayet edilmiştir. Nesep ilmini, 
Araplar’ın meşhur savaşlarını ve 
şiiri iyi bilirdi.

Ebu Cehm Mekke’nin fethedil-
diği gün Müslüman oldu. Aynı gün 
Safa tepesinde Hz. Peygamber’e 
biat etti ve Medine’ye göç ederek 
oraya yerleşti. Huneyn Gazvesin-
de elde edilen ganimetleri Ci‘rane 
mevkiinde korumakla görevlen-
dirildi. Malların taksiminden önce 
ganimetten bazı şeyler almak is-
teyen Halid b. Bersa ile aralarında 
çıkan kavgada onu yaraladı. Kısas 
isteyen Halid’e Hz. Peygamber 
diyet vererek gönlünü aldı. Böyle 
bir olayın onun zekât memurluğu 
yaptığı sırada cereyan ettiği de Hz. 
Aişe tarafından nakledilmektedir. 
Ancak bunların aynı hadise olması 
ihtimali vardır. EbuCehm ’in Hz. 
Peygamber’e değerli kumaştan 
yapılmış iki ucu işlemeli bir ihram 
hediye ettiği bilinmektedir. Resul-i 
Ekrem namaz kılarken bu ihramın 
kendisini meşgul ettiğini söyleye-
rek onu Ebu Cehm’e göndermiş, 
hediyesinin iade edilmesine üzül-
memesi için de ondan işlemesiz 
ihramını istemişti.

Ebu Cehm Hz. Ömer devrinde 
itirazcı tabiatı sebebiyle halife ta-
rafından uyarılmış, Hz. Osman’ı 
hilafetten uzaklaştırmak isteyen 
Asileri ikna etmeye gelen Hz. 
Ali’nin yanında o da bulunmuş-

tur. Hz. Osman’ı şehit 
eden isyancılar onun 
cenaze namazının 
kılınmasına ve Baki‘ 
Mezarlığı’na defne-
dilmesine karşı çık-
tıklarında Ebu Cehm 
halifenin namazını 
Allah ve Resul’ünün 
kıldığını, o haliyle def-
nedilmesinin uygun 
olacağını söylemiş, 

cenazeyi Asilerden kaçırarak üç 
kişiyle birlikte geceleyin Baki‘ dı-
şında bir yere gömmüştür. Ebu 
Cehm Hz. Ali devrindeki olaylara 
karışmamıştır. Muaviye döne-
minde onunla yan yana oturup 
sohbet ettiği, sert mizacı ve kırıcı 
konuşmaları sebebiyle Muaviye 
tarafından uyarıldığı rivayet edil-
mektedir.

EbuCehm ‘in 120 yıldan fazla 
yaşadığı ve Kâbe’ninAbdullah b. 
Zübeyir devrinde yeniden inşasını 
(64/683) gördüğü belirtilmektedir. 
Bu durumda onun Muaviye dev-
rinin sonlarına doğru 60’ta (680) 
vefat ettiği rivayetinden ziyade 70 
(690) yılı civarında öldüğünü kabul 
etmek uygun olacaktır.

Ebu Cehm, dahaCahiliye dev-
rinde iken zararlı olduğunu far-
kederek içkiyi bıraktığını söylerdi. 
Müşrik kadınları boşamayı emre-
den Ayet nazilolunca Hz. Ömer’in 
boşadığı iki kadından biriyle, o 
tarihlerde henüz müşrik olan Ebu 
Cehm evlenmişti. Ashaptan Fatı-
ma bint Kays, EbuCehm ‘inİslami-
yet’i kabul ettikten sonra kendisiyle 
evlenmek istediğini belirterek bu 
konuda Hz. Peygamber’in fikrini 
sorduğunda Resul-i Ekrem onun 
sopasını omuzundan indirmeyen 
biri olduğunu söylemiş ve Ebu 
Cehm ile evlenmesinin uygun ol-
mayacağını ifade etmişti.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 80
EBU CEHM(R.A.)

haber@konyayenigun.com
TEFİK EFE

Büyükhelvacıgil, Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.
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4 yıllık lise eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan Sınav Meram Anado-
lu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri, gör-
kemli ve coşkulu bir törenle mezun 
oldular. Bayır  Hotel’de düzenlenen 
programa öğrenciler ve veliler yo-
ğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı ile başlayan törene Sınav 
Meram Anadolu Lisesi Müdürü Mu-
hammed Yavuz Gürbüzer, Yönetim 
Kurulu Üyeleri  Galip Ünal, Tevfik 
Kart, Mustafa Özkök , Fatih Doğancı 
ile öğrenciler ve veliler katıldı. 

Programın açılış konuşmasını 
yapan Sınav Meram Anadolu Lisesi 
Müdürü Muhammed Yavuz Gürbü-
zer, “Evlatlarınızı yaşamlarının bir 
döneminde bizlere emanet ettiniz, 
çok titiz çalışan yönetim kurulumu-
zun destekleriyle değerli öğretim 
kadromuz olağanüstü bir çaba ile 
onları şekillendirdi, eğitti,bilgilerle 

donatarak yarınlara hazırladı. Öğ-
retim kadromuz, ortaya özgüven-
leri  çok yüksek, insan ilişkilerinde 
başarılı, akademik bilgileri sağlam, 
öğrenmeye ve araştırmaya yatkın 
,sorumluluğu üstlenen ,sürdüren ve 
bunun mutluluğunu yaşayan genç-
ler yetiştirdi. Hocalarımız öğren-
cilerimize sadece akademik bilgiyi 

öğretmekle kalmayıp aynı zamanda 
bir birey sorumluklarını, bir ekibin 
parçası olarak paylaşmayı ve da-
yanışmayı, topluma karşı görevleri 
öğrettiler. Öğretmenlerimiz öğrenci-
lerimiz başarılı bir fert olarak mezun 
olmasını sağladı. Tüm azim ve ka-
rarlılıklarıyla profesyonellik ilkesi ve 
prensipleriyle Konya Sınav Eğitim 
Kurumlarımızın eğitimin her kade-
mesinde Konya’mızın ve ülkemizin 
hizmetine önce kalite anlayışı ile 
sunan değerli kurucularımız Tevfik 
Kart, Mustafa Özkök ,Galip Ünal ve 
Fatih Doğancıya, mezuniyet komis-
yonumuza ve özellikle Edebiyat Öğ-
retmenimiz Hikmet Karaman’a ayrı 
ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
sunuyorum” dedi.
HER ZAMAN SİZLERİN YANINDAYIZ

Gecede Yönetim Kurulu adına 
konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Ga-

lip Ünal da, “Gençler, sizleri birer 
kıvılcım olarak geleceğe uğurlarken 
birer alev olarak döneceğiniz günün 
başındayız. Sizler bizim geleceğimiz 
ve güvencemiz olacaksınız. Dürüst, 
adil, vefalı ve değerlerine bağlı bi-
reyler olmalısınız. Gelecekte bu ülke 
sizlere emanet unutmayın. Umut-
larımızı, size olan güvenimizi boşa 

çıkarmayacak, ülkemizi layık olduğu 
uygarlık seviyesine çıkaracaksınız. 
Bunu bütün kalbimle inanıyorum. 
Günlerinizin çoğunun geçtiği bu 
okul sizin yuvanız, arkadaşlarınız ve 
öğretmenleriniz aileniz oldu. Şimdi 
gidiyorsunuz ama hatıralarınız her 
zaman bizimle kalacak. Koridorlara, 
sınıflara, bahçeye her baktığımızda 
sizleri hatıracağız. Her ne sebeple 
olursa olsun bizlere ihtiyacınız ol-
duğu zaman her zaman sizlerin ya-
nındayız. Sizleri sevgiyle ve hasretle 
uğurlarken hepinize hayat boyu sağ-
lık, mutluluk ve başarılar diliyorum. 
Bu gecemizin hazırlanmasında eme-
ği geçen tüm arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN 
HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM
Meram Özel Sınav Anadolu Li-

sesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim 

Yılı 4. Dönem Mezunu Okul Birin-
cisi Aslı Doğruer de, “Hayatımız-
da önemli bir yer teşkil eden lise 
serüvenimizin sonuna gelmiş bu-
lunmaktayız. Bu 4 senelik süre zar-
fında yeni insanlar tanıdım,acısıyla 
tatlısıyla asla unutamayacağım 
günler geçirdim ve bu okulu evim 
gibi benimsedim. En önemlisi de 
büyüdüğümü ve hayatın geri kalan 
zorlu yolculuğa için hazır olduğu-
mu hissettim.Öncellikle bu süreç 
boyunca her daim yanımda olan ve 
maddi manevi desteklerimi esirge-
meyen aileme her şey için teşekkür 
ederim. Ayrıca hedeflerime doğru 
ilerlerken katkıları bulunan ve bü-
yük emekler sarf eden öğretmen-
lerime ve sağladığı imkanlardan 
dolayı okul yönetimime teşekkür 
ederim” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

5 yıl önce Mustafa Eroğlu ta-
rafından Şeyh Şamil Caddesi Tur-
kuaz iş merkezi’nde Konyalıların 
hizmetlerine sunulan Doğal ve kat-
kısız ürünlerin satıldığı Gurme’vi 
Şarküteri ve Kahvaltı Salonu 5. yı-
lını müşterilerin ve davetlilerin ka-
tıldığı etkinlik ile kutladı. Etkinlikte 
konuşan işletmeci Mustafa Eroğlu, 
“İnsan hayatının büyük bir kısmı-
nın tamamı ile sanayileştiği günü-
müzde, gıda sektörü de ucuz ürün 
ve fazla arz oluşturma çabası gıda 
ürünleri tamamen ticari bir nema 
haline gelmiştir. Bu durum büyük-
şehir insanlarının gıda ürünlerinden 
beklentisini sadece fiyat ve tedarik 
kolaylığı yönünden değerlendirmesi 
lezzet, doğallık, sağlıklı yaşam gibi 
olguların neredeyse ortadan kaldır-
masına sebep olmaktadır. Yetişen 
genç nesil ise zamanla bu lezzetleri 
ebeveynlerinden dinleyerek sade-
ce merak etmekle kalacak gibi gö-
zükmektedir. Hormonlu tavuklar, 
kültürlü peynirler, kostikli zeytinler, 
aromalı ballar, kremalı tereyağla-
rı, koruyucu katkı maddeleri gibi 
kimyasal terimler artık kulağımızın 
aşina olduğu olgular tamamı ile 
hayatımıza yerleşmektedir. Gide-
rek besin değeri düşmesinin yanı 
sıra sağlıksız bir nesil yetişmesine 
olanak sağlayan bir gıda sektörü 
oluşmaktadır. Gurme’vi tam olarak 
bu eksikliği gidermek için ülkemi-
zin dört bir yanını karış karış gezip 
onbinlerce kilometre yol katederek, 
hala geleneksel yöntemlerle steril 
ortamlarda üretim yapan asırlık çift-
lik ve mandıralardan tedarik ettiği 
en doğal en katkısız ürünleri müş-
terilerinin kolayca tedarik etmesini 
amaç edinmiş bir markadır” dedi. 

ÖZGÜN LEZZETLERİMİZİ 
MÜŞTERİLERİMİZ İLE 
BULUŞTURUYORUZ

Konyalıların açıldıkları günden 
itibaren işletmelerine yoğun ilgi gös-
terdiğini ifade eden Eroğlu, “Gur-
me’vi olarak Konyalılara yaklaşık 5 
yıldan beri kahvaltı ve şarküteri hiz-
meti gerçekleştiriyorduk. Konya’da 
kahvaltıda bir marka olduk. Konya-
lılar kahvaltımızı ve hizmetlerimizi 
beğendiler.  5 yıl boyunca bu has-
sasiyet ile devam ettik. 5 Yılımızda 

aynı lezzetler ve hizmetlerimiz ile 
yolumuza devam ediyoruz. 5 Yılı-
mızda müşterilerimizin hizmetine 
ızgara ve fırınımızı devreye soktuk. 
Şuanda öğle ve akşam yemeklerin-
de de Konyalılara hizmet veriyoruz. 
Gurme’vi olarak etlerimiz,meze-
lerimiz ve her türlü ikramlarımız 
daha orijinal. Özgün lezzetlerimizi 
müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. 
Konya’ya özel bir katmer çeşidimiz 
var. Bu lezzet Konya’da tutulan bir 
lezzet oldu. Küflü Peynirli katmeri-

miz. 5 Yılımıza özel işyerimizde ve 
konseptimizde yenilikler yaptık. İn-
şallah Konyalılara ve bizlere hayırlı 
olur. Mübarek Ramazan Ayında ge-
niş iftar menülerimiz, sahur menü-
lerimiz ve işyerimize kuracağımız 
panayır ile mağazamızda Ramazan 
dolu dolu geçecek. Eski ramazanla-
rı arayan müşterilerimize közde çay 
ve kahve servisimiz olacak. Tüm 
Konyalı hemşerilerimizi Gurme’viye 
bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HABER 

Sınav Koleji, 12. sınıf öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı. 4 yıllık lise eğitimlerini tamamlayan 
Sınav Meram Anadolu Lisesi öğrencileri, görkemli ve coşkulu bir törenle mezun oldu

Doğal ve katkısız ürünlerin satıldığı Gurme’vi Şarküteri ve Kahvaltı Salonu 5. yılını müşterilerin ve davetlilerin katıldığı etkinlik ile kutladı

Sınav’da mezuniyet sevinci

Gurme’vi 5. yılını kutladı

Sınav Meram Anadolu Lisesi Müdürü 
Muhammed Yavuz Gürbüzer

Sınav Koleji Yönetim Kurulu 
Üyesi Galip Ünal

Doğal ve katkısız ürünlerin satıldığı Gurme’vi Şarküteri ve Kahvaltı Salonu 5 yılını müşterilerin ve davetlilerin katıldığı etkinlik ile kutladı.
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Ata mirası ve 
ata sporu olan 
okçuluk, Kon-
ya’da ve ülke-
mizde hakettiği 
değeri görmeye 
devam ediyor. 
Bu sporun ülke 
çapında yaygın-
laştırılması için 
çalışmalar sü-
rerken, önemli 
faaliyetlere de 
imza atılıyor. 
6. Fetih Kupası 
Geleneksel Türk 
Okçuluğu Konya 
Bölge Elemeleri, 
Ecdat Bahçesi’n-
de gerçekleşti-
rildi. Geleneksel 
Türk Okçuluğu 
Federasyonu 
Başkanı ve Ok-
çuluk Federas-
yonu Konya İl 
Temsilcisi Ömer 
Koç yaptığı açık-
lamada, Kon-
ya’nın okçulukta 
lider illerden bir 
tanesi olduğunu 
söyledi

6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Ok-
çuluğu Konya Bölge Elemeleri, Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya 
Ecdat Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Ger-
çekleştirilen programa Dünya Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu 
Başkanı ve Okçuluk Federasyonu Konya 
İl Temsilcisi Ömer Koç ve vatandaşlar 
katıldı. Konya okçuluğu ile ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Ömer Koç, “Ok-
çulukta lider illerden bir tanesiyiz” dedi. 
Ömer Koç, Yeşil Beyaz Konya Dergisi’ne 
açıklamalarda bulundu. Konya okçuluğu 
sizlerle…

ÖMER KOÇ: BİZ TEKLİF ETTİK
6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Ok-

çuluğu Konya Bölge Elemeleri gerçekleş-
tirildi. Bu yıl ilk kez böyle bir uygulama ya-
pıldı. Daha önceki yıllarda İstanbul’da tek 
merkezli ve uzun solukluk bir yarışma ola-
rak yapılıyordu. Farklı bölgelerde elemle-
rin yapılası ile ilgili biz bir teklif vermiştik. 
Bu kabul edildi ve bu yıl düzenlemeye ko-
nuldu. Böylece daha elit bir yarışma haline 
geldi. Kastamonu, Bursa, Konya, Malatya 
ve İstanbul’da yapılan elemlerin ardından 
finaller gerçekleştirilecek.

KONYA’NIN TEMSİLİ ÇOK ÖNEMLİ
Konya’mızın temsil edilmesi açısından 

da çok güzel bir yarışma yapıldı burada. 
Yaklaşık olarak 380 sporcu katıldı. Kon-
ya’dan toplamda 15 sporcu elemeleri geç-
ti. Burada erkeklerde Melikşah Geleneksel 
Türk Okçuluğu Spor Kulübü 5 sporcu ile 
Konya’nın temsilinde önemli bir yer elde 
etti. Bayanlarda da 6 sporcu başarılı oldu. 

LİDER İLLERDEN BİR TANESİYİZ
Her ne kadar aksaklıklar yaşansa da 

Konya açısından güzel bir organizasyon 
yapıldı. Hep birlikte Konya’nın temsil 
edilmesi ve tanıtılması için çalışmalar 
yapıldı. Tabi ki Konya’ya da her zaman 
yakışan budur. Konya, Türk okçuluğun-
da önemli bir yere sahiptir. Dünya şam-
piyonları, dünya ikincileri çıkarmış bir 
ildir. Okçulukta lider illerden bir tanesi 
diyebiliriz. 

TESİSLEŞME ANLAMINDA 
SORUNLARIMIZ VAR

Konya’da okçuluk ile ilgili faaliyetler 
sürüyor ancak çalışma alanları konu-
sunda yaşanan sıkıntılar var. Sadece 
okçuluğa ayrılmış olan bir çalışma sa-
hası yok. Konya Atatürk Spor Komp-
leksi içinde yer alan 2 numaralı saha-
nın yıkılmasının ardından, Konya’daki 
sporcuların bir kısmı Saraçoğlu Te-
sisleri’nde, bir kısmı ise Cumhuriyet 
Sahası’nda çalışmaya başladı. Futbol 

takımları ve tesislerine çalışanları ile ade-
ta köşe kapmaca oynuyoruz. Tesisleşme 
anlamında yeterli imkanlara sahip değiliz. 
Yetkililer bu konuda ata sporumuz olan 
okçuluğa yardımcı olursa bu sporun tanı-
tılması ve gelişmesi açısından önemli bir 
adım atılmış olur.

ÇALIŞMALAR İLÇELERDE DE YAPILIYOR
Öte yandan 6. Fetih Kupası Konya 

Bölge Elemeleri ile şehrimiz için güzel bir 
adım atılmış oldu. Bundan sonra da bura-
da önemli faaliyetlere imza atılacak. Ulus-
lararası yarışmaların burada yapılması için 
görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam 
ediyor. Konya’nın ilçelerinde de okçuluk 
sporu ilgi görmeye başladı. Şu an 6 ilçe-
mizde aktif olarak okçuluk sporu yapılıyor. 
6 yeni ilçede yapılması için çalışmalar yü-
rütüyoruz. 

MİLLİ KÜLTÜR VE DİNİ AÇIDAN ÖNEMLİ
Okçuluk aslında bizim ata sporumuz 

olduğu gibi milli kültür ve dini açıdan da 
çok önemli. Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, gençlerin kötü alış-
kanlıklardan uzak tutulması için birçok ça-
lışma başlattı. Alkol, sigara ve uyuşturucu 
dışında artık teknoloji de iyi kullanılmadığı 
zaman kötü bir alışkanlık haline geldi. Biz 
gençlerimizin bu alışkanlıklardan uzak 

durmasının dışında milli kültür bilincinin 
artması için çalışıyoruz. Dini açıdan da ok-
çuluğun önemli bir yeri var. Kesinlikle ya-
pılası arzu edilen faaliyetlerden bir tanesi. 

BİLAL BEY’İN GAYRETİ BÜYÜK
Okçuluk sporunun tanıtılması için Bi-

lal Erdoğan Bey’in çok büyük gayreti var. 
Uluslararası alanda çalışmalara yürütüyor. 
Ama bunun yerele yansımaları pek olmu-

yor. Yerel bazda sadece kişilerin özel ça-
baları ile okçuluk sporu yapılıyor. Umarım 
önümüzdeki dönemde Türk sporcunda 
okçululuğun daha fazla yeri olur.
ERDOĞAN: İSTANBUL MERKEZ İLLERDEN

6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Ok-
çuluğu Konya Bölge Elemeleri’ne Dünya 

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal 
Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Kalehan 
Ecdat Bahçesi’nde Cumhurbaşkanlığı hi-
mayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen 
6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçu-
luğu Konya bölge elemelerinin açılışına 
katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Fetih 
Kupası’nın dünyada geleneksel ve olim-

pik okçuluğun bir arada yarıştığı en büyük 
turnuva olma özelliğine sahip olduğunu 
belirtti. Dünyanın dört bir yanından ge-
leneksel okçulukla ilgilenen sporcuların 
Fetih Kupası’nda İstanbul’da yarışabilmek 
için kıyasıya bir mücadele içinde olduğu-
nu anlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Da-
vet alabilmek için yarışıyorlar. Hakikaten 
dünyada geleneksel okçuluk denilince 
İstanbul tarihte olduğu gibi yeniden bir 
referans ve merkez haline gelmiş durum-
da. Elbette bunun merkezi de Fatih Sultan 
Mehmet’in fetih öncesinde namazgahını 
kurduğu ve fetihten sonra da okçuluk için 
vakfettiği Okmeydanı semtindeki Okçular 
Tekkesi’dir.” 

 ‘ECDADIMIZ ÇOK KÖKLÜ BİR İNANCIN 
SAVUNUCULARI OLMUŞLARDIR’ 

Dördüncü elemeyi de Bursa’da yapa-
caklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Burada geleneksel okçuluk ve daha geniş 
anlamda geleneksel sporlarla yapmaya 
çalıştığımız şey, değerlerimizin ihyasıdır. 
Bizler derin bir geçmişe sahibiz ve çok bü-
yük bir ecdadın torunlarıyız. Bizim ecda-
dımız çok köklü bir inancın savunucuları 
olmuşlardır. Dünyanın dört bir yanında at 
binmiş, kılıç kuşanmış ve ok atmışlardır. 
Bunu da dünyanın her tarafına barış ve 
huzur götürmek için yapmışlardır. Yaratı-
cımızın ulu mesajını insanlara ulaştırmak 
için yapmışlardır. Bugün egemen güçlerin 
yaptığı gibi masum ve mazlum insanları 
katletmek için değil onları özgürleştirmek 
için savaşmışlar, cihat etmişler ve müca-
dele etmişlerdir. Yeniden inşallah bu ça-
lışmalarımızla, bu değerlerimizi aktarma-
nın gayreti içerisindeyiz.” 

‘HEM AT BİNMEDE HEM DE OK ATMADA 
BİRİNCİ SIRADA OLACAĞIZ’ 

Okçuluğun gericilik olmadığını sözle-
rine ekleyen Bilal Erdoğan, “Türkiye’de at 
binmek ya sosyete sporu ya da köylü işi 
olarak görülüyor. Bu doğru bir şey değil. 
Bizim ecdadımız, at üstünde kıtalar do-
laşmış ve tarihin gördüğü en iyi okçuları 
yetiştirmiştir. Bugün de hem at binmede 
hem de ok atmada birinci sırada olacağız. 
Bu gericilik değildir. Hem at bineceğiz 
hem ok atacağız aynı zamanda bugünün 
en iyi bilimini, fennini de başarmak zorun-
dayız. Bize ‘siz Müslüman olduğunuz için 
geri kaldınız’ dediler. Ecdadımız 12, 13 ve 
14. yüzyılda batının fersah fersah ötesin-
de bilim üretirken aynı zamanda İslami 
ilimlerde de zirvedeydiler. Demek ki, ge-
lişmişliğin dinle diyanetle alakası yok. Biz 
hem inançlı olacağız hem değerlerimizi 
yaşatacağız hem de bilimde fende batının 
ilerisine geçme mücadelesini vereceğiz” 
dedi. n SPOR SERVİSİ

‘KONYA, OKÇULUKTA 
LİDER İLLERDEN’
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Basketbolda dereceye giren
takımlar madalyalarını aldı

U16 Şampiyonası Konya’da yapıldı

Konya’da sezonunda 2017-2018 
sezonu Konya Basketbol İl Birinciliği 
kategorilerinde dereceye giren kulüpler 
kupa ve madalyalarını aldı. Bütün yaş 
kategorilerinde ilk üçe giren takımlara 
madalya ve kupalarını Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz verdi. Ersöz yaptığı açıklamada, 
“Dereceye giren takımlarımıza ödülleri-
ni verdik. Ben bu sezon derece yapan ve 
müsabakalara katılan takımların hep-
sine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 
yıllarda maçlara katılan takım sayısı-
nın artmasını planlıyoruz. Başarılı olan 
sporcularımızı ve takımlarımızı tebrik 
ediyorum” dedi. Türkiye çapından bü-
yük başarı elde eden Konya Sınav Koleji 
de kupasını Ömer Ersöz’ün elinden aldı.
n SPOR SERVİSİ

65 ilden 111 takımın katılımı ile 5 
Nisan 2018 tarihinde başlayan Türki-
ye Şampiyonası’nda oynanan birinci 
ve ikinci kademe müsabakaları so-
nunda 4 takımın finale katılma hakkı 
kazandığı U16 Türkiye Şampiyonası, 
4’lü finalleri 11-12 Mayıs tarihlerin-
de Konya’da oynandı. Cumhuriyet 
sahasında oynanan ilk gün yarı final 
maçında, Diyarbakır DSİ Spor, Bur-
sa temsilcisi Fethiye İdmanyurdu’nu 

2-0 ile yenip finale çıkarken diğer 
yarı final maçında Samsun Atakum 
Belediyespor, Muğlaspor’u 4-1 mağ-
lup ederek finale yükseldi. İkinci gün 
oynanan 3. lük müsabakasında Muğ-
laspor, Fethiye İdmanyurdu’nu 1-0 
yenip üçüncü oldu. Final maçında 
ise Samsun Atakum Belediyespor’u 
3-2 mağlup eden Diyarbakır DSİ Spor 
Türkiye şampiyonu oldu. Maçlardan 
sonra gerçekleşen ödül töreninde, 

takımlara kupa ve madalyaları Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz, Konya Amatör Spor Ku-
lüpleri Federasyonu Başkan Vekilleri 
Zahir Renklibay, Mehmet Günbaş, 
TFF Ankara Bölge Müdürlüğü, Ama-
tör İşler ve BAL Sorumlusu Burak 
Gülpınar, Konya Futbol İl Temsilcisi 
Tahir Taşyüz ve Konya ASKF yönetim 
kurulu üyeleri tarafından takdim edil-
di. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan 
teşvik primi iddiası

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın 
Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig’in 33. 
Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, 
“Göztepeli bazı oyuncularının teşvik primi aldıkla-
rı yönündeki yazılanlar bizleri derinden üzmüştür.” 
ifadelerini kullandı.

Baydar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 
sosyal medyada bazı söylentilerin dolaştığını iddia 
ederek, “Bugün Göztepe ile sıra dışı bir maç oyna-
dık. 

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada kafa 
karıştıran iddialar yer almaya başladı. Göztepeli 
bazı oyuncularının teşvik primi aldıkları yönündeki 
yazılanlar bizleri derinden üzmüştür.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Baydar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Aynı iddialar yarın oynanacak Osmanlıspor-Be-
şiktaş maçı için de dillendirilmeye başlandı. Biz bu 
iddialara inanmak istemiyoruz. 

Beşiktaş köklü mazisi olan bir kulüp. Bu tür 
ithamlarla isminin yan yana gelmesi düşünüle-
mez. Yarın her iki takımın da sahaya çıkıp, müca-
delelerini saha içinde vereceklerine ve bu iddiaları 
boşa çıkaracaklarına olan inancımız sonsuz. 

Sezon başından beri Atiker Konyaspor sayısız 
haksızlığa uğramıştır. Şimdi bir kez daha bu durum-
la karşılaşmak istemiyoruz. Spor kamuoyunun ve 
camiamızın gözü bu saatten sonra yarın oynanacak 
kritik maçlarda olacaktır.”
n AA

Galibiyet zamanı
Türkiye Basketbol 1. Lig’de Play – Off Yarı Final mücadelesinde temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Afyon 
Belediyespor ile eşleşti. Zorlu serinin ilk maçı bugün oynanacak ve mücadele saat 18.00’de başlayacak

Süper lige çıkma yolunda ilk adımını 
Bandırma Kırmızı’yı eleyerek atan Sel-
çuklu Belediyespor, Play – Off Yarı Final 
serisinde Afyon Belediyespor ile eşleşti. 
Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu’n-
da oynanacak mücadele bugün saat 
18.00’de başlayacak.

AFYON’DA GALİBİYET ŞART
Türkiye Basketbol 1. Lig Play – Off 

Yarı Final serisinin ilk 2 ayağı Afyonka-
rahisar Atatürk Spor Salonu’nda oynana-
cak. Yarı Final serisinde 3 galibiyet alan 
takım adını finale yazdıracak. Bu seride 
kendi sahasında en fazla 2 maç oyna-
yabilecek olan Selçuklu, final bileti için 
deplasmanda galibiyet almak zorunda. 

Mavi beyazlılar normal sezonda deplas-
manda rakibine 90 – 75 mağlup olurken 
iç sahada Afyon’u 89 – 71 devirmişti. Nor-
mal sezonu 3. sırada tamamlayan Afyon 
Belediye, 34 maçta 24 galibiyet ve 10 
mağlubiyet almıştı. Afyon’un bir sıra ge-
risinde sezonu tamamlayan Selçuklu ise 
34 maçta 23 galibiyet ve 11 mağlubiyet 
almıştı.

LİDER DANIELS
Türkiye Basketbol 1. Lig’in en fazla 

sayı atan ismi olan Will Daniels müca-
dele öncesi temsilcimiz Selçuklu Beledi-
yespor’un en önemli hücum silahı konu-
munda bulunuyor. Daniels,  oynadığı 36 
maçta 769 sayı atarak şu an ligin en fazla 

sayı atan oyuncusu durumunda. Temsil-
cimizin bir diğer yıldızı İzzet Türkyılmaz 
ise 37 maçta aldığı 316 ribaunt ile ligin 
en fazla ribaunt alan oyuncu sıralama-
sında kendisine 2. sırada yer buldu. Mavi 
beyazlıların Hırvat şutörü Fran Pilepic 
ise Bandırma Kırmızı serisinde göster-
diği performans ile Serkan Erdoğan’ın 
en önemli kozlarından birisi olduğunu 
gösterdi. Baş Antrenör Serkan Erdoğan 
Afyon Belediyespor karşılaşmasında şu 
5 ile sahaya çıkmayı düşünüyor: Fırat Töz 
–  Fran Pilepic – Yunus Çankaya – Will 
Daniels – İzzet Türkyılmaz

AFYON SÜPER LİGİ İSTİYOR
Sezona Süper Lig parolası ile çıkan 

Afyon Belediyespor, sezonu şampiyon 
tamamlamamasına rağmen Play – Off’ta 
hedefini sürdürüyor. Normal sezonu 24 
galibiyet alarak 3. sırada tamamlayan 
Afyon Belediyespor ilk turda İstanbulspor 
Beylikdüzü ile eşleşmişti. İlk maçta ken-
di sahasında rakibine 83 – 85 kaybeden 
Afyon, kalan 2 maçı da kazanarak adını 
yarı finale yazdırdı ve Selçuklu Bele-
diyespor’un rakibi oldu. Bugün saat 
18.00’de Afyonkarahisar Atatürk Spor 
Salonu’nda oynanacak mücadeleye Baş 
Antrenör Can Sevim’in mücadeleye şu ilk 
5 ile başlaması bekleniyor: Serkan Men-
teşe – Jacob Pullen – Altan Erol – Jamelle 
Hagins – Hadi Özdemir. n VEYSEL KOÇ



RPS
İşkence sona erdi!

Göztepe’yi elinden kaçırarak ligde kalma şansını zora sokan Atiker 
Konyaspor’u Beşiktaş kurtardı. Osmanlıspor’u 3-2 mağlup eden siyah 

beyazlılar Konyaspor’u Süper Lig’de tuttu. İkili averajda rakibine üstün olan 
Konyaspor gelecek hafta kaybetse, Osmanlıspor kazansa da ligde kalacak
Spor Toto Süper Lig’de heyecan bütün hızı ile 

devam ediyor. Cumartesi günü evinde Göztepe 
ile karşılaşan temsilcimiz Atiker Konyaspor, ra-
kibi ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma şanısını 
zora sokmuştu. 36 puana yükselen yeşil beyazlılar 
olası bir Osmanlı galibiyetinde ligden düşmenin 
en büyük adayı haline gelecekti. Ancak korkulan 
olmadı ve Beşiktaş Osmanlıspor’u 3-2 mağlup 
ederek Konyaspor’u ligde tuttu.

KABUS GİBİ BAŞLADI GÜZEL BİTTİ
Beşiktaş-Osmanlıspor maçı Konyapsor için 

kabus gibi başladı. Henüz maçın başında Serdar 
Gürler ile  1-0 öne geçen Osmanlıspor iyi oynayan 
taraftı. İkinci yarı Beşiktaş fırtınası başladı. Siyah be-
yazlılar Osmanlıspor’un kendi kalesine attığı gol ile 
beraberliği, Mustafa Pektemek ile de 2-1’lik üstün-
lüğü yakaladı. Serdar Gürler’in ikinci golü yürekleri 
ağızlara getirirken, son sözü Vagner Love söyledi.

KONYASPOR LİGDE KALDI
Bu sonuçla Konyapsor ligde kalmayı garanti-

ledi. Osmanlıspor’a karşı ikili averajda üstün olan 
Konyaspor gelecek hafta mağlup olması, Osman-
lıspor’un kazanması durumunda bile ligde kalacak. 
Herhangi bir üçlü averaj durumunda yine Konyaspor 
ligde kalan takımlardan biri olacak.

İŞKENCE SEZON SONA ERDİ
Beşiktaş karşısında kazanılan Süper Kupa ile 

başlayan 2017-2018 sezonu Konyaspor için kabus 
gibi devam etti. Avrupadan son saniye golü ile ele-
nen yeşil beyazlılar ligde de düşme hattında yer 
aldı. Taraftarın adeta işkence gördüğü sezon nihayet 
Vagner Love’un golü ile bitmiş oldu.

 SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 33 23 3 7 74 33 41 72
2.M. BAŞAKŞEHİR 33 21 6 6 59 32 27 69
3.BEŞİKTAŞ 33 20 8 5 64 29 35 68
4.FENERBAHÇE 32 19 9 4 68 34 34 66
5.TRABZONSPOR 33 14 10 9 60 51 9 52
6.GÖZTEPE 33 13 10 10 49 49 0 49
7.DG SİVASSPOR 33 14 7 12 44 48 -4 49
8.KASIMPAŞA 33 13 7 13 55 55 0 46
9.KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44
10.EY MALATYASPOR 33 10 10 13 35 43 -8 40
11.BURSASPOR 33 11 6 16 43 47 -4 39
12.ANTALYASPOR 33 10 8 15 38 56 -18 38
13.A. ALANYASPOR 33 10 7 16 52 57 -5 37
14.A. KONYASPOR 33 9 9 15 36 39 -3 36
15.TM AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36
16.OSMANLISPOR FK 33 8 9 16 48 58 -10 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 33 7 9 17 36 54 -18 30
18.K.KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12  

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2017-2018

PUAN DURUMU

Vagner Love takımına 
galibiyeti getiren, 
Konyaspor’u ligde 
tutan golden sonra 

böyle sevindi


