
‘NBŞ, ÜRETİCİYE 
ZARAR VERİYOR’

EKONOMİNİN YOL 
HARİTASINI ÇİZDİ

Pancar kotaları memnun etmedi

KSO Başkanı Memiş Kütükcü

2018/2019 pazarlama yılı şeker kotaları açıklandı. Buna göre 
ülke toplam A kotası 2,7 milyon ton olarak belirlendi. Karapınar 
Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner nişasta bazlı şekerin önünü 
açmak adına yapılan kotaların çiftçiye zarar verdiğini belirtti.

Temmuz 
ayı meclis 
toplantısında 
konuşan KSO 
Başkanı Me-
miş Kütükcü, 
“Yeni döne-
min öncelik-
leri yüksek 
enflasyon, 
yüksek kur ve 
yüksek faizle 
mücadele 
olmalı” dedi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 15’TE
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02 Çarşı Meram 
hizmete açılıyor 06 Afgan genci dört 

yerinden bıçakladı! 17 Direniş Karatay 
yeniden vizyonda 

‘Nitelik’ diyerek 
yola çıktılar

Önce nitelik sloganıyla yola çı-
kan Asrın İşadamları Derneği’nin 
Konya Şubesi kuruldu. Derneğin 
Şube Başkanı Mustafa Balta, hak 
ve hakikat vurgusu yaptı.
n HABERİ SAYFA 17’DE

Gayret ve 
özveriye ödül

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bün-
yesinde görev yapan ‘Evde Sağlık 
Hizmetleri Birimi’ çalışanları Vali 
Yakup Canbolat tarafından ‘Başarı 
Belgesi’ ile ödüllendirildi. Ödülleri 
personele İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç takdim etti.
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Elimizi taşın 
altına koymalıyız’

GİV Konya Şube Başkan Yardım-
cısı Şaban Topal, “Küllerinden 
doğan bir medeniyeti tekrar di-
riltme yolunda istikrarla ilerlerken, 
iş adamları olarak bizlerinde elini 
taşın altına koyması gerekiyor” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Rahatlatan açıklama!
Kamuya ait olan borçların 
yapılandırılmasına yönelik 
başvuru süresi son anda 
uzatıldı. Sürenin uzatılma 

haberi gelmeden yapılandır-
ma için son günü bekleyen 
vatandaşların cezası ise sa-
atlerce sıra beklemek oldu

ERDOĞAN’IN
TALİMATIYLA...

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakla-
rın Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ka-
nun’dan faydalanmak için belirlenen süre 
dün sona erecekti. Ancak dün mesai biti-
mine dakikalar kala Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kararıyla yapılandırma 
için son başvuru tarihinin 27 Ağustos tarihine 
kadar uzatıldığı açıklandı.

SIRA BİTMEDEN 
SÜRE UZADI

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların birço-
ğu başvuru için son güne kadar bekledi. Son 
gün olması nedeniyle sabahın erken saatle-
rinde Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK 
İl Müdürlüğü önünde ve içerisinde bekle-
yen vatandaşlar sıranın gelmesini bekledi. 
Daha sıradayken sürenin uzatıldığı haberi 
ise vatandaşı rahatlattı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Sık sık vatandaşlarla biraraya gelerek 
dertlerini, önerilerini dinleyen Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun ‘Ma-
kamda halk buluşması’ kapsamında, 
başkanlık makamında da vatandaşları 
ağırlıyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuklu Yörük Türkmen Derneği tara-
fından, Selçuk Üniversitesi’nde kurulan 
Otağ’da Yörük kültürü yeniden yaşatılı-
yor. İçerisinde saç böreği ve yayık ay-
ranıyla çay bulunan Otağ’da, teknolojik 
araçlar bulunmuyor.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Kapısı kapanmıyor Gelenek yaşatılıyor

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, yeni hükümet sis-
temiyle birlikte bahanelerin kalmadığına dikkat çekerek, yeni 
projeler için kolların sıvanarak hızlı bir şekilde çalışmalara baş-

lanacağını söyledi. Erdem, Konya’nın metro gibi vizyon projele-
rinin tamamlanması için gayret göstereceklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Öncelik vizyon projelerde

AK Parti Konya Milletvekili
Orhan Erdem
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GİV Konya Şube Başkan Yardımcısı Şaban Topal, “Küllerinden doğan bir medeniyeti tekrar diriltme 
yolunda istikrarla ilerlerken, iş adamları olarak bizlerinde elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi

‘Küllerimizden 
doğuyoruz!’

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 
Konya Şubesi ‘Girişimci Buluşma-
ları’ başlığı altında her ayın son 
Pazartesi günü düzenlenen progra-
mın bu ayki konuğu Mevlana Kal-
kınma Ajansı (MEVKA) Yatırım Ofi-
si Koordinatörü İsmail Ünver oldu. 
Girişimci İşadamları Vakfı Konya 
Şubesi Toplantı Salonu’nda düzen-
lenen programa GİV Konya Şube 
Başkan Yardımcısı Şaban Topal, 
GİV üyeleri ile çok sayıda dernek 
üyesi katıldı. 

‘ÇALIŞMALARIMIZA ARALIKSIZ 
DEVAM EDİYORUZ’

Programın açılış konuşması-
nı yapan GİV Konya Şube Başkan 
Yardımcısı Şaban Topal, ülkemizin 
büyük hedeflerinin ve büyük so-
rumluluklarının olduğunu söyledi. 
Bu hedeflere ulaşmak için herkesin 
bireysel çabalarına ihtiyaç duyuldu-
ğunu bu anlamda işadamları olarak 
gerekeni yapma gayretinde olduk-
larını belirten Topal şunları söyledi, 
“Geçmişte olduğu gibi adalet için 
cihana tekrar hakim olmak, gücü-
nü mazlumun refahı için kullan-
mak ne mutlu, ne büyük bir hedef. 
Bunu başarabilecek güç ve kudreti 
önce Yaradan’dan sonra şanlı ta-
rihimiz ve ecdadımızdan alıyoruz. 
Bu hedefe doğru sağlam adımlarla 
yürürken, ülkenin üreten gücünü, 
işadamlarını bu hedef doğrultu-
sunda birleştirmek için çalışıyoruz. 
Ülkemizin yöneticileri sorumluluk 
bilinciyle ve fedakarlıkla gözünü 
kırpmadan gecesini gündüzüne 
katarak çalışırken, küllerinden do-
ğan bir medeniyeti tekrar dirilt-
me yolunda istikrarla ilerlerken, 

iş adamları olarak bizlerinde elini 
taşın altına koyması gerekiyor. Bu 
anlayışla manevi değerlerine bağlı, 
geçmişine ve tarihine sahip çıkan 
ülkemizin gelişmesine ve ülke in-
sanının kazanımlarını kendi kaza-
nımlarından ön planda tutan bir 
vakfın temsilcileri olarak, çalışma-
larımıza aralıksız devam ediyoruz. 
GİV Konya Şubesi olarak üyeleri-
miz ile birlikte şubemizi büyütme 
ve geliştirme hedefindeyiz.” 

YATIRIM DESTEK OFİSİ İLE 
YATIRIMCILARA DESTEK 

OLUNUYOR 
MEVKA Yatırım Ofisi Koordina-

törü İsmail Ünver de, MEVKA’nın 
çalışma prensipleri ve verdikleri 
kalkınma destekleri ile ilgili bilgiler 
aktardı.  Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sisteminde Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı çatısı altında 26 adet 
kalkınma ajansı olduğunun bilgisini 
veren Ünver, bu ajanslardan biri-
nin de Mevlana Kalkınma Ajansı 
olduğunu söyledi. Mevlana Kalkın-
ma Ajansı’nın Konya ve Karaman’ı 
kapsayan bir çalışma alanı olduğu-

nu söyleyen Ünver, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Konya Yatırım Destek 
Ofisi Mevlana Kalkınma Ajansı, 
mevcut pazarını genişletmek ve 
rekabet gücünü artırmak amacıyla 
Konya’ya yatırım yapacak olan ya-
tırımcılar için özellikle Yatırım des-
tek Ofisi aracılığıyla destek sağla-
maktadır. Yatırım Destek Ofisimiz,  
Konya’da, özel kesimdeki yatırım-
cıların kamu kurum ve kuruluşları-
nın görev ve yetki alanına giren izin 
ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş 
ve işlemlerini ilgili mevzuatta belir-
tilen süre içerisinde, ilgili mevzuat-
ta bir süre belirtilmemişse öncelikle 
ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere 
yönetim kurulu adına tek elden ta-
kip ve koordine etmek, yatırımları 
izlemek, İlgili mevzuattaki başvuru 
koşulları ve istenen belgeler doğ-
rultusunda yatırımcıya bilgi ver-
mek ve yol göstermek, görevlerini 
yerine getirmektedir. Bölgede ya-
tırım yapmak isteyen yatırımcılar 
için “Tek Durak Ofis” görevi gö-
rerek ücretsiz hizmetler sunan bir 
birimdir. Ayrıca, İlimiz yatırım orta-
mının, ulusal ve uluslararası düzey-
de tanıtımını yapıyoruz. Tek Durak 
Ofis sistemi ile bölgemizde faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlarımızı 
tek çatı altında topladık. Tek Du-
rak Ofis sistemi ile kapıdan içeri 
giren yerli ve yatırımcılara gerekli 
destekleri sağlıyoruz.” Programın 
sonunda GİV Konya Şube Başkan 
Yardımcısı Şaban Topal, MEVKA 
Yatırım Ofisi Koordinatörü İsmail 
Ünver’e sunumundan dolayı teşek-
kür ederek hediye taktim etti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gayret ve özverileri
için başarı belgesi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bün-
yesinde görev yapan ‘Evde Sağlık 
Hizmetleri Birimi’ çalışanları Vali 
Yakup Canbolat tarafından ‘Başarı 
Belgesi’ ile ödüllendirildi. Sağlık Ba-
kanlığı’nın belirlediği kriterler doğ-
rultusunda ‘Evde Sağlık Hizmetleri’ 
faaliyetleri kapsamında göstermiş 
oldukları üstün gayret ve özveri-
li çalışmalarından dolayı 11 sağlık 
çalışanına başarı belgeleri, İl Sağlık 
Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle 
takdim edildi.

Başarı belgesi dağıtım töreninde 
konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, yeni dönemde yeni 
bir vizyon ile sağlık hizmeti sun-
duklarını ifade etti. Sağlık hizmetleri 
sunumunda evde sağlık hizmetleri 
birimlerinin son derece önemli bir 
sorumluluğu yerine getirdiğini vur-
gulayan Prof. Dr. Koç, 2018 yılı ilk 
6 ay içerisinde 9.997 kayıtlı hastaya 
17.943 ziyaret gerçekleştirildiğinin 
altını çizdi. Evde sağlık hizmetlerin-
de gelinen son noktanın uluslar ara-
sı seviyede sunulan sağlık kalitesine 
güzel bir örnek teşkil ettiğini belir-
ten Prof. Dr. Koç, sağlıkta gelişim 
aşamasının en önemli ayaklarından 
birinin evde sağlık hizmetleri oldu-
ğunu söyledi.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’n-
de görev yapan hekim ve sağlık ça-
lışanlarının yatağa bağımlı hastalara 
sağlık hizmeti sunarak son derece 
kutsal bir görevi yerine getirdiklerini 
belirten Prof. Dr. Koç, “Evde yatağa 

bağlı hastası olan aileler için o has-
tanın ilaçlarının yazdırılması, pansu-
manlarının yaptırılması ve tedavile-
rinin düzenlenmesi ailelerimiz için 
büyük bir yük. İşte sizler verdiğiniz 
hizmetlerle bu yükü ortadan kaldırı-
yorsunuz” dedi. Her insanın verilen 
bu hizmete bir gün ihtiyaç duyabile-
ceğini de vurgulayan Prof. Dr. Koç, 
“Konya olarak son derece tecrübeli, 
yetenekli ve dinamik bir idari ekiple 
hizmet üretiyoruz. Her alanda gay-
retli çalışanlarımızla büyük hizmet-
ler başarabilecek ve diğer illerimize 
örnek olacak projelere imza atabile-
cek kapasiteye sahibiz. Evde Sağlık 
hizmeti birimlerimiz de işini gerçek-
ten layığı ile yerine getiren fedakar 
mesai arkadaşlarımızdan oluşmak-
ta. Bu nedenle böylesine anlamlı bir 
törende sizlerle birlikte olmaktan 
son derece memnunum. evde sağlık 
hizmeti alan tüm hastalarımıza acil 
şifalar diliyor, başarılı çalışmaların-
dan dolayı tüm evde sağlık ekiple-
rimize de teşekkür ediyorum” dedi. 

İl Sağlık Müdürlüğü’nde ger-
çekleştirilen ‘Başarı Belgesi’ takdim 
törenine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç’un yanı sıra Kamu 
Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. 
Dr. Kadir Durgut, Başkan Yardım-
cıları Dr. Bahattin Akyürek, Uz. Dr. 
Semra Arıbaş ve Evde Sağlık Hiz-
metleri İl Koordinatörü Dr. Fatma 
Şimşek katıldı. Program toplu çeki-
len hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, Çarşı 
Meram’ı hizmete açıyor

Meram Belediye Hizmet Binası 
yanında yapımı gerçekleştirilen Çar-
şı Meram’ın 1 Ağustos Çarşamba 
günü saat 10.30’da düzenlenecek 
törenle açılışı gerçekleştirilecek.  

Meram Belediyesi tarafından 
Belediye Hizmet Binası yanında ya-
pımı gerçekleştirilen Çarşı Meram 
açılıyor. İçerisinde fitness salonu, 
yüzme havuzları, ticari alanlar, ofis 
ve restoran bulunan Çarşı Meram 
1 Ağustos Çarşamba günü saat 
10:30’da düzenlenen törenle hiz-
mete açılacak. 

Meram Belediyesi Hizmet Bina-
sı yanında yer alan Çarşı Meram’ın 
açılışına tüm vatandaşları davet 
eden Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, “Yenice, Ladikli, K. Kova-
nağzı, H. İsa Efendi, Toprak Sarnıç, 
Havzan, B. Kovanağzı mahalleleri-
miz başta olmak üzere bu bölgedeki 
20 civarında mahallemizin ihtiyacı 
olan fitness salonu, yüzme havuzla-
rı, ticari alanlar, ofis ve restoranı ile 
17 bin metrekarelik inşaat alanına 

sahip olan Çarşı Meram’ın resmi 
olarak açılışını yapmaktan mutlu-
luk duyuyoruz. Meram’da her hafta 
farklı bölgelerimizde gerçekleştirdi-
ğimiz açılış ve temel atma törenle-
rimiz bundan sonra da devam ede-
cek” dedi.
n İHA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

Şaban Topal İsmail Ünver

MEVKA Yatırım Ofisi Koordinatörü İsmail Ünver, GİV Konya Şubesi’ndeMEVKA’nın çalışma prensipleri ve verdikleri kalkınma destekleri ile ilgili bilgiler aktardı.
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    Gece Gündüz
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7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
masına İlişkin Kanun’dan faydalan-
mak için belirlenen süre dün sona 
erecekti. Ancak dün mesai bitimi-
ne dakikalar kala Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 
yapılandırma için son başvuru tarihi 
27 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. 
Yaklaşık 2 ay önce başlayan yapılan-
dırma fırsatının son günü olarak 31 
Temmuz belirlenmişti. Bu neden-
le yapılandırmada son gün dündü. 
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’na 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-
dürlüğü’nde uzun kuyruklar oluştu.  
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılması-
na İlişkin Kanun’dan yararlanmak 
isteyen borçlu vatandaşlar sabahın 
erken saatlerinden itibaren Konya 
Vergi Dairesi Başkanlığı’na ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne 
akın etti. Saatler öncesinden vergi 
dairesi binası ve Sosyal Sigortalar 
Kurumuna gelip sıra numarası alan 
yüzlerce vatandaş, sıranın kendisi-
ne gelmesini beklemeye başladı. Bu 
nedenle vergi dairelerinin ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu’nun önünde yo-
ğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar söz 
konusu yapılandırma kanunundan 
dolayı memnuniyetini ifade etti. 
Mesai bitmeden yapılandırmadan 
yararlanmak için saatlerce sıra bek-
leyen vatandaşlar için ise iyi haber 
akşam saatlerinde geldi. Mesai biti-
mine dakikalar kala Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 
yapılandırmanın son başvuru tarihi 
27 Ağustos’a kadar uzatıldığı bildi-
rildi. Alınan karar yapılandırmadan 
faydalanmak isteyen ancak süreyi 
kaçıran vatandaşlar için yeni bir şans 
oldu. 

SABAHIN ERKEN 
SAATLERİNDE SIRA ALDILAR
Yapılandırma fırsatının başla-

dığı yaklaşık 2 aydır, yetkililerce 
vatandaşların yapılandırmadan 
faydalanmaları için çağrıda ve uya-
rılarda bulunulmasına rağmen va-
tandaşların birçoğu son güne kadar 
bekledi. Yapılandırma fırsatından 
yararlanmak için son gün olması 
nedeniyle sabahın erken saatlerin-
de Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 
ve Konya Sosyal Güvenlik Kurumu 
İl Müdürlüğü önünde ve içerisinde 
bekleyen vatandaşlar sıranın gelme-
sini bekledi. Vatandaşlar borç yapı-
landırılmasının kendilerine kolaylık 
sağlayacağı için yetkililere teşekkür 

ederken, yapılandırma için son günü 
beklemenin cezasını ise sırada bek-
leyerek çektiklerini ifade etti. Ayrıca 
7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuru-
ların alınması, diğer taksit ödemeleri 
sırasında vergi dairelerinde meyda-
na gelmesi muhtemel sıkışıklığın 
önlenmesi ve mükelleflere kolay-
lık sağlanması amacıyla dün saat 
23.59’a kadar Konya Vergi Dairesi 
ve Konya Sosyal Güvenlik İl Müdür-
lüğü’nün açık kalacağı belirtilmişti. 

SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI
Son gün olması nedeniyle yapı-

landırmadan yararlanmak için sıraya 

girerek mücadele eden vatandaşlara 
iyi haber akşam saatlerinde geldi. 
Dün, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan başkanlığında toplandı. 
Toplantının ardından mesainin bit-
mesine saatler kala Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın takdiriyle yapılandırma 
süresinin 27 Ağustos’a kadar uzatıl-
dığı haberi geldi. Böylece yapılandır-
madan faydalanmak isteyen ancak 
gerekli hazırlıklarını tamamlayama-
yıp başvuramayan vatandaşlar için 
yeni bir şans daha doğmuş oldu.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin son günü 31 
Temmuz olarak belirlenmişti. Ancak süre dün uzatıldı. Sürenin uzatılma haberi gelmeden 
yapılandırma için son günü bekleyen vatandaşların cezası ise saatlerce sıra beklemek oldu

Son gün cezası; 
beklemek oldu

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak için belirlenen süre dün 
sona erdi. Yapılandırmadan faydalanmak için Vergi Dairesi’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na akın eden

 vatandaşlar kurumlarda yoğunluğa neden oldu.
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BİK ile TÜİK arasında üç yıldır süren görüşmeler sonunda, BİK tarafından hazırlanan ve iki bine yakın 
süreli yayını kapsayan istatistiki veriler TÜİK Yazılı Medya İstatistikleri Haber Bülteni’nde ilk kez yer aldı

BİK yazılı medya verileri 
TÜİK’te yeralmaya başladı

Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türki-
ye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında 
üç yıldır süren görüşmeler sonunda, 
resmi ilan ve reklam yayınlayan süreli 
yayınlara ilişkin BİK tarafından hazır-
lanan ve iki bine yakın süreli yayını 
kapsayan istatistiki veriler TÜİK Yazılı 
Medya İstatistikleri Haber Bülteninde 
ilk kez yer aldı.

Türkiye’de resmi ilan ve reklam 
yayınlayan süreli yayınlara ilişkin en 
geniş ve güvenilir bilgi envanterini 
elinde bulunduran BİK, bu verileri or-
tak bir havuzda toplayarak resmi ilan 
portalı www.ilan.gov.tr aracılığıyla 
başta akademi dünyası olmak üzere 
kamuoyunun kullanımına sundu. Ya-
zılı basın sektörünün ekonomik faaliyet 
verilerinden oluşan istatistiklerin TÜİK 
aracılığıyla, farklı sektörler tarafından 
çok yönlü olarak değerlendirilebilir 
hale getirilmesi için BİK, görev alanın-
daki süreli yayınlara ait verilerin “Yazılı 
Basın İstatistikleri Bülteni”nde yer al-
masını sağlayacak bir çalışma başlattı.

Çalışmanın ilk etabında Basın İlan 
Kurumu; “Resmi İlan ve Reklam Be-
dellerinin Türlerine Göre Dağılımı”, 
“Basın İlan Kurumu Görev Alanında 
Aylara Göre Yayımlanan Resmi İlan 
Adetleri”, “Basın İlan Kurumu Görev 
Alanında Aylara ve Türlerine Göre 
Resmi İlan ve Reklam Bedelleri”, “Res-
mi İlan ve Reklam Alan Süreli Yayınla-
rın Yıllara Göre Sayıları” ile “Resmi İlan 

Alan Süreli Yayınların Türlerine Göre 
Sayıları” verilerini TÜİK’e gönderdi.

Bu verileri değerlendirmeye alan 
TÜİK, resmi ilan ve reklam yayınına 
ilişkin ilk veri paylaşımını resmi sitesi 
www.tuik.gov.tr üzerinden 26 Tem-
muz 2018 tarihinde “Yazılı Medya İs-
tatistikleri, 2017 Haber Bülteni” aracı-
lığıyla gerçekleştirdi.

RESMİ İLAN VE REKLAM 
İSTATİSTİKLERİ ARTIK BİR TIK 

UZAĞINIZDA
BİK Genel Müdürü Yakup Karaca 

konuya ilişkin yaptığı değerlendirme-
de, “Kurumumuz, son yıllarda hem 
dijital medyanın yükselişi karşısında 
yazılı basın sektörünü yeniden konum-
landırmaya çalışıyor hem de bu dijital 
teknolojinin sunduğu imkânlardan 
yararlanmak maksadıyla çok sayıda 
projeyi hayata geçiriyor. Açıkçası yazılı 

basın sektörünün, özellikle yerel basın 
yönüyle değerlendirildiğinde ayakta 
kalmasının en önemli nedenlerinden 
biri olarak resmi ilan ve reklamları 
gösterebiliriz. Biz de Kurum olarak 57 
yıldır bu pastanın objektif ölçütlerle 
dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Önceden 
belirlenmiş yazılı kurallar çerçevesinde 
sistem çarkının sağlıklı bir şekilde ça-
lışmasının da bir anlamda garantörü 
konumundayız. Bu açıdan bakıldığında 
takdir edersiniz ki elimizde sektöre dair 
önemli bir bilgi ve birikim var. Bunları 
ülkenin, kamuoyunun bilgisine en ko-
lay yoldan sunmanın yolu olarak www.
ilan.gov.tr’yi gördük. Hâlihazırda resmi 
ilanların internet sitesi olan bu yapı, 
aynı zamanda bu alana dair verilerin 
toplu bir havuzu ve en güncel verilerin 
sunulduğu mecra oldu. Bir diğer çalış-
mamız ise, bu verilerin aynı zamanda 

istatistik biliminin de öngördüğü şe-
kilde tasnif etmekti. TÜİK ile birlikte 
yürüttüğümüz çalışma şimdi önemli 
bir aşamaya geldi. Bu işbirliğinin de-
vam ettirilmesinden yana olduğumu-
zu ve böylece çok daha güzel ve özel 
çalışmaları birlikte gerçekleştiririz diye 
umut ediyorum. Bu vesile ile beni son 
derece heyecanlandıran bu çalışmada 
emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum” dedi.

BİK İlan Hizmetleri Müdürü İd-
ris A. Çam ise söz konusu çalışmanın 
ülkenin ihtiyaç duyduğu verilerin çok 
yönlü olarak herkesin ve her kesimin 
kullanımına sunmak amacıyla yürü-
tüldüğünü belirterek “Elbette yazılı 
basın sektörüne dair standart bir veri 
oluşturmanın ve ülkemizin 2023 he-
deflerinin yanında, Avrupa Birliği’ne 
uyum çalışmalarının da altyapısını 
oluşturacak hazırlıklara katkı sunmayı 
planladık. Üç yıl önce başlamış oldu-
ğumuz çalışmanın ilk somut çıktısını 
geçtiğimiz günlerde aldık. Yolumu-
zun uzun olduğunun farkındayız. Bu 
nedenle yazılı basın sektörüne ilişkin 
düzenleyici, denetleyici ve destekleyici 
görevi bulunan Kurumumuza, Resmi 
İstatistik Programı’nda (RİP) ayrı bir 
başlık açılması ve bu alanda ‘sorumlu 
kurum’ kılınmasına yönelik gayretleri-
mizi de sürdüreceğiz” değerlendirme-
sinde bulundu. 
n HABER MERKEZİ 

Büyükşehir, ilçelere prestij
caddeler kazandırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’nın tüm ilçelerinde olduğu 
gibi Ilgın’da da prestij cadde yatı-
rımlarını sürdürüyor. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, prestij caddelerin kaliteli 
asfaltı, kaldırımı, bisiklet yolu ve alt 
yapısıyla ilçelerin çehresini değiştir-
diğini belirterek, Ilgın ilçesinde hiz-
mete sunulan 3 caddenin ardından 
2 caddede daha çalışmaların devam 
ettiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’nın bütün ilçelerinde hayata 
geçirdiği prestij cadde yatırımlarıyla 
ilçelerin çehresini değiştirmeye de-
vam ediyor. Büyükşehir, Konya’nın 
Ilgın ilçesinde 2 yeni prestij cadde-
nin yapımını sürdürüyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası ilçelere 
hak ettiği hizmetleri sunabilmek 
için çok sayıda yatırım gerçekleş-
tirildiğini belirterek, bu kapsamda 
bütün ilçelere prestij caddeler ka-

zandırmaya devam ettiklerini ifade 
etti. 

Prestij caddelerin ilçelerin 
standardını yükselttiğini dile ge-
tiren Altay, Ilgın ilçesinde hayata 
geçirdiklerini 3 caddenin ardından 
2 yeni caddede düzenleme çalış-
maları yaptıklarını kaydetti. Altay, 
“Ilgın ilçemize 5,5 kilometrelik 3 
prestij cadde kazandırmıştık. Bun-
ların yanında Muhsin Yazıcıoğlu ve 
Alparslan Türkeş Caddelerinde de 
düzenleme yaparak Ilgın ilçemize 
kazandırıyoruz. Tüm ilçelerimizin 
merkezlerinde olduğu gibi Ilgın’da 
da örnek caddeleri vatandaşlarımı-
zın hizmetine sunuyoruz” dedi. 

Daha önce Vefa Tanır Caddesi, 
İnönü ve Nevzat İspir Caddelerini 
tamamlayan Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, yapımı devam eden Muh-
sin Yazıcıoğlu ve Alparslan Türkeş 
Caddeleri ile birlikte Ilgın’a; kaliteli 
asfaltı, kaldırımı, bisiklet yolu ve alt 
yapısıyla 15 milyon liralık ana cadde 
yatırımı yaptı.  n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, yeni hükümet sistemiyle birlikte bahanelerin kalmadığına dikkat çekerek, yeni projeler için kolların sıvanarak 
hızlı bir şekilde çalışmalara başlanacağını söyledi. Erdem, Konya’nın metro gibi vizyon projelerinin tamamlanması için gayret göstereceklerini söyledi

‘Sistem bahanesiz işleyecek’
24 Haziran Milletvekili Genel 

Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi 
geride kaldı. Birkaç aylık seçim sü-
recinin ardından Türkiye, seçimlerin 
tamamlanmasıyla birlikte bir seçim 
atmosferinden daha çıkmış oldu. Se-
çimlerin tamamlanmasıyla birlikte 
resmen başlayan Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile birlikte, yeni 
bakanların atamaları gerçekleştirildi. 
Yürütmede bu gelişmeler yaşanırken 
denetleme ve yasama görevindeki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBM-
M)’nde de çalışmalar hızlı bir şekilde 
başlatıldı. Gözler bundan sonraki sü-
reçte Konya ve ülke için neler yapıla-
cağına çevrildi. Merak edilenlere ce-
vap veren AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem, yeni sistemle birlikte 
Türkiye’de yürütmenin yeniden di-
zayn edildiğini hatırlattı. Yapılan dü-
zenlemelerin ardından önümüzdeki 
birkaç hafta içerisinde işleyişin tama-
men oturacağını belirten Erdem, yeni 
projeler için kolların sıvanarak hızlı 
bir şekilde çalışmalara başlanacağını 
söyledi. 

‘SİSTEM BAHANESİZ İŞLEMEYE 
BAŞLAYACAK’

Gündeme ve Konya’nın önümüz-
deki dönem projelerine ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan AK Parti Kon-
ya Milletvekili Orhan Erdem, dünyaya 
örnek bir demokrasi sunumuyla 24 
Haziran seçimlerinin geride kaldığını 
söyledi. Demokrasi adına önemli bir 

oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı 
seçilmesinin oldukça önemli olduğu-
nu anlatan Erdem, “Bugün insan ai-
lesi içinde bir seçime çıksa yüzde 50 
büyük bir orandır. Bunu geçerek bir 
yere varmak çok önemli. Her şeyiyle 
demokratik bir seçim oldu. Kendi açı-
mızdan artık çok bahanemiz kalma-
yacak. Çünkü sistem Cumhurbaşka-
nımızın başkanlığında bir yürütme ve 
güçlü bir Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ne geçmiş oldu. Denetim ve ya-
sal çalışmaları direk bizler yapacağız 
Meclis’te, yürütme; dışarıdan atanan 
bakan, bakan yardımcıları ve bürok-
rasi ile birlikte yürüyecek. Cumhur-
başkanlığı kararnameleri ile yeni yapı 

dizayn ediliyor. Bakanlarımız atandı, 
kendi ekiplerini kurmak adına ha-
zırlıklarını yapıyorlar. Önümüzdeki 
haftalarda sistem bahanesiz işlemeye 
başlayacak” diye konuştu. 

İLK TOPLANTIYI YAPTILAR
Seçimin atlatılmasının ardından 

AK Parti Konya Milletvekilleri olarak 
Konya yatırımlarının takibini yap-
mak, yeni projelerle ilgili çalışmalar 
yürütmek adına yapacakları toplan-
tıların başlangıcı olarak birkaç gün 
önce biraraya geldiklerinin bilgisini 
veren Erdem, “Seçimden sonra AK 
Parti milletvekilleri olarak birkaç gün 
önce Seçim İşleri Başkanımız Ahmet 
Sorgun başkanlığında toplantı yap-
tık. Bütün arkadaşlarımız katıldı. Bu 
toplantıların bir sekretaryasını oluş-
turduk. İl Başkanlığı ile temas kura-
cak arkadaşımızı belirledik. Bundan 
sonraki toplantılarda devam eden 
yatırımların gözden geçirilmesi, yeni 
gelen yatırımların da neler olacağı 
konusunda istişarelere başlanılması 
üzerine, yeni bakanların ziyareti gibi 
çalışmaları yapmak suretiyle bu çalış-
malara başlamış olduk.  Bir kere bü-
yük yatırımlarımızdan metro konusu 
en önemli takip gerektiren bir proje. 
Çevre yolu projesi kısmen biten bö-
lümleri mevcut olmasıyla birlikte, de-
vam eden kısımlarının biran önce bi-
tirilmesiyle ilgili takibimiz söz konusu 
olacak. Hakeza yeni bir üniversitemiz 
olan Teknik Üniversite’nin rektör ata-

ması ve hızlı bir şekilde eğitim-öğre-
time geçecek şekilde dizayn edilmesi 
gibi bütün konuların takibi yapılacak. 
Konya için yeni vizyon projeler neler 
olabilir? Hükümetimizle istişareli bir 
şekilde tarım, turizm, eğitim, sağlık 
gibi önemli alanlarda hem Konya’ya 
hem Türkiye’ye hatta yurt dışına hiz-
met verecek boyutta ele alınacak ve 
çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

KONYA’DA EĞİTİM ORTALAMANIN 
ÜZERİNDE

Uzmanlık alanı olması nedeniyle 
özellikle eğitim yatırımları hakkında 
bilgi veren ve Konya’nın eğitimdeki 
durumunu paylaşan Erdem, şunları 
söyledi, “AK Parti’nin 2002’de iktida-
ra gelmesiyle en önemli konularından 
biri eğitim oldu. Milli savunmanın 

üzerinde ilk bütçeler AK Parti hü-
kümetlerinde eğitime verildi. Bakan 
Yardımcısı olarak eğitim konusunda 
6 yıl kadar bu süreçte içerisinde olma 
imkanı bulduk. İstişareler içerisinde 
Konya’nın eğitim adına ihtiyaçlarının 
hızlı bir şekilde sağlanmasına çalış-
tık. Türkiye ortalamalarının üzerinde 
de bir iyileşme var Konya’da. Şuan 
100’e yakın okulun yapım veya iha-
le aşamasında olduğunu biliyorum. 
Onlar da hayata geçince eğitimde 
Konya daha iyi noktaya gelecek. Açık 
veya kapalı spor salonları konusunda 
çokça talep aldık. Bunların da hızla 
giderilmesi gerekiyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin yapacakları var, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı’nın yapacakları 
var. Bu konularda da talepleri karşıla-

maya gayret edeceğiz.”
TEKNİK ÜNİVERSİTE HIZLI BİR 

ŞEKİLDE DİZAYN EDİLECEK 
Konya’nın 5. Üniversitesi olarak 

kurulan ve Konya’nın bir hayalinin 
gerçekleştiği Teknik Üniversite’nin 
kurulumunu da değerlendiren Er-
dem, “Teknik Üniversite konusunda 
istişareler yapılacaktır. Konya teknik 
anlamda bir hayalini gerçekleştiriyor. 
Teknik Üniversite’nin hem Konya 
sanayisi hem milli savunmanın geliş-
mesi ile birlikte hareketlenmesi adına 
önemsediğimiz bir üniversite. Bize 
düşen hızlı bir şekilde atamalarının 
yapılıp üniversitenin hızlı bir şekilde 
hayata geçirilmesi ve Konya’ya yeni 
bir değer katması” görüşünü paylaş-
tı.   n ABDULLAH AKİF SOLAK

AK Parti Konya Milletvekili Orhan 
Erdem, yeni döneme dair Yenigün Ga-
zetesi’ne değerlendirmelerde bulundu.
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BEYSEHIR

Beyşehir Belediyesi, yaklaşan 
kurban bayramı öncesinde ilçe 
merkezi ve dış mahallelerde bulu-
nan camilerin genel bir temizlikten 
geçirilmesi için seferber oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Belediye olarak  ilçe 
genelinde yer alan tüm cami ve 
ibadethanelerde kurban bayramı 
öncesinde başlattıkları genel te-
mizlik çalışmasının devam ettiğini 
söyledi. Beyşehir Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü bünye-
sinde oluşturulan mobil cami ve 
ibadethane temizleme aracının 
ilçedeki tüm camileri dolaşarak 

vatandaşların dini ibadetlerini kut-
sal mekanlarında daha temiz ve 
sağlıklı bir ortamda gerçekleştire-
bilmeleri adına temizlik çalışması  
yürüttüğünü vurgulayan Özaltun, 
çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

“Belediye olarak kutsal mekan 
olan cami ve mescitlerimizin iç ve 
dış mekan temizliğine büyük önem 
veriyoruz. Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekiplerimiz, bu çerçevede 
belirli periyotlar halinde cami çev-
resinde genel bir temizlik ve bakım 
çalışması yaparken, iç mekanlarda 
da mobil cami ve ibadethane te-
mizleme aracı bünyesinde büyük 

bölümünü kadınlardan  oluştur-
duğumuz özel ekibimiz mesai yü-
rütüyor. Bu kapsamda, bizler için 
kutsal bir mekan olan camilerimi-
zin halıları özel makinelerle yıkanıp 
temizlenirken, ibadethanenin tüm 
müştemilatında yer alan ayakka-
bılıklar, kapı, duvar, ayna ve cam-
lar da silinerek genel ve kapsamlı 
bir temizlik faaliyeti yürütülüyor. 
Yine, cami önleri ve girişleri, şa-
dırvan ve abdest alma yerleri ile 
tuvaletlerin de genel temizlikleri 
büyük bir özenle yapılıyor. Cami-
lerimizde temizlik mesaisinin sona 
ermesinin ardından ise ortama hoş 

bir koku bırakması için gül suyu 
sıkılarak faaliyet tamamlanıyor.  
Beyşehir halkımızın daha temiz ve 
hijyenik bir ortamda ibadetlerini 
yerine getirebilmeleri adına bu tür 
faaliyetlerimiz kesintisiz devam 
edecek. Yaklaşan kurban bayramı 
öncesinde temizlik faaliyetlerimiz 
hız kazanırken,mesaimizi bayram 
günlerine kadar tamamlamayı 
hedefliyoruz.” Özaltun, ilçedeki 
camilerde yürüttükleri temizlik 
çalışmasının yanısıra ibadethane 
bahçelerini vatandaşların istifadesi 
için kamelya ve banklarla donattık-
larını da sözlerine ekledi.

Beyşehirli vatandaşlar, Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun’u 
makamında ziyaret ederek dert,-
sorun,öneri ve taleplerini  anlatıp 
çözüm bulabiliyor.

Göreve geldiği günden bu 
yana toplumun her kesimiyle iç 
içe olan, her an arasında olduğu 
vatandaşların dert, sorun ve ta-
leplerini yüz yüze görüşüp din-
leyerek çözüm üretme yolunda 
çaba gösteren Başkan Özaltun 
Beyşehir’de gönüllerin belediye 
başkanı haline geldi.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun’un makam odası son zaman-
larda ziyaretçi akınına uğruyor. 
Haftanın en az bir gününde ma-
kam kapısını vatandaşlara açan 
Özaltun, sıcak bir karşılamayla 
makam odasında kabul ettiği her 
yaştan vatandaşla görüşüp dinli-
yor.

Özaltun’un makamında halkla 
buluştuğu anlarda Belediye’nin 
ilgili birim müdürleri de bulunu-
yor. Vatandaşlardan gelen talep, 
öneri, sorunlar bu şekilde ilgili 
birimlere anında intikal ettirilerek 
çözüm üretme noktasında çaba 
gösteriliyor.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, yaptığı açıklamada, Beyşe-
hir’e hizmet üretirken vatandaş 
odaklı olarak bu çalışmaları yü-

rüttüklerinin altını çizerken, şun-
ları kaydetti:

 “Zaten günün büyük bölü-
münde vatandaşlarımızın arasın-

dayız. Gün içerisinde yaptığımız 
hizmetleri yerinde incelerken 
bir bakıyorsunuz yolda yürürken 
karşılaştığımız vatandaşlarımızla 

biraraya geliyor, bir bakıyorsunuz 
aynı şekilde esnafımızla buluşa-
biliyoruz. Katıldığımız açılış ve 
ziyaret programları ile de sürekli 
halkımızın arasında olmaya özen 
gösteriyoruz. Bunun dışında ran-
devu alarak görüşme yapmak 
üzere Belediyemizi ziyaret eden 
vatandaşlarımızı da makamda 
ağırlayarak talep ve sorunlarını, 
anlattıklarını dinliyoruz. Bunu da 
yeterli görmüyoruz. Ve haftada 
bir gün ‘makamda halk buluşma-
sı’ adını verdiğimiz uygulamayla 
makam kapısını açarak vatandaş-
larımızla biraraya gelmeye çalı-
şıyoruz. Bu buluşmada kapıdan 
içeriye giren vatandaşımızın her 
türlü isteğini, problemini dinle-
yip ilgili birimlerimize aktarıyo-
ruz. Zaten, birim müdürlerimizin 
de olduğu bu halk buluşması bu 
anlamda işimizi de kolaylaştırı-
yor. Genelde Çarşamba günleri 
saat 16.00’da gerçekleştirdiğimiz 
bu makamda halk buluşmalarını, 
işlerimizin yoğun olduğu zaman-
larda ya da ilçe dışında bulundu-
ğumuz günler ise farklı günlerde 
de yapabiliyoruz. Amacımız; hal-
kımıza en güzel hizmeti, onların 
talep, öneri ve istekleri doğrultu-
sunda verebilmek. Onun için bu 
tür istişare programlarına, buluş-
malara büyük özen gösteriyoruz.”

Çocuk parkları kamera 
ile artık daha güvenli

İhlas Medya kuruluşları olan 
TGRT Haber, Türkiye Gazetesi ve 
İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) “ço-
cuk parklarına güvenlik kamera-
sı konulsun” çağrısına Konya’nın 
Beyşehir İlçe Belediyesi’nden de 
destek geldi. Beyşehir ilçesinde, 
çocuk oyun parkları Belediye ta-
rafından güvenlik kameralarıyla 
donatılmaya başladı. İlk etapta, göl 
kenarındaki parklarda başlayan uy-
gulama zamanla diğer parklarda da 
yaygınlaştırılacak. Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı 
açıklamada, kent merkezinde bulu-
nan çocuk oyun parklarına yüksek 
çözünürlükte güvenlik kamerası 
yerleştirilmesi uygulamasını ilk ola-
rak Beyşehir Gölü kenarındaki Vus-
lat Parkı’nda kurdukları yeni çocuk 
oyun parkında başlattıklarını söy-
ledi. Beyşehir Belediyesi tarafından 
Öğretmenevi karşısındaki park ala-
nının yenilenmesinin ardından gü-
venlik kamerası da yerleştirdiklerini 
belirten Özaltun, “Belediye olarak 
bugüne kadar ilçemiz sınırlarında-
ki 67 merkez ve dış mahallemize 
parklar yaparak çocuklarımızın ve 
ailelerimizin hizmetine sunduk. Bu 
parkları yaparken birinci önceliği-
miz hep çocuklarımızın güvenliği 
oldu. Bu anlamda, Belediye olarak 
en son Öğretmenevi karşısındaki 
oyun parkımızı yüksek güvenlikli 
oyun gruplarıyla yenileyerek kısa 
süre önce çocuklarımızın hizme-
tine sunduk. Beyşehir Belediyesi 
olarak artık  ilçemize Türkiye stan-
dartlarında çocuk oyun parkları 
kazandırmaya başladık. Dolayısıy-
la, bu güvenlik konsepti içerisinde 
bu parklara kamera yerleştirilmesi 

çalışmaları da yer alıyor. Zabıta 
ekiplerimiz, çocuk parkları çevre-
sinde zaman zaman devriye atarak 
güvenlik noktasında ailelerimize, 
çocuklarımıza destek veriyor. Aynı 
uygulamayı kolluk kuvvetlerimiz 
de yapıyor. Ancak, tüm bunları da 
yeterli görmeyerek bu parklarımızı 
artık günümüzün olmazsa olmazı 
olan son teknoloji ürünü güven-
lik kameraları ile donatma kararı 
aldık. Bu noktada ülkemizde son 
zamanlarda da çocuk istismarı ve 
çocuk kaçırma olaylarının arttığı 
bir dönemde parklarımıza güven-
lik kamerası takılması yönünde de 
vatandaşlarımızdan çok talepler 
gelmeye başlamıştı. Bu konuda, 
gerek medyamızda, gerekse top-
lumumuzda büyük bir hassasiyet 
oluştu. Bunun üzerine kentimiz-
deki parklarda güvenlik kamerası 
dönemini Vuslat Parkı’ndan baş-
latmış olduk. Burada yenilediğimiz 
parkımıza yüksek çözünürlükte 
gece ve gündüz alanın tüm nokta-
larını görebilecek bir açıda 3 adet 
güvenlik kamerası yerleştirdik. Ol-
masını arzu etmeyiz ama herhangi 
bir olayla karşılaşırsak Emniyet ve 
kolluk kuvvetlerimizle bu görüntü 
ve verileri paylaşarak gerekli çalış-
maları yapmalarında onlara kolay-
lık ve destek de sağlamış olacağız. 
Amacımız; ilçemizdeki tüm parkla-
rımıza bu güvenlik kameralarından 
yerleştirmek. İlk etapta bu uygula-
maya bu parkımızda başladık. Gü-
venlik kamerası kurduğumuz park 
sayısını zaman içerisinde daha da 
artırmayı ve ilçemizde bu uygula-
mayı diğer parklarımızda da yay-
gınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.

‘Verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik’
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 

Özaltun, ilçe merkezinde yaşayan va-
tandaşlarla akşam sohbetleri progra-
mında biraraya geldi.

Başkan Özaltun, Beyşehir Bele-
diyesi tarafından bir süre önce baş-
latılan akşam sohbetleri programını 
sürdürüyor. Program kapsamında 
Müftü Mahallesi’nde bulunan bir site 
bahçesinde apartman sakinleriyle 
mesai saati sonrasında buluşan Özal-
tun, sohbet ettiği vatandaşların talep 
ve sorunlarını dinledi. Toplantıya ka-
tılan belediyenin birim müdürleri ise 
vatandaşlar tarafından dile getirilen 
sorun ve istekleri not aldı. 

Toplumun tüm kesimleriyle sık 
sık biraraya gelerek her türlü talep ve 
problemlerini dinlemek suretiyle ha-
yata geçirdikleri hizmetlere bu istek-
ler doğrultusunda yön vermeye çalış-
tıklarını dile getiren Belediye Başkanı 
Özaltun, akşam sohbeti buluşmasın-
da Beyşehir Belediyesi’nin yürüttüğü 
çalışmaların yanısıra ilçeye kazandı-

rılan devlet ve Büyükşehir Belediyesi 
yatırımlarından da söz etti.

Apartman sakinlerinin ikamet 
ettiği Müftü Mahallesi’ne de diğer 
66 merkez ve dış mahallede olduğu 
gibi pekçok hizmeti kazandırdıklarını 
anlatan Özaltun, yol çalışmalarının da 
bunlardan birisi olduğunu dile getirdi. 
Müftü Mahallesi’nin boş arsası çok 
olan bir yerleşim olduğunu ve Beyşe-
hir’de yapılaşmanın en yoğun olduğu 

bir mahalle olduğunun altını çizen 
Özaltun, yapılaşmanın olmadığı alan-
lardaki cadde ve sokakları dönemle-
rinde sıcak ve sathi asfaltın yanısıra 
kilitli parke taşıyla da kapladıklarını, 
yerleşime yeni parklar kazandırarak 
daha modern ve yaşanabilir bir hale 
getirdiklerini aktardı. 

Özaltun, göreve geldikten sonra 
Beyşehir’in tüm mahalle muhtarla-
rıyla biraraya geldiklerini ve yollarla 

ilgili bir genel durum değerlendirmesi 
yaptıklarını, istişarede bulunduklarını 
belirterek, “Düzenlediğimiz toplan-
tıda mahalle muhtarlarımızdan kilitli 
parke taşıyla kaplanmasını istedikleri 
toplam alan 350 bin metrekare idi. 
Bu talep edilen miktarın tamamının 
5 yılda bitirileceği sözünü verdim. Ça-
lışmalara bu 350 bin metrekare he-
sabıyla başladık. Belediye olarak yılda 
ortalama 150 bin metrekare parke 

taşını yollarımıza döşüyoruz. Geçen 
seneye geldiğimizde bu bizden iste-
nilenin de çok çok üzerinde mahal-
le yollarımıza kilitli taş döşediğimizi 
gördük. 2017 yılının sonunda rakam 
550-600 bin metrekareye ulaşmıştı. 
Biz 350 bin metrekare sözümüzde 
durmuştuk ancak muhtarlarımız, Be-
lediyemizi düşünerek az yer söylemiş-
ler, bunun içerisine yayla yolu, mezar-
lık çevre yolları ile ilave yolları da dahil 

edince kilitli parke taşıyla kapladığı-
mız yol ve alan miktarı ilçemizde ne-
redeyse iki katına çıkmış oldu. Bunlar 
resmi kayıtlarımızdaki rakamlar” diye 
konuştu.

Özaltun, belediye başkanı olarak 
göreve başladığı dönemde eleştiri ko-
nusu yapılan birçok devlet yatırımının 
da bugüne gelindiğinde tamamlan-
dığını ya da bitmek üzere olduğunu 
gördüklerini belirterek, verilen söz-
lerin hepsinin yerine getirildiğini, 
söz verilmeyen de birçok yatırım ve 
hizmetin Beyşehir’e kazandırıldığını 
sözlerine ekledi.

Akşam sohbeti programına Bey-
şehir Birlik Muhtarlar Derneği Başka-
nı Faruk Koçer, Müftü Mahallesi Muh-
tarı Ali Uçar ile AK Parti İlçe Teşkilatı 
yönetim kurulu üyeleri ve Belediye 
meclis üyeleri katıldı. Sohbet esnasın-
da vatandaşlara alana gelen Beyşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmet Aracı ve ik-
ram çeşmesi vasıtasıyla çeşitli içecek 
ikramlarında da bulunuldu.

Beyşehir’de camiler bayrama hazırlanıyor

Sık sık vatandaşlarla biraraya gelerek dertlerini, önerilerini dinleyen Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun ‘Makamda halk buluşması’ kapsamında, başkanlık makamında da vatandaşları ağırlıyor

Kapısı herkese açık

Özaltun’a teşekkür

Doğanbeyliler Vakfı Başkan Yar-
dımcısı Süleyman Erol ve Doğan-
beyliler İstanbul Dernek Başkanı 
Seyit Ali Tüz Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun’u ziyaret ederek 
teşekkür plaketi takdim etti.
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Silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı Afgan genci dört yerinden bıçakladı!
Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin 

yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 
gözaltına alınan 3 şüpheli tutuk-
landı.  Olayın ardından gözaltına 
alınan şüpheliler K.Y. (15), Erol A. 
(34) ve Bekir S’nin (34) emniyet-
teki işlemleri tamamlandı.  Asayiş 
Şube Müdürlüğünden çıkartılan 
şüphelilerden Erol A, polis aracı-
na bindirildiği sırada gazetecilere, 
“Küfür etmeseydi şimdi yaşaya-
caktı.” dedi.   Adliyeye sevk edi-
len şüphelilerden K.Y, Erol A. ve 
Bekir S, çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı. Öte yandan kavga anı 
iş yerinin güvenlik kameralarınca 
kaydedildi.  Görüntülerde, iş yeri 
sahibi ve garsonlar ile şüphelile-
rin kavga etmesi, araya girenle-
rin şüphelileri uzaklaştırması yer 
alıyor. Kayıtlarda restoran sahibi 
Musa Yıldız ile çalışanların arkala-
rından giderken av tüfeğiyle ateş 

açılması ve Yıldız’ın yere düşmesi 
görülüyor. 

Pazar günü, merkez Karatay 
ilçesi Mevlana Caddesi’nde bulu-
nan restoran sahibi Musa Yıldız 
ve çalışanlarıyla, müşterileri ra-
hatsız ettikleri iddia edilen grup 
arasında tartışma çıkmıştı. Kısa 

sürede kavgaya dönüşen olayda 
Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet 
Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet 
Altan ve Umut Avcı av tüfeğiyle 
yaralanmıştı. Ambulanslarla Kon-
ya Numune Hastanesi’ne kaldırı-
lan yaralılardan Musa Yıldız haya-
tını kaybetmişti.  n AA

Karaman’da bir çocuk, kendi-
sine küfredip kafasına hortumla 
vurduğunu iddia ettiği Afganis-
tan uyruklu genci dört yerinden 
bıçakladı.  Olay, Larende Mahal-
lesi 588 Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, R.D. (15), 
Afganistan uyruklu Abdullah 
T. ile (18) kendisine küfür ettiği 
gerekçesiyle tartışmaya başladı. 
Tartışmanın bir süre sonra kav-
gaya dönüşmesi üzerine R.D., 
üzerindeki bıçakla Abdullah T.’yi 
vücudunun dört yerinden bıçak-
layarak kaçtı. Kalbinin yakınına 
isabet eden bıçak darbesiyle ağır 
yaralanan Abdullah T., vatandaş-
ların çağırdığı ambulansla Ka-
raman Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Burada hemen ameliyata 
alınan Afganistanlı gencin, sağlık 
durumunun ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. Olaydan sonra kaçan 

R.D. kısa sürede polis ekipleri 
tarafından yakalanarak gözaltı-
na alındı. R.D. bıçaklayarak ağır 
yaraladığı Afganistanlı gencin 
tedavi gördüğü hastanede sağlık 
kontrolünden geçirildikten sonra 

emniyet müdürlüğüne götürül-
dü. Şüpheli R.D.’nin polise verdi-
ği ilk ifadesinde, Abdullah T.’nin 
kendisine küfür ederek kafasına 
hortumla vurduğu için bıçakla-
dığını iddia ettiği öğrenildi. n İHA

Selçuklu Yörük Türkmen Derneği tarafından, Selçuk Üniversitesi’nde kurulan Otağ’da Yörük kültürü yeni-
den yaşatılıyor. İçerisinde saç böreği ve yayık ayranıyla çay bulunan Otağ’da, teknolojik araçlar bulunmuyor

Kampüs’te Yörük 
kültürü yaşatılıyor

Selçuklu Yörük Türkmen 
Derneği tarafından, Selçuk Üni-
versitesi Alaadin Keykubat Kam-
püsü’ne kurulan Otağ’da Yörük 
kültürü yeniden yaşatılıyor.

Selçuklu Yörük Türkmen Der-
neği Başkanı Abdil Ateş, Selçuk 
Üniversitesi Alaaddin Keykubat 
Kampüsü içerisinde Yörük kül-
türünü yeniden hatırlatma ve ya-
şatmak için Otağ kurdu. İçerisin-
de saç böreği ve yayık ayranıyla 
çay bulunan Otağ’da, televizyon 
gibi teknolojik araçlar bulunmu-
yor. Yörüklerin yaşantısından 
esintilerin yer aldığı Otağ’da es-
kiden kullanılan testi, dirgen gibi 
geçmişte kullanılan malzemeler 
yer alıyor. Otağ’ın en dikkat çeki-
ci özelliği ise halı dokuma tezga-
hında ilmek ilmek dokunan halı-
ların yer alması. 

Otağ’ın kurulma amacından 
bahseden Selçuklu Yörük Türk-
men Derneği Başkanı Abdil Ateş, 
“Eski tarihimizi gönümüzde de 
yaşatarak öğrencilere de aktar-
mayı amaçlıyoruz. Burası bir kül-
tür. Yörüklerin yaşantısı, eskiden 
doğal hayatlarını yaşadıkları bir 
mekan. Belki bu çadırların eski-
ye bakışı biraz daha lükstür ama 
önemli olan buradaki öğrencilere 
bu kültürü yaşatmak. Biz buraya 
gelirken sağ olsun Rektörümüz 
Mustafa Şahin Bey bu konuda 
bize çok büyük destek verdi. Ön-
celikle ona çok teşekkür ediyo-
ruz” dedi. 

“Yörüklerin çadırlarının kapısı 
yoktur, herkese açıktır” 

Başkanı Ateş, “Burada öğren-
ciler o kadar heves ediyor ki, bu-
raya geldiklerinde bizim burada 
sadece saç böreğimiz, ayranımız 
ve çayımız var, bizim kültüre ait. 
Başka türlü hiçbir şeyimiz yok. Ne 
televizyonumuz var, ne yemeği-
miz var başka hiçbir imkanı kul-
lanmıyoruz. Amacımız insanlara 
bir şeyler katmak ve kültürümü-
zü yaşatmak. Eskiye dönüş çok 
çok hareketli oldu bizim bu ko-
nuda. Özellikle bu Diriliş Ertuğrul 
dizisi girdikten sonra bu çadırlara 
çok önem vermeye başladılar. Biz 
şunu deriz ‘Yörüklerin çadırla-
rının kapısı yoktur, herkese açık 
ve herkesi de buraya bekliyoruz” 
diye konuştu. 

Konya’da ilk kez Selçuklu Yö-
rük Türkmen şöleni yapılacak 

Bu sene 28-29-30 Eylül’de 
Konya’da ilk Selçuklu Yörük 
Türkmen Şöleni yapacaklarını 
kaydeden Ateş, “Ertuğrul Gazi 
Söğüt Eylül’ün ilk haftasında res-
mileşmişti. Biz de Eylül’ün son 
haftasında bunu her sene res-
mileştirip burada bir program 
yapmak istiyoruz. Bu programda 
da Konyamız da değil tüm Türki-
ye’deki derneklerimizle beraber 
istişare yaparak bunu yapıyoruz. 
Sadece Yörük Türkmen Derneği 
değil biz birlik beraberlik adına 

adım attığımız bir beraberliğimiz 
var. Bunun için de Türkiye’yi top-
layarak burada Türkiye ile bera-
ber bir şölen yapmak istiyoruz” 
şeklinde konuştu. 

“Yörüklük özümüzde, kültü-
rümüzde var” 

Mesai saatlerinin dışında 
Otağ’ı ziyaret eden Konya Tek-
nik Üniversitesi Doğa Bilimleri ve 
Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Şaban İnap, “Sonuçta 
hepimiz Anadolu Coğrafyasında 
yaşıyoruz. Yörüklük özümüzde 

var, kültürümüzde var. Bu geç-
mişten geleceğe bir zenginliği-
miz. Ortak paydamız. Bu çadıra 
geldiğimiz zaman milli benliği-
mize dönme adına, özlediğimiz 
değerleri yaşama adına, bu de-
ğerlerimize payda oluşturan tüm 
dostlarımızla bir arada sohbet 
etme adına güzel bir ortam sağ-
lıyor bize. Dolayısıyla buraya her 
gelişimizde sadece yemek değil 
psikolojik gıdamızı da, duygusal 
gıdamızı da tazelemiş oluyoruz” 
ifadelerini kullandı. n İHA

Yunak ilçesinde, kaçak avcılar 
tarafından vurulduğu iddia edilen 
bir flamingo bulundu.

Yunak’ın Kuzören Mahallesi 
Karaağaç mevkisinde yaralı bir 
flamingo gören Yunak İlçe Jan-
darma Komutanlığı ekipleri kuşu 
yakaladı. Silahla yaralandığı sa-
nılan flamingo ekipler tarafından 
veterinere götürüldü.Burada ilk 
tedavisi yapılan yaralı flamingo, 
Akşehir Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şefliği ekiplerince koru-
ma altına alındı. Akşehir Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Şefliği 
teknikeri Mehmet Rüştü Ecevit, 
flamingonun iyileşme sürecin-
de takip edileceğini belirterek, 
“Flamingonun kanadı saçmaların 
etkisiyle zedelenmiş ve ufak bir  
kırık oluşmuş. İyileşme sürecine 
bakacağız. Bu süreçte bizim misa-
firimiz olacak. İyileşirse doğadaki 
sosyal yaşamına bırakacağız. Eğer 
kanadında kalıcı rahatsızlık olursa, 
Konya Hayvanat Bahçesi’nde ya-
şamının geri kalan kısmını devam 
ettirecek.” diye konuştu.  n AA

İçişleri Bakanlığınca belediye 
başkanları, belediye meclis üye-
leri ve il genel meclisi üyelerinin 
yurt dışına çıkışlarını izne tabi kı-
lan genelgenin yürürlükten kaldı-
rıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca belediye 
başkanları, belediye meclis üye-
leri ve il genel meclisi üyelerinin 
yurt dışına çıkışlarını izne tabi kı-
lan genelgenin yürürlükten kaldı-
rıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre, belediye baş-
kanları, belediye meclis üyeleri 
ve il genel meclisi üyelerinin yurt 
dışına çıkışlarını izne tabi kılan 14 
Ekim 2016 tarihli genelge yürür-
lükten kaldırıldı. Söz konusu ge-
nelgenin yürürlükten kaldırılma-
sıyla, belediye başkanları, belediye 
meclis üyeleri ve il genel meclisi 
üyeleri İçişleri Bakanlığının izni 
gerekmeksizin kendi usullerince 
yurt dışına çıkabilecek.
n AA

Yaralı flamingoya
jandarma sahip çıktı 

Selçuklu Yörük Türkmen Derneği Başkanı Abdil Ateş, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat 
Kampüsü içerisinde Yörük kültürünü yeniden hatırlatma ve yaşatmak için Otağ kurdu.

Belediye başkanları yurt 
dışına izinsiz çıkabilecek
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Cumhurbaşkanı kararnamesi ile şeker kotaları belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ülke toplam A kotası 2,7 milyon ton olarak 
belirlendi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, nişasta bazlı şekerin önünü açmak adına yapılan kotaların çiftçiye zarar verdiğini belirtti

‘Kotalar çiftçiye zarar veriyor!’
Resmi Gazete’de yayımlanan 

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre şe-
ker kotaları belirlendi. 2018/2019 
pazarlama yılı ülke toplam A şeker 
kotası 2,7 milyon ton olarak tespit 
edilirken, pancar şekeri A kotası 2 
milyon 565 bin ton, B kotası ise bu 
rakamın yüzde 5’i oranında 128 bin 
250 ton oldu. Türkiye Şeker Fabri-
kaları’na 1 milyon 512 bin 600 ton 
A kotası, 75 bin 620 ton B kotası, 
Konya Şekere 435 bin 500 ton A, 
21 bin 780 ton B kotası, Kayseri Şe-
ker Fabrikası’na 328 bin 800 ton A 
kotası, 16 bin 440 ton B kotası, Kes-
kinkılıç Gıdaya 107 bin ton A kota-
sı, 5 bin 350 ton B kotası, Amasya 

Şeker Fabrikası’na 74 bin 300 ton 
A kotası, 3 bin 720 ton B kotası, 
Adapazarı Şeker Fabrikası’na 63 
bin ton A kotası, 3 bin 150 ton B 
kotası, Kütahya Şeker Fabrikasına 
43 bin 800 ton A kotası 2 bin 190 
ton B kotası tahsis edildi. Nişasta 

bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke topla-
mı A kotasının yüzde 5’i oranında 
135 bin ton olarak belirlenirken, 
NBŞ şirketlerince kendilerine tah-
sis edilen kotanın en az yüzde 50’si 
glukoz olarak kullanılacak. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan Kara-
pınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş 
Üner, çiftçinin her yıl mağduriyet-
ler yaşadığını dile getirerek, “Özel-
likle nişasta bazlı şekerin önünü aç-
mak adına yapılan kotalar maalesef 
çiftçimize zarar vermektedir” dedi. 

“NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN KOTASI 
DİĞER ÜLKELERDE AZ, BİZİM 

ÜLKEMİZDE ÇOK”
Karapınar Ziraat Odası Başkanı 

Durmuş Üner, Nişasta bazlı şeker 
kotasının ülkemizde fazla olduğu-
nu dile getirerek, çiftçinin geçen 
yıllarda olduğu gibi mağdur oldu-
ğunu belirtti. Üner, sözlerine ise 
şu şekilde devam etti: “Türkiye’de 
nişasta bazlı şekerin kullanımının 
ardından tüm bölgede kota uygu-
lanmaya başladı.  Burada üretilen 
Mısır, ayçiçeği ve hububat gibi bit-
kiler ekonomi getirisi yüksek olan 
bitkilerdir. Kotaların ardından ge-
çen yılda mağduriyet yaşandı diğer 
yıllarda. Vatandaşın istediği kadar 
şeker pancarı üretecek kapasitesi 
de var. Özellikle nişasta bazlı şe-
kerin önünü açmak adına yapılan 

kotalar maalesef çiftçimize zarar 
vermektedir. Şeker pancarına isti-
naden Türkiye’de maalesef nişasta 
bazlı şekerin üretilmesine inisiyatif 
var. Tüm ülkelerde kotası düşük 
olan Nişasta Bazlı Şeker bizim ül-
kemizde maalesef yüksek. Şeker 

pancarının ise neredeyse yüzde 
50’ye yakını Konya’da üretiliyor. 
Toprağımız çok kaliteli değil zaten. 
Vatandaşımızda hububattan para 
kazanmıyor. Bütün ürünlere de 
zam geldi. Yani çiftçimiz mağdur 
diyebiliriz”  n HÜSEYİN MENEKŞE

Yunus Emre Enstitüsü’nün 
Türkçe Yaz Okulu programı kapsa-
mında, dünyanın farklı coğrafyala-
rından Selçuk Üniversitesi Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’ne (SÜ-TÖMER) gelen 24 
öğrenci, kültür programları çerçeve-
sinde Güzelyurt, Ihlara Vadisi ve Tuz 
Gölü’nü ziyaret etti. Türkiye’nin do-
ğal güzellikleri karşısında hayran ka-
lan öğrenciler, gezide bol bol fotoğraf 
çekip yöre insanıyla sohbet etti.

Güzelyurt gezisiyle başlayan 
programda öğrenciler, öncelikle ma-
ğara ve yeraltı şehirlerini gezerek 
eski insanların yaşamları hakkında 
rehberlerinden bilgi aldı. Ardından, 
öğrenciler dünyanın ikinci büyük 
kanyonu olarak tarih, doğa, sanat 
ve kültür olgusunun birleştiği Ihlara 

Vadisi’nde yürüyüş gerçekleştirdi. 
Yürüyüşün ardından Belisırma’da 
ayaklarını suda serinleten öğrenciler, 
Türkiye’nin tuz ihtiyacının önemli bir 

kısmını karşılayan Tuz Gölü’nü de 
ziyaret etti. Öğrenciler, burada gölün 
bir bölümünün pembe olmasıyla ya-
kından ilgilenerek yetkililerden bilgi 

aldı. Sudanlı öğrenci Mustafa Attael-
seed Elhassan, “Türkiye cennet gibi 
bir ülke. Bugün milyonlarca yıllık 
bir yaşam alanını ziyaret ettiğimiz 
için çok mutluyum. Daha önce gör-
mediğim ve bilmediğim birçok şeyi 
bugün gördüm ve öğrendim.” dedi.

Somalili öğrenci Abdullahı 
Adan Ashkir, “Türkiye hayalleri-
min ülkesiydi ve gelip gezmeyi çok 
istiyordum. Bu hayallerimin ger-
çekleşmesini sağlayan Yunus Emre 
Enstitüsü’ne, bizi Konya’da çok güzel 
şekilde misafir eden SÜ-TÖMER eki-
bine çok teşekkür ederim.” ifadeleri-
ni kullandı. Programda öğrencilere 
eşlik eden Yaz Okulu Koordinatörü 
Öğretim Görevlisi Meral Doğru ise 
yöre insanına ve yetkililere ilgilerin-
den dolayı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Tutal: Seydişehir’in
tarihini yaşatacağız

‘Seydişehir’e yakışır
hizmetler yapacağız’

Seydişehir Belediyesi tarihi  
restorasyon çalışmaları ile ilçenin 
tarihi ve kültürüne  yeniden ışık 
tutuyor.  Seydişehir’in fiziki büyü-
mesi ve gelişmesi adına önemli 
projeleri hayata geçiren Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
ilçenin tarihi ve kültürel zengin-
liklerini gün yüzüne çıkarmak için 
kolları sıvadı. Seydişehir Belediyesi 
tarafından kamulaştırması yapılan 
Hacıseyitali Mahallesi Türbe Cami-
si karşısında 484 ada 55 parselde 
bulunan tarihi ev Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koru-
ma Müdürlüğü onayı ile tarihi Kö-
seleci evinin yapımına   başlandı. 
Seydişehir’in tarihini yansıtan evle-
ri şehir yaşamına kazandırmaya de-
vam ettiklerini kaydeden, Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal tarihi evin 
ihalesinin yapıldığını, ihaleyi alan 
firma tarafından aslına uygun ola-
rak başlandığını kaydetti. Tarihine 
ve kültürüne sahip çıkma  düşün-
cesi ile, geçmişe tanıklık eden tarihi 
evleri restore ederek şehir yaşamı-
na kazandırmayı hedeflediklerini 
kaydeden Başkan Tutal, “Yapımına  

başladığımız bu  ev Seydişehir  eş-
raflarından Köseleci ailesine aitti.
Uzun yıllar atıl durumda kaldığı 
için yapımı ve restorasyonu müm-
kün değildi. Bu nedenle biz bu bi-
nayı yıkarak yeniden aslına uygun 
yapımını gerçekleştiriyoruz” dedi. 
Seydişehir’de 12 adet tescilli bina 
bulunduğunu kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, “Bunlardan 
bize ait olanların restorasyonunu 
tamamlamaktayız. Tarihi Bakırcı 
evimizin restorasyonu tamamlandı. 
İnşallah burayı da 3 ay gibi kısa sü-
rede tamamlayacağız.Seydişehir’e 
tarihi Seydişehir evlerinden birini 
daha kazandırmış olacağız. Yoğun 
bir şekilde taş ustalarımız çalışı-
yor. Son zamanlarda Seyidharun 
bölgesinin açılması, oradaki eski 
binaların , tarihi mekanların arasta 
çarşısı gibi  cephe giydirmesinin 
yapılması Seydişehir’in tarihi doku-
sunun ortaya çıkarılması noktasın-
daki çalışmalarımız. Çalışmalarımız 
tamamlandığı zaman ilçemiz tarihi 
ve kültürel  bir canlılık kazanmış 
olacak” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Aydın Beyatlı başkanlığındaki 40 kişi-
lik Türkmen Öğrenci Heyeti, Konya ziyaretleri kapsamında Selçuk Üniversitesi’ni ziyaret etti

‘Türkmeneli ile ideal 
ve ülkü birliğimiz var’

Türkmen Eğitimine Destek 
Programı kapsamında Konya’ya 
gelen ve Türkçe eğitim veren lise 
son sınıf öğrencilerinden oluşan 
40 başarılı Türkmen öğrenci, Sel-
çuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut 
görüştü. Oldukça samimi bir at-
mosferde gerçekleşen ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
“Üniversitemizde sizleri görmek-
ten büyük mutluluk duyduk. Siz-
lerle aramızda her ne kadar suni 
sınırlar bulunsa da bunu biz hiç 
hissetmedik hissetmeyeceğiz de.  
Siz bizsiniz bizde siziz. Bizim yüre-
ğimiz sizlerle birlikte atıyor. Sizin 
derdiniz bizim derdimiz, sizlerin 
neşesi mutluluğu bizim mutlulu-
ğumuz öncelikle bunu ifade etmek 
isterim.” dedi. 

KARABULUT: “GÖNÜL BAĞ-
LARIMIZI KUVVETLENDİRECEK 
MESULİYETLERİ YERİNE GETİR-
MEYE ÇALIŞIYORUZ

Prof. Dr. Karabulut, “Biz büyük 
bir medeniyetin varisleriz. Sadece 
biz değil sizler de. Dolayısıyla bu 
büyük medeniyetin omuzlarımıza 
yükledikleri tarihi mesuliyetleri-
miz var. Hem bu mesuliyetlerin 
farkında olmak hem de aramıza 
yüz yıl önce konmuş suni sınırları 
yok saymak hem birbirimizin kar-
deşliğini, dostluğunu, muhabbeti-
ni hatırlamak hem de bu birlikte-
likle kadim mesuliyet duygusuyla 
yeni bir medeniyet tasavvurunu 
meydana getirerek tüm insanlığın 
faydasına ve hizmetine sunmak 
her birimizin asli görevidir. Bu 
bağlamda 77 bin öğrencisiyle Tür-
kiye’nin en büyük üniversitelerin-
den biri olan Selçuk Üniversitesi 
olarak bizlerde elimizden geldiğin-
ce gönül bağlarımızı kuvvetlen-
direcek şekilde üzerimize düşen 
mesuliyetleri yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Üniversitemizde 2 bin 
500 yabancı uyruklu öğrencimiz 
var lakin biz Türkmeneli’nden 

gelen öğrencilerimizi yabancı uy-
ruklu öğrenci gibi değerlendirmi-
yoruz. Çünkü bizlerin hem din bir-
liğimiz var hem dil birliğimiz var 
hem milliyet birliğimiz var hem de 
ideal ve ülkü birliğimiz var. Dola-
yısıyla bunu realize etmek adına 
bunu somutlaştırmak adına bunu 
bir birlikteliğin ileriye dönük ey-
lem planı olarak görmek adına bu 
birlikteliğin bu beraberliğin bizzat 
genç nesillerimizde yeşermesini 
arzu ediyoruz. Elimizden geldiği 
kadar Türkiye Cumhuriyetinin bu 
manadaki asil ve önemli hedefle-
rinin de bir parçası olmaya gayret 
ediyoruz. ” diye konuştu. Karabu-

lut, Selçuk Üniversitesi hakkında 
genel bilgi vererek, Hz. Mevlana 
ile ilgili kendi yazdığı ‘Gel’ şiirini 
okudu. 

Türkmeneli Dernekler Fede-
rasyonu Genel Başkanı Dr. Aydın 
Beyatlı ise, Selçuk Üniversitesinin 
Türkmen kardeşlerimize ciddi bir 
yakınlık gösterdiğini belirterek, 
186 tane yüksek lisans ve dokto-
ra öğrencisinin Selçuk Üniversi-
tesinde öğrenim gördüğünü ede-
rek, “Selçuk üniversitesi birçok 
ilklere imza attı özellikle Iraklılar 
konusunda, Irak’ın bilimsel olarak 
ayakta durabilmesi adına... Sayın 
rektörümüz her zaman bizlerin 

yanında durdu. Allah razı olsun 
kendilerinden. Tüm Irak halkı adı-
na Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa 
Şahin’e ve Selçuk Üniversitesine 
teşekkür ediyoruz.” Dedi. 

Türkmenelinden gelen öğren-
ciler ise iki gündür Konya’da ol-
dukları ifade ederek, burada hem 
duygusal anlar yaşadıklarını hem 
de çok verimli görüşmeler yapa-
rak keyifli vakit geçirdiklerini ifade 
ettiler. Ziyaret sonunda öğrenciler 
Selçuk Üniversitesi adına Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut’a yanlarında getirdikleri 
hediyeleri takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal ,  AK Parti İlçe 
Başkanı Mustafa Konurer ve be-
raberindekiler  göreve yeni baş-
layan Seydişehir  Müftüsü Adem 
Bebek’e hayırlı olsun ziyaretinden 
bulundu. Sıcak ve samimi bir or-
tamda gerçekleşen ziyarette Bele-
diye Başkanı Tutal ve  AK Parti İlçe 
Başkanı Konurer Müftü Bebek’e  
yeni görevinde başarılar diledi.

AK Parti İlçe Başkanı Konurer, 
“ilçemize hoş geldiniz. Göreviniz-
de başarılar diliyorum” dedi. Tüm 
kurum ve kuruluşlarla birlikte Sey-
dişehir’e  hizmet için çalıştıklarını  
kaydeden Belediye  Başkanı  Tu-
tal, “Müftülük makamı dini temsil 
noktasından sadece söylemiyle 
değil yaşantısıyla da topluma ör-

nek olacak insanların çalıştığı bir 
kurum. Sayın Müftümüze, Sey-
dişehir’de geçireceği görev süresi 
boyunca kolaylıklar diliyorum. Be-
lediye olarak şehrimizde gerçek-
leştirecekleri  bütün hizmetlerde 
sonuna kadar destek vermeye ha-
zırız” dedi. Seydişehir Müftüsü Be-
bek de, “Benden önce Seydişehir’e 
hizmet veren tüm müftülerimizin 
yapmış olduğu güzel çalışmaları 
devam ettirmek istiyorum. Seydi-
şehir’e yakışır hizmetler yapmayı 
bizlere Allah bizlere nasip etsin, 
ziyaretiniz için sizlere teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal ve İlçe 
Başkanı Konurer  ziyaret anısına 
Müftü Adem Bebek’e rölyef hediye 
etti.  n HABER MERKEZİ 

Yabancı öğrencilerden, tarih ve tabiat gezisi

40 başarılı Türkmen öğrenci, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut görüştü.

Durmuş Üner
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

•  Personel giriş - çıkış, özlük, izin vs. işlerini yönetebilen,
•  Bordro hazırlayabilen,(çok önemli)
•  Alanında en az 3 Yıl tecrübesi olan, 
•  Lisans eğitimini tamamlamış (4 yıllık üniversite mezunu)
•  Askerliğini yapmış,
•  Microsoft Office programlarını özellikle Excel’i bilen,
• Genel muhasebe işlemlerini yürütebilen,
•  Mevzuatı güncel takip edebilen
•  25 ile 30 yaş aralığnda,
*Eta v.8 sql tecrübesi olan (duruma göre)

BAY, MUHASEBE YARDIMCISI 
ELEMAN ALINACAKTIR

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

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

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

B.KAYACIK MAH.O.S.B. İHSANDEDE CAD. 13 NOLU 
SOKAK NO:29/1 SELÇUKLU/KONYA
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 2+1

ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

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

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

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

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

OLACAK

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

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

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

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

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

VASIFLI-VASIFSIZ VE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup görüşmeler 
işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

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

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

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar Prog-
ramlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır .
DEPO BÖLÜMÜNDE; 
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız   
eleman alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
• TARIM SEKTÖRÜNDE TECRÜBELİ
   OLANLAR ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE
   KAYNAKÇI
• 35 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMAK ŞARTI İLE
  ÇAY-YEMEK-TEMİZLİK İŞLERİNDE
  GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE BAYAN 
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır
İRTİBAT TEL

GSM: 0533 032 05 52
TEL:   0332  503 01 00

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 
KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 

KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

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

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

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

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

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

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

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

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

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

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

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği Söz-
cüsü Ravina Shamdasani, yaptığı 
yazılı açıklamada, Suudi Arabis-
tan’da kadın hakları savunucuları 
da dahil olmak üzere insan hak-
ları savunucusu ve aktivistlerinin 
devam eden tutuklamalar ve key-
fi görünen gözaltılarından endişe 
duyduklarını belirtti. 

Ülkede 15 Mayıs’tan bu yana 
hükümeti eleştiren en az 15 kişi-
nin gözaltına alındığını ifade eden 
Shamdasani, bunlardan 8’inin 
daha sonra biçimsel denetimin 
tamamlanmasının ardından ge-
çici olarak serbest bırakıldığının 

anlaşıldığını kaydetti. BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği Söz-
cüsü, bazı vakalarda kişilerin ne-
rede olduğunun bilinmemesi ve 
süreçlerin şeffaf biçimde yürütül-
mesi konusunda ciddi eksiklikler 
olduğunun altını çizdi.

Shamdasani, Suudi Arabis-
tanlı yetkililer 20 yıla kadar ha-
pis cezasına yol açabilecek kadar 
ciddi muhtemel suçlamaları dile 
getirse de söz konusu suçlama-
ların belirsiz olduğunu vurguladı.  
Gözaltında tutulduğu bildirilenler 
arasında Suudi Arabistan’da ka-
dınların sivil hayata katılımının 
önde gelen isimlerinden ve Suudi 

sürücü ehliyetini kaza-
nan ilk kadınlardan biri 
olan Hatun el-Fassi’nin 

bulunduğunu ifade eden Sham-
dasani, kendilerinden haber alı-
namayan ya da tutuklu bulunan 
diğer insan hakları savunucuları-
nın da isimlerini sıraladı. 

Sözcü Shamdasani, şunları 
kaydetti: “Suudi Arabistan hü-
kümetini, barışçıl insan hakları 
çalışmaları nedeniyle gözaltına 
alınan tüm insan hakları savu-
nucuları ve aktivistleri koşulsuz 
serbest bırakmaya çağırıyoruz. 
Soruşturmalar adil yargılanma 
hakkına tam saygılı şekilde, şeffaf 
ilerlemelidir. Tüm insan hakları 
savunucuları, önemli insan hak-
ları çalışmalarını misilleme veya 
kovuşturma korkusu olmadan 
yürütebilmelidir.”
n AA

BM’den Suudi Arabistan’a insan hakları çağrısı
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Seydişehir ilçesinde karpuz hasadına baş-
landı. Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, 
yaptığı açıklamada, ilçede 20 bin dekar 
alanda karpuz ekimi yapıldığını söyledi. Bu 
sene verimin oldukça iyi olduğunu ve hasa-
dın başladığını ifade eden Korkmaz, şunları 
kaydetti: “Bu sene pazarlama sorunu yok, 
üreticimiz ürününü tüccarlara tarlada 
satıyor. Kalitemiz yine her seneki gibi güzel 
ve rekoltemiz yüksek. Şu anda  tüccarlar 
Antalya, Adana, Gaziantep, Hatay, Ispar-
ta’dan geliyor. Bizim karpuzumuz diğer 
illere göre daha lezzetli ve sulu olmasıyla 
ön plana çıkıyor. En büyük sorunumuz bu 
mevsimde su sorunudur. Yetkililerle temas 
halindeyiz.”  n AA

Beyşehir ilçesinde 26. Geleneksel Doğan-
beyliler Günü etkinliği yapıldı. Doğanbey 
Mahallesi’ndeki etkinlikler, toplu dua ve 
kabir ziyaretleriyle başladı.
Etkinlikte Beyşehir Belediyesi Mehter Ta-
kımı bir konser verirken, çeşitli yarışmalar 
düzenlendi. Katılımcılara yöresel yemek 
ikram edildi. Programa katılan Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, bu tür 
mahalle buluşmalarının önemine vurgu 
yaptı.
Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Gülay 
Samancı da katıldı.
n AA

Seydişehir’de 
karpuz hasadı

Doğanbeyliler
şenlikte buluştu

Beyşehir ilçesinde, Devlet Hastanesi bünyesinde kuru-
lan diyabet okulunun üç yılda 232 mezun verdiği bildirildi. 
Beyşehir Devlet Hastanesinde diyabet okulu Temmuz ayı 
mezunlarını verdi. Hastanede 2015 yılından bu yana faali-
yet gösteren diyabet okulunda diyabet hemşiresi Serihan 
Öksüz tarafından eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, şeker 
hastalarına diyabetle ilgili genel bilgiler, diyabetin oluşum 
mekanizması, tıbbi beslenme, diyabet ile insülin dışında 
kan şekeri düzenleyen ilaçlar, diyabetin komplikasyonları, 

diyabette fiziksel aktivite, diyabetle insülin kullanma, risk 
grupları gibi konular anlatılıyor. 

Diyabetin getireceği komplikasyonlardan korunabil-
mesi için hastalara tedavi ve rehberlik hizmeti de verilen 
okulda, Temmuz ayı mezunlarına düzenlenen törende dip-
lomaları Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir ile Sağ-
lık Hizmetler Bakım Müdürü Gülşen Parlakkaya tarafından 
verildi.
n İHA 

Diyabet okulu üç yılda 232 mezun verdi

Karadeniz gezisi programı ile 
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı 
Kadın Kolları, bölgedeki AK Parti 
Kadın Kolları ile bir araya gelerek 
istişarelerde bulunacak. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, Karadeniz programı uğurlaması 
esnasında yaptığı konuşmasında; 
Karatay’ın 24 Haziran Cumhurbaş-
kanı ve Milletvekili seçiminde aldığı 
başarılı sonuçta Kadın Kollarının 
SKM çalışmalarının çok büyük öne-
me sahip olduğunu belirten Başkan 
Hançerli; çalışmalarından dolayı 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Başkan Hançerli, seyahat süresin-
ce, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kol-
larının  Samsun, Trabzon, Rize gibi 
illerdeki AK Parti Kadın Kolları ile 
temaslarda bulunarak tecrübelerini 
paylaşacaklarını dile getirerek;  Böl-
genin tarihi ve turistik yerlerinin de 
ziyaret edileceğini söyledi. Başkan 
Hançerli, AK Parti’nin çok büyük 
bir aile olduğunu vurgulayarak, iyi 

yolculuklar temennisinde bulun-
du. AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise gerçekleşecek 
tecrübe paylaşımı ve ziyaretlerden 
duyduğu memnuniyeti dile getire-

rek; Karadeniz programını gerçek-
leştirdiği için Başkan Hançerli’ye 
teşekkür etti. Mehmet Genç, bu ge-
zinin tecrübe paylaşımının yanı sıra 
aynı zamanda bir kültür gezisi de 

olduğunu söyleyerek; iyi yolculuk-
lar diledi. Konuşmaların ardından 
AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları 
Karadeniz’e uğurlandı.
n HABER MERKEZİ 

İhracat yüzde 3,8 arttı, 
ithalat yüzde 15,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
Konya’nın 2018 yılı dış tcirate is-
tatistikleri hakkında bilgi verdi. 
TÜİK Bölge Müdürü Adnan Bedlek 
tarafından yapılan açıklamaya göre 
Konya’da ihracat yüzde 3,8 arttı, 
ithalat yüzde 15,6 azaldı. 

“2018 Haziran ayı itibarıyla 
Konya ilinden 129,9 milyon dolar 
değerinde ihracat gerçekleştirildi. 
İhracat değeri bir önceki yılın aynı 
ayına göre (125,1 milyon dolar) 
yüzde 3,8 artış gösterdi” diyen 
Bedlek, şu bilgileri verdi: “2018 
Haziran ayı itibarıyla Konya ilinde 
88,3 milyon dolar değerinde itha-
lat gerçekleştirildi. İthalat değeri 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
(104,5 milyon dolar) yüzde 15,6 
azaldı. Ülkemizde ihracat 2018 yılı 
Haziran ayında, 2017 yılının aynı 
ayına göre yüzde 1,3 azalarak 12 
milyar 954 milyon dolar, ithalat 
yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 
milyon dolar olarak gerçekleşti. 
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; Kon-
ya ilinde 2018 Haziran ayında en 
fazla ihracat 13,9 milyon dolar ile 
Irak’a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 
8,8 milyon dolar ile Almanya ve 
7,6 milyon dolar ile Cezayir izle-
mektedir. 2017 Haziran ayında ise 
en fazla ihracat 14,6 milyon dolar 
ile yine Irak’a yapılmıştı. Türki-
ye’de; Almanya’ya yapılan ihracat 
2018 Haziran ayında 1 milyar 308 
milyon dolar olurken, bu ülkeyi 
sırasıyla 882 milyon dolar ile Bir-
leşik Krallık, 815 milyon dolar ile 
İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD 
takip etti. 2018 Haziran ayında en 
fazla ithalat 18,2 milyon dolar ile 
Çin’den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 
15,1 milyon dolar ile Paraguay ve 
9 milyon dolar ile Rusya Federas-
yonu izledi. 2017 Haziran ayında 

ise en fazla ithalat 22,7 milyon 
dolar ile Tayland’dan yapılmıştı. 
Türkiye’de; Çin’den yapılan ithalat,  
2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 
838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 
sırasıyla 1 milyar 794 milyon do-
lar ile Rusya, 1 milyar 793 milyon 
dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 
milyon dolar ile ABD izledi. Konya 
ilinden yapılan ihracat içerisinde 
en büyük pay Motorlu kara taşıt-
larının motorlarıyla ilgili parça ve 
aksesuarlarına aittir.”

Bedlek, “2018 Haziran ayında 
Konya ilinden yapılan ihracat içe-
risinde en büyük pay 18,6 milyon 
dolar değeri ile Motorlu kara taşıt-
larının motorlarıyla ilgili parça ve 
aksesuarlarına aittir. Bu değeri 9,9 
milyon dolar ile Demir-çelik dışın-
daki ana metal sanayi ile 8,8 mil-
yon dolar ile Gıda, içecek ve tütün 
işleyen makineler izlemektedir. 
2017 Haziran ayında ise ihracat 
içerisindeki paylara bakıldığında 
21,7 milyon dolarlık değeri ile yine 
Motorlu kara taşıtlarının motorla-
rıyla ilgili parça ve aksesuarları ilk 
sırada gelmekteydi. Konya ilinde 
yapılan ithalat içerisinde en büyük 
pay Tahıl ve başka yerde sınıflandı-
rılmamış bitkisel ürünlere aittir

2018 Haziran ayında Konya 
ilinde yapılan ithalat içerisindeki 
paylara bakıldığında 28,6 milyon 
dolarlık değeri ile Tahıl ve başka 
yerde sınıflandırılmamış bitkisel 
ürünler ilk sırada yer almakta-
dır. Bu değeri 5,8 milyon dolar ile 
Sentetik kauçuk ve plastik ham-
maddeler; 4,9 milyon dolar ile De-
mir-çelik ana sanayi izlemektedir. 
2017 Haziran ayında yapılan itha-
lat içerisinde en büyük pay 33,4 
milyon dolarlık değeri ile Elektro-
nik valf ve elektron tüpleri ile diğer 
elektronik parçalara aitti” dedi.            
n EMİNE ÖZDEMİR

Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, ABD’nin dost edilmek istenmesinin de 
tekrardan gözden geçirilmesini istiyoruz. ABD, hiç bir zaman bizimle müttefik olamaz” dedi

‘ABD, müttefik olamaz’
Saadet Partisi Konya İl Başkan-

lığı Temmuz ayı il divan toplantısı, 
gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet 
Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çe-
tinkaya, Genel İdare Kurulu Üyesi 
Yavuz Aydın, İl Başkanı Avukat 
Hasan Hüseyin Uyar, İl Müfettişi 
Ali Mücevher, ilçe başkanları ve 
teşkilatları ile çok sayıda partili ka-
tıldı. 

Yanlış hukuk sistemi ile çeşit-
li travmaların yaşandığını belir-
ten Saadet Partisi Genel Sekreteri 
Tacettin Çetinkaya, sosyolojik ve 
psikolojik olarak bu travmaların 
çözüme kavuşturulması gerektiği-
ni vurguladı. Türkiye’nin üzerinde 
emelleri olan mihraklar olduğunu 
ifade eden Çetinkaya, “Bu mih-
rakların oyunlarına karşı teyakkuz 
halinde olunmalıdır. Bugün basit 
bir papazın tutuklanması ile ülke-
lerin arası geriliyor. ABD, bizi teh-
dit ediyor. Hükümet, bu tehditlere 
gerekli tepkiyi gösterdi. Bu Ameri-
ka’nın tarzıdır ve hep bu tarzından 
bir netice almayı başarmıştır. Bu 
hâkimane tavrına müsaade edil-
memeli. ABD’nin dost edilmek 
istenmesinin de tekrardan gözden 
geçirilmesini istiyoruz. ABD, hiç bir 
zaman bizimle müttefik olamaz” 
dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve İsrail ile 
de dost olunamayacağını dile geti-
ren Çetinkaya, İsrail’in bugünlerde 
Filistin’de yaşayan Müslümanlara 
karşı pervasız davranışlarda bu-
lunduğunun altını çizdi. İsrail’in 
‘Milli Ulusal Devlet Yasasını’ ortaya 
koyduğunu hatırlatan Çetinkaya,  
“Kendi toprakları olarak gördü-
ğü noktalarda başka bir devletin 
yaşamasına veya başka bir dilin 
konuşulmasına izin vermeyecek 
bir yasa çıkardı. İslam dünyası ve 
Türkiye’de cılız bir tweetten başka 
kimseden ses çıkmadı. Bu Cuma 
günü İsrail’in Mescit-i Aksa’ya kar-
şı tecavüzüne de Müslümanlar bir 
tepki ortaya koyamadı” şeklinde 
konuştu. 

“Nefret değil, merhamet dili 

kullanılmalıdır. Bundan sonra 
inşallah Sayın Cumhurbaşkanı, 
milletini ötekileştirmez” diyen 
Genel Sekreter Çetinkaya, daha 
sonra şunları kaydetti: “Bu ülkenin 
kamplaşması kötü sonuçlar doğu-
rur. Kucaklaşma ortamı sağlanma-
lı. Yönetimde şeffaflık ve denetle-
nebilirlilik esas olmalıdır. Sayıştay 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) denetleme unsurlarıdır. 

Alınan bazı kanun hükmündeki 
kararnameler (KHK)’lar, meclisi 
bundan sonra daha da devre dışı 
bırakacağını gösteriyor. Kuvvetler 
ayrımı kesinlikle olmalı.” 

CUMHURBAŞKANI’NIN BÜYÜK 
FIRSATI VAR 

Türkiye’de ciddi bir ekonomik 
sıkıntının yaşandığına da vurgu ya-
pan Çetinkaya, konuşmasını şöyle 
sonlandırdı: “Sorunların çözümü 

için görüşmeler oluyordur. Görü-
nen o ki; Çin’den 3 buçuk milyar 
dolar civarında bir kredi temin edi-
lebildi. Türk Hava Yolları (THY)’nin 
3. havalimanına taşınabilmesi için 
1 milyar dolar gerekiyormuş. Bu 
hamlede de son aşamaya gelindiği-
ni duyuyoruz. Tuz Gölü’nün altına 
doğalgaz depolayabilmek için de 
1,2 milyar dolarında para gerekli. 
Çin’den temin edileceği söyleniyor. 
Bütün işler, hep kredi ile yapılıyor. 
Bu ülkenin kurtuluşu, kredi almak 
ile olmaz. Yapılan sadece borcu 
borç ile kapatmak olur. Ülke kendi 
kaynaklarını kullanarak, tasarrufu 
da kendine referans ederek yatı-
rım yapmalıdır. Üretim şart. Bugün 
alınan borç illaki yarın ödenecek. 
Ticari işbirlikleri olabilir buna sö-
zümüz yok. Devletin doğası ve ta-
biatında işbirlikleri vardır. İşbirlik-
lerinin bize ne kadar faydası var, o 
ülkelere ne kadar ihracat yapacağız 
bunlar sorulmalıdır. Erbakan Hoca, 
D8’i kurarken ekonomi temeline 
oturttu. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın İslam Birliği’ni 
kurması için önünde büyük bir fır-
sat var. Bu fırsatın kesinlikle değer-
lendirilmesi gerekiyor.”
n NAZİFE ARSLAN

Başkan Hançerli: AK Parti çok büyük bir aile

Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya



1 AĞUSTOS 201814 HABER

Ahırlı’nın sevilen 
isimlerinden, gazetemiz 

mesai arkadaşlarımızdan
 Harun Yılmaz’ın ve 

Gazeteci
Ali Sait Öge’nin

yakını olan
Ömer Ekici’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine ve yakınlarına Allah’tan 

Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

 Zaman hayatın sarkacına ta-
kılıp kalınca, mevsimler siretlerini 
karıştırırlar.

Hayatın düz ve engelsiz yo-
lunu yürümek varken, engebeli 
arazilerde kendine macera arayan 
insanoğlu gibi. Onu zorlamaktansa 
akışına bırakıp öylece anlamaya, 
kavramaya çalışsak, yaşamımız 
hiçte sanıldığımız kadar zor olma-
yacaktır eminim. Kendimizi kahra-
manlık anıtını yaptırmak için gön-
derilen görevli gibi düşünmemiz, 
çıkar yolları tıkamaktan başka işe 
yaramamıştır.

İnsanın tüm nimetlerinden isti-
fade ettiği ve yaratıcının elçisi ola-
rak üzerinde gezindiği gezeğenin 
sırrını çözmek şöyle dursun, bir 
zerresini bile çözmeye ömrü kifayet 
etmeyecektir. Altmış, yetmiş, hatta 
yüz yıllık telaşlarımızdan geriye ka-
lan kazançlarımıza bakınca yorul-
muş gönül, yıpranmış bir cesetten 
başka hiçbir şey kalmadığını anla-
yacağız. Keşke bu anlayışın süresi 
ömrümüze son nokta konulmasın-
dan birkaç dakika bile erken olabil-
se. Ertelediğimiz dünler yarınları 
sırtında taşıyamayacaktır.

Hayat kamburumuz günden 
güne büyümekte, yorgun ve yılgın 
bileklerimiz arttık bu yükü taşıyacak 
gücü kendinde bulamamaktadır. 
Kündelemelerimiz, kapaklanmala-
rımız ondandır. Ondandır sesimizin 
titremesi, dilimizin sürçmesi. Oysa 
bu kadar sarılmasak dünya nimet-
lerine, ihtiyacımızı giderecek kada-
rıyla yetinsek, hem kendimiz hem 
de hemcinslerimizin yanında diğer 
mahlûkatın nefes alma seanslarına 
katkıda bulunacağız hiç şüphesiz. 
Tüm mesela kantarın topuzunu 
ayarlama meselesidir…

Allah ‘fakir’ kulunu sevindir-
mek için önce eşeğini kaybettirir 
sonra buldururmuş derler. Bizim 
de sevinmek için önce kendimizi 
kaybedip sonra bulmamız mı ge-
rekir? Kaybetme konuşunda hiç 

kuşkumuz yok, en mahirane bir 
şekilde yapabileceğimiz en sahte 
gerçektir. Ama kendimizi tekrar 
bulmamız konusunda bize bir ipu-
cu verecek, bir bilge bulabilir miyiz 
bilmiyorum. Buldum diyenleri bile 
kaybolduğu bu hayat karmaşasın-
da. Yarı yaşımızı almamıza rağmen 
anneleri tarafından bile karıştırılan 
ikizler gibiyiz…

Dün eli öpülesice aydınlarımı-
zın gösterdiği hedefleri görmezden 
gelirken hoyratça, bu gün kendimi-
ze öylesine bir kulak edinmişiz ki 
hiçbir ayrıntıyı kaçırmayarak dünya 
nimetlerini pervasızca harcamakta 
yarış halindeyiz. Duymadan öte, 
çoktan… Nefes alma nöbetleri tut-
maya başlamışız. Yarıştayız, kıyası-
ya yarışta…

Boyumuzun, yaşımızın, cinsi-
mizin nicelik ve niteliğine aldırma-
dan her karşılaştınız dünya akse-
suarı için yoğun bir yarış içindeyiz. 
Geriye kalmaktan itilmekten, uzak-
laştırılmaktan korkuyoruz.

Korkularımız biraz gerçek düz-
lemde seyretse, şüphesiz bize yeni 
ufuklar açacak puslu yollarımıza 
yeni ışıklar saçacaktır. İçinde bu-
lunduğumuz geminin su alması 
neredeyse omrumuzda bile değil. 
İnsan elinin değdiği tabiatın bile 
fizyolojik yapısının bozulduğunu 
söyleyedursun yarım aydınlar, gü-
neşin batıdan doğacı günlerin yak-
laştığını yinelemek, sarhoşluğumu-
zu gidermemektedir. Hayat güneşi 
doğudan doğarken, ölüm güneşi 
batıdan doğacaktır şüphesiz. Ha-
yatın kendilerine tombaladan çıktı-
ğını sananların, tozlu yollarda ki en 
küçük zerreden bile farkı yoktur bu 
gezegende.

Yaratılış serüveni bir, ülkü bir, 
ilke bir, yaratıcı bir ve aşikârken, 
güneşe karanlıkta göz kırpmayı şiar 
edinmişiz kendimize. Sahte kahra-
manlıklar, kabadayılıklar peşinde-
yiz…

Ağalığın vermekle kabadayılığın 

vurmakla şekillendiği 
gezeğende, yeni yeni 
yollar bulma hevesin-
deyiz. Adımız mucit 
olsun diye, doğrulu-
ğundan kuşku duy-
madığımız gerçeklere 
bile kulp takma heve-
sindeyiz. Bu da bizden 
olsun… Çorbada bi-
zimde tuzumuz olsun kabilinden…

  Evet, çorbada tuz olmak yâda 
tuzda mide olmak güzelde, çorba 
insan etinden, tuzu da yamyam 
leşinden olunca o çorbada ne tuz 
olmak isteriz nede tuzcu.

  Tuz bizim kokuşmuşlukları-
mıza panzehirdir, unutulmuşlukla-
rıma işlenmemiş ham demir. Tek 
başına kullanamayız tabi; yeni, 
başka şeylerde eklemeliyiz. Malum 
icat etmek, yaratmak -kelimesinin 
taşıdığı manayı kavramayanlar 
için- hiçte öyle zor şeylerden de-
ğildir. Demirci iki demiri ekleyince 
bir birine, kömürcü sobada yakın-
ca kömrünü kendisi sanıyor koyan 
ömrünü…

Kişinin kendi kendini idare 
edecek kadar bilinç içinde olma-
yışı aşırtıyor düz yolunda dengini. 
Okumuş olduğu üç satırlık illîmle 
kendisini âlim, bildiklerini ilim sa-
nanlar, bu gidişle bu iki kelimenin 
bile ne maya geldiğini öğrenme-
den kapatacaklar hayat rengini. 
Âlim ve ilim sahibi olmak, işte yol 
bu diyerek düz yolu göstermektir, 
karlı dağlar ardında yatan servete 
işaret ederek mutluk getireceğini 
söylemek değil. Şaşmış insanın 
şaşırması, beynini biraz daha sar-
sacaktır…

Sırtımıza sabahtan akşama 
hangi şaklabanlık kıyafetlerini giy-
mek için yoğun bir çaba içindey-
ken, macera ruhumuz şimdilerde 
duyduğumuz, bildiğimiz hatta gör-

düğümüz her gerçeğin 
bile gerçek olmadığı ih-
timalini söyletme özen-
tileri içindedir modaca. 
Çağa ayak uydurmak 
lazım. Koşuda ayakla-
rımıza ağırlık yapmasın 
diye ayakkabılarımı-
zı, yük olmasın diye 
üstümüzde ne varsa 

çıkarmalıyız. Çıplak oluşumuzla 
doğduğumuz çocukluk günlerimizi 
hatırlattığı için nostalji sananların 
gülüşlerine aldırmadan, bu hali-
mizin ileriye sıçrayış için olduğuna 
önce kedimizi sonrada başkalarını 
inandırmalıyız.

 Soyunmak ilerlemek için el-
zemdir, geriye dönmek için değil- 
geriye dönmek ilk günlerden sonra 
gelen aydınlanma çağının adına 
karanlık çağ demektir. Yaradan’a 
kul olmak biraz eziklik veriyor, haşa 
asi kullar arasına, Yaradan’ın bu 
durumumuzu yarın nasıl değerlen-
direceği hiç de önemli değil. Yara-
tıcıdan korkmak insanlar arasında 
maskara olmaktan daha ehvendir, 
şaşmış insanlar arasında...

Hesap gününün uzak, düz yo-
lunun tuzak olduğu yanılgısıyla ha-
yata tutunanlar, bunun aksini elbet 
anlayacaklardır ama iş işten çoktan 
geçmiş olacak. Kullukta noksanla-
rın af ‘olur! Gerçeğine karşı, İnsan-
lar arasındaki yenilgilerin hayatını 
zehreder yanılgısına inanmak, yeni 
yanılgıları getirmiştir peş peşe…

İnsanın en büyük yanılgısı, ya-
nıldığı gerçeğini kavrayamaması-
dır. Sağlıklı olmak için az ve öz ye-
men gerekirken, bulmuşken zorla 
mideye hepsini aşır mantığı, hem 
kendi hayatını hem de canlıların ha-
yatını zora soka gelmiştir. İnsanın 
vücut ölçüleri, ne kadar yiyip yiye-
meyeceği, kaç kilogramağırlığı kal-
dırıp kaldıramayacağı gerçeğini üş 

aşağı beş yukarı göstermektedir. 
Hiçbir insanın tek başına bir ‘atı’ 
yemesi düşünülmezken, kendini 
buna zorlaması anlaşılır şeylerden 
değildir.

 Macera ruhumuz ancak taat 
ve ibadette kullandığımızda işe 
yarayacaktır. Bu gücü yanlış yerde 
kullanmamız hem suyun akışına 
hem de Yaradan’ın bakışına muga-
yirdir…

Tüm insanlara elçi, önder gön-
derilmiş ve yolunu kaybetmemesi 
için her şey emrime amade edil-
miştir.   Ama sapkınlığı maharet 
sanan şakırmışlar, gösterilen yolda 
değil ayrı bir yolda sözüm ona se-
rüven arama serüvenine düşmüş-
lerdir. Bu uğurda yapılan kötüde 
yarışta önde olmak bile bir değer 
sanılmıştır, değerinin ne olduğunu 
bilmeyen insanlar arasında... İti-
katta kolaylaştırma anları istenildiği 
esnetilmiş, hakka götüren yoldaki 
işaretler sökülerek gidiş engellen-
meye çalışılmıştır. Örneklemek 
gerekirse, İslam inancına göre Kur-
ban’ın hangi hayvanlardan olacağı 
apaçık ortadayken, şerde yarış ha-
linde olanlar, ibadeti oyuncak sana-
rak; ‘maksat kan akıtmaksa, kuşun 
kanını akıtmak da yeterlidir’ diyerek 
öne atlamışlardır.

Her zerrenin insan aklının kav-
rayamayacağı kadar çetin bir hesap 
neticesinde yaratıldığını kavrama-
yan insan, sadece kendisine verilen 
küçük beyniyle Yaradan’ın nok-
sansız yaratıkları arasında noksan 
arama gafletine düşmüştür. Artık 
yeni bir kitap, yeni bir önder gönde-
rilmeyeceği ilan edilmişken, açıkça 
hala dar kulvarlar da koşma yarışı 
içinde olanlara söylenebilecek tek 
şey kalmıştır geriye; ALLAH O YA-
RIM AKLINIZI ALSIN’ da rahmeti-
ne nail olun. Yoksa kendi kendinizi 
helak etmede kimse sezin eline su 
dökemez…

Düz durmayı eğik, eğik durmayı 
düz görme seremonisine kapılan-

lar, geceyi avlanmak gündüzü ise 
istirahat etmek için kullanan yarasa 
kuşlarıdır. O kuşlar ki, hayatı ters 
anladıklarından değil, kendilerine 
hayat öyle yazıldığından bu döngü 
içindedirler…

 Hiçbir şeyin başıboş olarak 
yaratılmadığı dünyada başıboş do-
laşan fikirler armonisi müzikte ‘lâ’ 
notasını bulamayacaklardır. Sevgi-
ler kavuşunca sevginin, yanıp kül 
olunca servetin, dün olup gidince 
güzelliğin yarına ne yarar olabilir. 
Sevgili, sevgisini darda koyma-
yıp çekip alınca içinde bulunduğu 
nahoş durumdan, hayatın esas 
mana ve ehemmiyetini anlatacaktır 
anlamak isteyenlere…

Sevgilinin gözyaşları tükete-
cektir sabrını sevdiğinin… Ve fazla 
uzatmadan uzatacaktır elini… Kâi-
natı yüzüsuyu hürmetine yarattığını 
apaçık bir şekilde söyleyen sevgiler 
sevgilisinin de dünyevi hüznü uzun 
sürmeyecektir elbet… Ona o bu-
ğulu havayı dağıtmak için yeni ve-
linimetler indirilecektir semadan… 
İşte ömrün hayırda yarışta sabık 
ümmetlerin bin yıllık cihatlarıyla 
karşılaştırıldığında kifayet etmeye-
ceği gerçeğini görünce ortaya çı-
kan sevgilinin hüznü, yeni, yepyeni 
bir haberle sevince dönüştürüle-
cektir sevgilice…

Üzülme dinilecektir, senin 
peşinden gelenlerin ömürlerinin 
bin senelik cihat yapan sabık üm-
metlerin nail olduğu makama nail 
olamayacaklar diye! Al sana bir 
gece, içinde böyle bir gecenin daha 
olmadığı bin sendeden daha hayır-
lı…

O gece ki, insanlara gönderdi-
ğim kitapların en son halini, bozul-
mama kaydıyla indirmeye başla-
dım, o elçi ki, onu yaratılmışların en 
şereflisi diye taçladım; bu gecenin 
adıdır leyle-i kâdir, sonsuz kudret 
sahibi her şeye KÂDİR…

KADİR…

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Ahırlı’nın sevilen isimlerinden Ömer Ekici ve-
fat etti. Gazetemiz mesai arkadaşlarımızdan Ha-
run Yılmaz’ın ve Gazeteci Ali Sait Öge’nin de yakı-
nı olan Ömer Ekici, 59 yaşında Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden 
Ekici, dün öğle namazına müteakip Ahırlı Merkez 
Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ahır-
lı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merhum Ömer 
Ekici, 3 çocuk babasıydı. Ekici ailesini bu üzüntülü 
günlerinde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhum Ömer Ekici’ye 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. 
n MEVLÜT EGİN

Ahırlı’nın sevilen isimlerinden Ömer Ekici, Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhum Ekici, Ahırlı Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi

Ömer Ekici, Hakk’ın
rahmetine kavuştu 
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KGTÜ’den yeni nesil hızlı gıdada Ar-Ge hamlesi
Konya Gıda ve Tarım Üniversi-

tesi (KGTÜ) bünyesinde, T.C. Kal-
kınma Bakanlığı desteği ile toplam 
25 milyon TL bütçe ile kurulumu 
halen devam etmekte olan Yeni 
Nesil Gıda Kit ve Referans Madde 
Araştırma Geliştirme Merkezimiz 
(KİT-ARGEM) kapsamında Türki-
ye’nin önde gelen bir laboratuvar 
firması arasında başta gıda patojen 
tanı kitleri olmak üzere yeni nesil 
hızlı gıda diyagnostik tanı kitlerinin 
geliştirilmesi konularında ortak ça-
lışmalar yürütülmesini kapsayan bir 
Ar-Ge Protokolü imzalandı. 

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde alt-
yapı kurulumunu büyük ölçüde 
tamamlayan KİT-ARGEM kuruluş 
misyonuna uygun olarak başta gıda 
patojenleri olmak üzere molekü-
ler tabanlı yeni nesil tanı kitlerinin 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri-

ne başladı. 
Yapılan açıklamada, “İlk aşa-

mada çok kullanılan gıda patojen 
tanı kitlerinde yerli bilgi gücü ve im-
kânlar kullanılarak ithal ikamesinin 
hedeflendiği merkezimizde ilerle-
yen aşamalarda ileri düzey teknoloji 
gerektiren farklı biyosensör tabanlı 
teknolojilerin de geliştirilmesi he-
deflenmektedir. KİT-ARGEM’in 
kuruluş felsefelerinden biri de ül-
kemizde moleküler tanı alanında 
hizmet üreten yerli firmalarla kit ve 
referans madde geliştirme ve üre-
tim aşamalarında ortaklık kurarak 
yerli imkanlarla kurulan bu merke-
zin altyapısının en verimli şekilde 
kullanılması ve bu şekilde ülke yara-
rına dönüşmesidir. Bu noktada BM 
Laboratuvar Sistemleri ile yapılan 
işbirliği anlaşması oldukça yüksek 
öneme sahiptir. BM Laboratuvar 

Sistemleri gıda sektöründe patojen 
tespitinin hızlı, güvenilir ve yerli 
teknolojiler ile çözümlenmesi için 
çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla 
DNA tabanlı yeni nesil teknolojiler 
üzerinde yoğunlaşmış bir firmadır. 
Hedefleri gıda sanayi için yerli ve 
üst düzey teknolojik çözümler geliş-
tirmektir” denildi. 

İmza törenine Konya Gıda ve 

Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, KİT-ARGEM 
Koordinatörü Prof. Dr. Veli Cengiz 
Özalp, Moleküler Biyoloji ve Gene-
tik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kıvanç 
Bilecen ve Araştırma Görevlisi Onur 
Bulut, firma adına ise kurucu ortak-
lar İlkay Selver Büyüktopçu ve Me-
tin Büyüktopçu katıldı.
n İHA 

KTO Karatay’da 
Tercih Günleri başladı

‘Aspir yağı, vücutta 
yağ birikimini engeller’

Üniversite adaylarının he-
yecanla beklediği YKS sonuçları 
açıklandı. Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi de 31 
Temmuz-14 Ağustos tarihlerini 
kapsayan tercih dönemi boyunca 
Tercih Merkezi’nde vereceği tercih 
ve kariyer danışmanlığı hizmetle-
riyle hem aday öğrencilerin hem 
de ailelerin doğru karar almalarına 
yardımcı olmayı hedefliyor.

Akademik programlar, eğitim 
olanakları, burs seçenekleri ile 
kampüs ve yurt imkanları hakkın-
da adayları bilgilendirmek amacıy-
la düzenlenen tercih günlerinde 
öğrenciler ve aileleri KTO Karatay 
Üniversitesi’nde Cumartesi ve Pa-
zar günleri de dahil olmak üzere 
her gün danışmanlık alabilecek. 
KTO Karatay Üniversitesi Tercih 
Merkezi’nde, Sosyal Tesisler binası 

içerisinde, her bölümün akademis-
yen kadrosu tarafından, üniversi-
te adayı öğrencilere bölümler ve 
meslekler hakkında detaylı bilgiler 
veriliyor. KTO Karatay Üniversitesi 
Tercih Merkezi’ne ek olarak Tür-
kiye’nin 50’ye yakın şehrinde üni-
versite adayı öğrencilere bilgiler 
aktararak, destek sağlıyor. 

KTO KARATAY’DAN TERCİH 
ROBOTU HİZMETİ

Üniversite ayrıca Konya’da bu-
lunan alışveriş merkezlerinde uz-
man kadrosu ile rehberlik, meslek 
danışmanlığı noktasında öğrenci-
leri bilgilendiriyor. KTO Karatay 
Üniversitesi http://karatayuniver-
sitesi.osymtercih.com adresinden 
de aday öğrencilere tercih robotu 
yardımı ile en doğru şekilde tercih 
yapmaları konusunda olanak sağlı-
yor.  n HABER MERKEZİ 

Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Yeni döne-
min öncelikleri yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faizle mücadele olmalı” dedi

‘Öncelik; enflasyon, 
kur ve faiz olmalı’

Konya Sanayi Odası (KSO) Baş-
kanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin 
büyümesini sağlıklı bir şekilde sür-
dürebilmesi için yeni dönemin ön-
celiklerinin yüksek enflasyon, yük-
sek kur ve yüksek faizle mücadele 
olması gerektiğini söyledi. 

Konya Sanayi Odası, Temmuz 
ayı olağan meclis toplantısı, Meclis 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in 
başkanlığında, meclis ve komite 
üyelerinin katılımı ile gerçekleştiril-
di. Toplantıda Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü dünya, 
Türkiye ve Konya ekonomisi ile il-
gili bir sunum yaparken, toplantıya 
katılan İş Bankası Baş Ekonomisti 
İzlem Erdem de sanayicilerle eko-
nomide yaşanan son gelişmeleri ve 
öngörülerini paylaştı. 

Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü konuşmasında, 
küresel ekonominin ABD ve Çin 
arasında yaşanan küresel ticaret 
savaşlarına odaklandığını vurgula-
dı. Kütükcü, “ABD ve Çin arasında 
başlayan ticaret savaşları sadece bu 
iki ülkeyle kalmadı ve ABD’nin ek 
gümrük vergilerine karşılık AB ve 
Rusya da misilleme yapacaklarını 
duyurdu. Giderek ısınan bu ticaret 
savaşları Türkiye’de dahil olmak 
üzere tüm dünya ekonomilerini et-
kilemeye başladı” dedi. 

“TÜRKİYE İLK ALTI AYDA SON 
10 YILIN EN YÜKSEK İHRACAT 

RAKAMINA ULAŞTI” 
Türkiye ekonomisine ilişkin 

yaptığı değerlendirmelerde özellikle 
dövizde yaşanan dalgalanmaların 
piyasalara olumsuz etkisinin devam 
ettiğini vurgulayan Kütükcü, bu 
dalgalanmaların önüne geçmek için 
orta vadeli programın bir an önce 
açıklanarak, reformlara başlanması 
gerektiğinin altını çizdi. 

Türkiye’de ihracatta yaşanan 
artışların memnuniyet verici oldu-
ğunu ifade eden Kütükcü, 2018 yılı 
Ocak-Haziran dönemi ihracatının 
son 10 yılın en yüksek ihracat ra-
kamı olduğunu belirterek, “Ülkemi-
zin en önemli ihracat pazarlarında 
Avrupa ülkelerinin etkisi artmaya 
devam ediyor. 2018 yılının ilk 6 
ayında Türkiye’nin en önemli ihra-
cat pazarları sırasıyla; Almanya, Bir-
leşik Krallık, İtalya, İspanya, Fransa, 
Birleşik Devletler, Irak, Hollanda, 
Belçika ve Romanya oldu” şeklinde 
konuştu. 

KONYA İHRACATINDA 
SANAYİNİN PAYI ARTIYOR

Konya’nın da ihracatını artırma-
ya devam ettiğini belirten Kütükcü, 
Konya ihracatında sanayi mamul-
lerinin payının giderek yükseldiğini 
kaydederek, “2018 yılının ilk altı 
ayında sanayinin ihracatımızdaki 
payı geçen senenin aynı dönemi-
ne göre yüzde 3,34 artarak yüzde 
75,98 oldu. Aynı dönemde tarımın 
ihracatımızdaki payı yüzde 21,86, 
madencilik sektörünün payı ise yüz-
de 2,17 olarak gerçekleşti. Ayrıca 
Konya yılın ilk 6 ayında 179 ülkeye 
ihracat gerçekleştirdi” diye konuştu. 

Kütükcü, Konya’nın dış ticaret 
fazlası vermeye devam eden ender 
illerden biri olduğunu da hatırlata-
rak, “2017 yılının ilk beş ayında 219 
milyon 814 bin dolar dış ticaret faz-
lası veren ilimiz, 2018 yılının aynı 
döneminde de 307 milyon 263 bin 
dolar dış ticaret fazlası verdi” ifade-
lerini kullandı. 

KONYA İMALAT SANAYİ GÜVEN 
ENDEKSİ YÜKSELDİ 

Küresel ticarette yaşanan olum-
suz gelişmelere rağmen imalat sa-
nayinde çarkların dönmeye devam 
ettiğini, sanayicilerin gelecek günler 
için daha umutlu olduklarını ve bu-
nun da Konya Sanayi Odası tarafın-
dan yaptırılan Konya İmalat Sanayi 
Güven Endeksi’ne yansıdığını vur-
gulayan Kütükcü, şunları söyledi: 
“Mayıs 2018’de 6,2 puan değerini 
alan Konya İmalat Sanayi Güven 
Endeksi, Haziran 2018’de bir önce-

ki aya göre 1,1 puan yükselerek 7,3 
puan değerini aldı. Haziran 2018’de 
Konya’da imalat sanayinde faaliyet 
gösterenlerin yüzde 27’si geçtiğimiz 
3 aya göre üretimlerinin arttığını 
ifade ederken, önümüzdeki 3 ayda 
üretimlerinin artacağını belirtenle-
rin oranı da yüzde 49,3 oldu.” 

KSO Meclisine konuk olan Tür-
kiye İş Bankası Baş Ekonomisti İz-
lem Erdem de, ‘Dünya ve Türkiye 
Ekonomisindeki Son Gelişmeler’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
Sunumunda Türkiye’nin daha çok 
yüksek teknolojili ürün ihraç etme-
si gerektiğini dile getiren Erdem, 
“Türkiye olarak biz ağırlıklı olarak 
orta ve düşük teknoloji ürünleri ih-
raç ediyoruz. Üstelik ara mallarda 
da yüksek ithalat bağımlılığımız 
var. Ne zaman ki yüksek teknolojili 
ürünlerin ihracatımızdaki payı art-
maya başlar, o zaman diğer ülkele-
rin ticarette bize olan bağımlılığı ar-
tar, küresel değer zincirlerinde daha 
fazla yer alırız. Bunun için teknoloji 
yatırımları ve yapısal reformlarla 
ihracatta katma değerin artırılması 
öncelikli öneme sahiptir. Bu alan-
daki her türlü kazanım şu an risk 
unsuru olarak değerlendirilen cari 
açığın sürdürülebilir seviyelerde tu-
tulmasına da katkı sağlayacaktır. 12 
aylık kümülatif verilere göre, Mayıs 
2018 itibariyle 57,6 milyar dolar 
ödemeler dengesi açığı verdiğimizi 
görüyoruz. Milli gelirimizin yüzde 
6’sına yaklaşan söz konusu açığın fi-
nansmanında yakın dönemde Mer-
kez Bankası rezervleri ile kaynağı 

belirsiz döviz hareketlerini de içeren 
net hata ve noksan kaleminin payı-
nın artmakta olduğunu görüyoruz “ 
şeklinde konuştu. 

“2018 BÜYÜME 
TAHMİNİ YÜZDE 4.1” 

Şu anda Türkiye’nin en önem-
li sorununun enflasyon olduğunu 
ve bunun çözülmediği sürece risk 
primlerinin ve dolayısıyla faizlerin 
düşemeyeceğini, diğer sorunların 
da çözülemeyeceğini bildiren Er-
dem, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Enflasyonla mücadelede para po-
litikasının mutlak suretle maliye 
politikasında sıkılaştırma ile destek-
lenmesi gerekmektedir. Söz konusu 
tedbirler ekonomide bir miktar so-
ğumayı da beraberinde getirecektir. 
2018 yılında Türkiye’nin büyüme-
sini yüzde 4.1 olarak tahmin ediyo-
ruz. Bunun Türkiye için sağlıklı bir 
yavaşlama olduğunu düşünüyoruz. 
Bu sene alınmakta olan tedbirler 
kısa vadede büyüme üzerinde aşağı 
yönlü etki yapar ama bu tedbirleri 
bugün almazsak ilerde küresel li-
kidite koşullarının sıkılaştığı bir or-
tamda daha fazla sorunla baş etmek 
durumunda kalan, büyümede daha 
fazla kayıp yaşayan bir Türkiye ile 
karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla, 
orta vadede makro ekonomik açı-
dan daha dengeli ve sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşmak için bugün bi-
ran önce ekonomideki belirsizlikleri 
ve kırılganlıkları ortadan kaldıracak 
tedbirlerin uygulamaya geçilmesi 
yararlı olacaktır.” 
n HABER MERKEZİ

Aspir yağı nedir, ne işe yarar? 
sorularına cevap veren Via-San-
te Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nur 
Açlan, “Metabolizmayı hızlandır-
dığı için kilo vermeye yardımcı 
olurken,vücutta yağ birikimini en-
geller. Kolestrolü düşürmeye, kan 
şekerinin düzenlenmesine , bağı-
şıklık sistemini güçlendirmesine , 
kas kasılmalarının kontrol edilme-
sine yardımcıdır” dedi. Aspir yağ 
ınedir, ne işe yarar konusunda bil-
giler aktaran Diyetisyen Nur Açlan, 
“Kişiler arası kullanımı yaygınlaşan 
aspir yağı aspir bitkisi tohumdan 
elden edilir.Hem vucüt iç sağlığı, 
hem de dış sağlığı açısından fayda-
lıdır. Yapısında yüksek oranda CLA 
(ConjugatedLinoleicAcid) içermek-
tedir.Aspir Yağı, yüksek oranda 
esansiyel doymamış yağ asitleri 
içermektedir. 

Kalsiyum, fosfor, demir, B1, 
B2, B3 ve E vitaminleri, antioksi-
danlar, antiseptikler aspir yağının 
içerikleridir. Metabolizmayı hızlan-
dırdığı için Kilo vermeye yardımcı 

olurken,vucütta yağ birikimini en-
geller. Kolestrolü düşürmeye, kan 
şekerinin düzenlenmesine , bağı-
şıklık sistemini güçlendirmesine , 
kas kasılmalarının kontrol edilme-
sine yardımcıdır. 

Aspir yağı vücudumuz için 
gerekli omega-6 dan bolca içerir. 
Kolestrol seviyesinin korunmasına 
yardımcı olduğu için , kalp sağlığı-
nı korur. Linoleik asit içeriğinden 
dolayı cildin yapısı ve görünüşünü 
canlandırır.  Depresyon ve strese 
iyi gelir. Yan etkileri olabilir, onun 
için uzmanınıza danışmadan kul-
lanmayınız.  Aspir yağı kullanır-
ken, kendinize uygun bir diyet ve 
spor programı uygulamalısınız. 
Aspir yağı, tek başına sadece bir 
gıda desteği ve metabolizmayı hız-
landıran bir takviyedir. Bunun için 
kilo verme sürecinde sadece Aspir 
yağı kullanmak yeterli olmayacak-
tır. Yediklerinize ve gün içerisinde 
hareket etmeye özen göstermelisi-
niz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

KSO Başkanı Memiş Kütükcü
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Çiçek ailesi sünnet mutluluğu yaşadı
MHP İl Başkanı Murat Çiçek, ço-

cuklarını sünnet ettirmenin mutlu-
luğunu yaşadı. Ali Çiçek ve İbrahim 
Dursun’un torunları Naciye ve Mu-
rat Çiçek çiftinin oğulları Metehan 
ve Ali, sünnet olarak erkekliğe adım 
atmış oldu. Mavera Kır Düğün Bah-
çesi’nde düzenlenen sünnet töreni 
siyaset ve iş camiasını buluşturdu. 
Misafirlere geleneksel Konya pilavı 
ikram edilirken törene yoğun katı-
lım sağlandı. Çok sayıda davetlinin 
katıldığı törene Vali Yakup Canbo-

lat, Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
MHP Milletvekilleri Mustafa Kalaycı 
ve Esin Kara, Baro Başkanı Mus-
tafa Aladağ, Ülkü ocakları Başkanı 
Mustafa Taha Çini, Ülkü- Bir Genel 
Başkanı Fatih Çakmaktepe, sanatçı 
Mustafa Yıldızdoğan ve MHP ilçe 
teşkilat başkanları, Kadın Kolları 
başkanı ve üyeleri katıldı. Yenigün 
Gazetesi olarak Çiçek ailesini teb-
rik eder, Metehan ve Ali kardeşlere 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 
n MEVLÜT EGİN

MHP Lideri Bahçeli’nin başlattığı kampanyaya bir destek de Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı’n-
dan geldi. İl Başkanı Mustafa Taha Çini, vatandaşları kampanyaya destek vermeğe davet etti

Ülkü Ocakları’ndan askıda 
ekmek kampanyasına destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
talimatıyla, Ülkü Ocakları Konya  İl 
Başkanlığı  ‘Askıda Ekmek’ projesini 
hayata geçirdi. Konya Ülkü Ocakları 
başlattıkları kampanya ile vatandaşları 
askıda ekmek projesine davet ediyor. 
Ekmek fiyatlarına yüzde 15 zammın 
geleceği söylentileri üzerine konuşan 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
teşkilatlara ‘Askıda Ekmek’ talimatı 
vermişti.

TÜM VATANDAŞLARIMIZI EKMEK 
KAMPANYASINA DAVET EDİYORUZ 

Türk milletinin hiçbir ferdinin bir 
lokma ekmeğe muhtaç olmaması, 
milletimizin arasında birlik, dayanışma 
kültürünün artırılması adına Konya’da 
yardımlaşma duygusu, Türk gelenek 
ve adetleri, yaşatılıyor. Ülkü Ocakları 
Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini, 
vatandaşları kampanyaya destek ver-
meğe davet etti. Çini, “Ekmek parası 

olmayan ve ihtiyacı olanlar belirlenen 
yerlerden para ödemeden askıdaki 
ekmeği almasıdır. İmkanı var olan va-
tandaşlar evine ekmek alırken askıya 
ekmek bırakmak üzere bir fazla ekmek 
alması demektir.  Askıda ekmek.Mille-
timiz adına birlik, beraberlik ve daya-
nışma kültürünün arttırılmasına, kom-
şusu aç iken tok yatan bizden değildir 
anlayışı doğrultusunda Ülkü Ocakları 
Konya İl Başkanlığı olmak üzere bir-
den çok fırın noktalarında projemiz 
başlamış olup askıda ekmek noktala-
rının artmasını, vatandaşlarımızın bu 
hususta duyarlı olmasını temenni edi-
yorum.Geçmiş dönemden beri unu-
tulmuş olan bu örfümüzü¸âdetimizi, 
geleneğimizi yaşatmak dileğiyle. Unu-
tulmamalıdır ki; unutmak ţükenmek-
tir. Tüm vatandaşlarımızı bir ekmek 
kendisine alırken bir ekmek de askıya 
bırakmasına davet ediyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Otomobille TIR çarpıştı: 
1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

LPG’li otomobil, akaryakıt 
istasyonunda alev aldı

Akşehir ilçesinde tır ile oto-
mobilin çarpışması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti, 3 kişi ise yara-
landı.  Kaza, ilçeye bağlı Uluırmak 
Mahallesi yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal 
İ. idaresindeki 06 DB 6224 plakalı 
otomobil, Atalay Y. idaresindeki 50 
EC 439 plakalı tırla çarpıştı. Çar-
pışmanın etkisiyle tır devrilirken, 
otomobilde bulundan Minadiye İ. 

(63) olay yerinde hayatını kaybetti. 
Kazada otomobil sürücüsü Celal İ. 
ve aynı otomobilde bulunan Havva 
C. (34) ile Yusuf C. (3) yaralandı. 
Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulansla Akşehir Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Hayatını kaybeden Minadiye 
İ.’nin cansız bedeni olay yerindeki 
incelemelerinin ardından hastane 
morguna kaldırıldı.
n İHA 

Sürücüsünün LPG aldığı oto-
mobilin akaryakıt istasyonundan 
çıktığı sırada alev alması sonucu 2 
kişi yaralandı.  Merkez Meram ilçesi 
Ekmekkoçu Mahallesi Antalya Çev-
re Yolu Caddesi’nde bulunan akar-
yakıt istasyonuna gelen Mehmet 
İşçi (26), otomobiline 20 liralık LPG 
aldı.  Sürücü istasyondan çıkmaya 
hazırlandığı sırada araçta yangın 
çıktı. 

Akaryakıt istasyonu çalışanı 

Mustafa Avcu (50), yangın söndür-
me tüpüyle hemen müdahale etti.  
Diğer çalışanlar ve bir süre sonra 
olay yerine gelen itfaiye ekipleri-
nin yardımıyla yangın büyümeden 
kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Sürücü Mehmet İşçi ve yanında 
bulunan bir kişi, ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı.  Vücutlarında yanıklar 
oluşan yaralıların durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.   n AA

  Ebu Sufre Zalim 
b. Serrak b. Subh 
el-Ezdi el-Ateki Tanın-
mış emir ve Horasan 
Valisi Mühelleb’in ba-
bası, sahabe.

    Uman’la Bah-
reyn arasındaki 
Deba’da yaşayan 
Ezdliler’dendir. Adı-
nın Katı‘, babasının 
adının Sarik olduğu 
da söylenmektedir. Ateki nisbesini 
Ezd’in bir kolu olan Atik’ten almış-
tır. Bazı Şii kaynakları onun aslen 
İranlı olduğunu kaydeder. Kabilesi 
İslamiyet’i kabul ettiği zaman Me-
dine’ye gönderilen heyet içinde o 
da vardı. Ebu Sufre uzun boyu, iri 
cüssesi, güzel yüzü, fasih konuş-
ması ve sarı renkli uzun elbisesiyle 
Resul-i Ekrem’in dikkatini çekti; 
biat etmek üzere yanına geldiğinde 
kendisiyle ilgilendi ve adını, sarı 
renkli elbisesinden dolayı “Ebu 
Sufre” olarak değiştirdi. Bir rivaye-
te göre ise on sekiz oğlu ve Sufre 
adında bir kızı olduğunu söyleme-
si üzerine Hz. Peygamber ona bu 
künyeyi verdi. Kendileri gibi Ezdli 
olan Huzeyfe b. Yeman’ı, başka bir 
rivayete göre hemşerileri Huzeyfe 
b. Mihsan’ı onlarla birlikte zekat 
amili olarak gönderdi. İbn Abdül-
ber, Ebu Sufre’nin Hz. Peygamber 
zamanında Müslüman olmakla 
beraber sözü edilen heyetin içinde 
bulunmadığını, on çocuğuyla bir-
likte Hz. Ömer’in (bazı rivayetlere 
göre ise Hz. Ebu Bekir’in) yanına 
geldiğini söylemektedir. Onun 
Asr-ı Saadet’te küçük bir çocuk 
olduğunu ileri sürenler de vardır.

      Hz. Peygamber’in vefa-
tından sonra zekat vermeyi kabul 

etmeyerek irtidad 
edenlerin arasına Ebu 
Sufre’nin kabilesi de 
katıldı. Halife Ebu 
Bekir onların üzerine 
İkrime b. Ebu Cehil 
kumandasında bir 
ordu gönderdi. Müslü-
manlarla savaşa giren 
kabile mensuplarının 
çoğu bu savaşta öldü. 
Kalanların bir kısmı 

Medine’ye, bir kısmı da başka 
yerlere gönderildi. O sıralarda Ebu 
Sufre’nin henüz büluğa ermemiş 
bir çocuk olduğu, Hz. Ebu Bekir’e 
teslim edilmek üzere Huzeyfe b. 
Yeman tarafından Medine’ye gön-
derildiği de söylenmektedir. Ebu 
Sufre yeniden İslamiyet’e dönünce 
halife onu serbest bıraktı. Kabile 
halkının bir kısmı tekrar Deba’ya 
dönerken Ebu Sufre’nin de arala-
rında bulunduğu başka bir grup 
Basra’ya yerleşti. Ebu Sufre’nin 
Hz. Ebu Bekir ve Ömer’le görüş-
meler yaptığı, çocuklarıyla Hz. 
Ömer’in huzuruna çıktığı zaman, 
daha sonra Basra’yı Haricîlere 
karşı koruyacak ve Horasan va-
liliği yapacak olan en küçük oğlu 
Mühelleb’i halifenin beğendiği ve 
“Bu senin çocuklarının önderidir” 
dediği kaydedilmektedir.

      Basra’da vefat eden ve 
cenaze namazı Hz. Ali tarafından 
kıldırılan Ebu Sufre’nin ölüm tarihi 
bilinmemektedir.

 KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

  “ NASİHAT VERECEK ADA-
MA DEĞİL, ÖRNEK OLACAK ADA-
MA İHTİYAÇ VAR.”

                                                                                                                                     
HZ. MEVLANA

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 90
EBU SUFRE(R.A.)

Karapınar’da Afgan uyruklu 4 
kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 
bir kişi yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre Konya 
Caddesi üzerinde karşılaşan Afgan 
uyruklu 4 kişi aralarında tartışma-
ya başladı. Tartışma kavgaya dönü-
şünce Dad Mohammad Kheırkhah 

(28) bıçakla yaralandı. İlk tedavisi 
Karapınar Devlet Hastanesi’nde 
yapılan yaralı Konya’ya sevk edildi.

Olayla ilgili kardeş oldukları 
belirlenen Afgan Uyruklu B.S. (20), 
M.S. (22) ile B.S’yi (25) yakalama 
çalışmaları devam ediyor.
n AA

Karapınar’da bıçaklı 
kavga: 1 yaralı

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini
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Direniş Karatay yeniden vizyonda Mimarlar Odası yeni rotayı belirledi
Anadolu Selçuklu Devleti’ni 

yıkmak için yola çıkan Moğollar ile 
devleti korumak için savaşan Cela-
lettin Karatay ve Ahi Evran’ı konu 
alan “Direniş Karatay” filmi yeni-
den vizyona girdi  Anadolu Selçuk-
lu Devleti’ni yıkmak için yola çıkan 
Moğollar ile devleti korumak için 
savaşan Celalettin Karatay ve Ahi 
Evran’ı konu alan “Direniş Kara-
tay” filmi yoğun ilgi üzerine tekrar 
vizyonda. Mart ayında vizyona gi-
ren, yapımını Konya Ticaret Oda-
sı (KTO) Karatay Üniversitesi’nin 
üstlendiği, Selçuklu döneminin 
yansıtıldığı, Türkiye’nin en büyük 
platolarından birinde gerçekleştiri-
len film, sinemaseverler için yeni-
den vizyona girdi.

Selahattin Sancaklı’nın yönet-
menliğini yaptığı, senaryosunu 
Selman Kayabaşı’nın kaleme al-
dığı, Mehmet Aslantuğ, Yurda-
er Okur, Fikret Kuşkan, Alperen 

Duymaz, Burcu Özberk gibi oyun-
cuların yer aldığı Direniş Karatay, 
özellikle öğrencilerin ders stresi 
olmaksızın yaz aylarında yeniden 
izleyebilmesi için bir kez daha 65 
sinema salonunda gösterime girdi.

Kösedağ Savaşı’nın beyaz per-
deye yansıtıldığı film, Türk sine-

ma tarihi açısından birçok ilki de 
bünyesinde barındırıyor.  Anadolu 
Selçuklu Devleti’ni ilk kez tek başı-
na bir sinema filminde ele alındığı 
Direniş Karatay, aynı zamanda ilk 
kez üniversite yapımcılığıyla hazır-
lanan bir film olma özelliğini taşı-
yor. n AA

Mimarlar Odası Konya Şube-
si’nde 16. Dönem Yönetim Ku-
rulu üyeleri ile istişare toplantısı 
gerçekleştirildi. Mimarlar Odası 
Konya Şube Başkanı Armağan 
Güleç Korumaz başkanlığında 
Mimar Evi’nde gerçekleştirilen 
toplantıya Şube Soruşturma Uz-
laştırma Kurulu üyeleri de katıldı. 
Toplantıda Soruşturma Uzlaş-
tırma Kurulu’nda gündeme ge-
len mesleki ve hukuki sorunlar 
değerlendirildi. Özellikle fenni 
mesuliyet ve müelliflik hakları, 
şantiye şefliği, imar barışı ve uy-
gulamadaki sorunlar ile bilirkişilik 
alanında yaşanılan problemler 
hususunda, yasa ve yönetmelik-
ler çerçevesinde çözüm önerileri 
geliştirmek için istişarede bulu-
nuldu. Mesleğin güncel sorun-
larının da ele alındığı toplantıda 
Başkan Armağan Güleç Korumaz,  
mimarlık mesleğini ve mimar-

lığı daha iyi yerlere taşımak için 
yeni sistemle birlikte kanuni dü-
zenlemelerde muhakkak paydaş 
olunması gerektiğini, bunun mi-
marların mesleki hak ve yüküm-

lülüklerinden olduğunu belirtti. 
Toplantı, yapılan istişarelerin ar-
dından sorunların aşılması nokta-
sında çizilecek rota tartışılmasıyla 
son buldu.  n SAMİ KAYALAR

YDA Konya Karatay Entegre 
Sağlık Kampüsü otoparkının 60 bin 
metrekarelik tavan yalıtımı için İzo-
cam mineral tavan levhası ürünü 
temin edildi.  İzocam, yeni otopark 
yönetmeliğine uygun ilk yalıtım pro-
jesini Konya’da gerçekleştirdi. İzo-
cam’dan yapılan açıklamaya göre, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanarak 22 Şubat 2018’de 
Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 
Haziran 2018’de yürürlüğe girmesi 
beklenen yeni otopark yönetmeliği, 
31 Mayıs 2018’de Resmi Gazete’de 
yayımlanan ilan ile 1 Ocak 2019’a er-
telendi. Yeni yönetmelik ile bodrum 
kat tavanlarında yalıtım yapılması 
zorunlu hale geliyor. Yönetmelik, 
otoparkların tavan döşemelerinde 
ve diğer bağımsız bölümlere bitişik 
duvarlarında ilgili mevzuata göre 
ses, ısı ve su yalıtımı yapılmasını şart 
koşuyor.  İzocam, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın hazırladığı ve 1 Ocak 
2019’da yürürlüğe girmesi planla-
nan yeni otopark yönetmeliği çerçe-
vesindeki yalıtım projelerine ürün ve 
çözümler sunuyor. İzocam, yeni oto-

park yönetmeliği çerçevesinde ger-
çekleştirilen ilk projelerden biri olan 
YDA Konya Karatay Entegre Sağlık 
Kampüsü otoparkının tavan yalıtı-
mı için de gerekli yalıtım ürünlerini 
temin etti.  İzocam bayisi, Haydar 
Boz Yalıtım tarafından temin edilen 
ve uygulaması yapılan 60 bin met-
rekarelik tavan yalıtımı için yanmaz 
5 cm’lik İzocam mineral tavan lev-
hası ürünü kullanıldı.  Proje, İzocam 
tarafından TS825 ve Yangın Yönet-
meliği kapsamında değerlendirildi. 
Isı kaybı hesapları yapıldı ve tavan 
yalıtımında ısı kaybının azaltılma-
sının yanı sıra yangın güvenliği de 
gözetildi.  YDA Konya Karatay En-
tegre Sağlık Kampüsü’nün inşaatın-
da temelden çatıya İzocam ürünleri 
tercih edildi. Bina temelinin yalıtı-
mı, perde duvar yalıtımı ve terasta 
ısı yalıtımı için de İzocam ürünleri 
temin edildi. Projede, 65 bin metre-
karelik temel ve perde duvar yalıtımı 
ile 110 bin metrekarelik teras ısı ya-
lıtımı için İzocam Foamboard ürünü 
tercih edildi.
n AA

Selçuklu’dan yaz tatilinde
kitapseverlere hizmet

Selçuklu Belediyesi, ilçenin 
farklı noktalarına kazandırdığı 
kütüphanelerle yaz aylarında da 
hem öğrencilere hem de yetiş-
kinlere hizmet veriyor. Selçuk-
lu’da 58 kütüphanede 366.076 
kitap ile kitapseverlere hizmet 
veriliyor. 

Selçuklu’nun farklı bölgele-
rine kazandırdığı kütüphaneler-
le Türkiye’de yerel yönetimler 
arasında birinci olan Selçuklu 
Belediyesi, kütüphanecilik faali-
yetlerinde sürekli yeni yayınlar 
ve güncel kitaplarla hizmet stan-
dardını her zaman üst seviyede 
tutarak yıl boyunca olduğu gibi 
tatil döneminde de kitap oku-
mak, araştırma yapmak ve ders 
çalışmak isteyenlerin vazgeçil-
mez adresi olmaya devam edi-
yor.  İlçenin çeşitli yerlerinde bu-
lunan  58 kütüphanede 366.076 
kitap sayısı ile okurlara hizmet 
sunuluyor. 106.076 üyesi bulu-
nan kütüphanelerde okuma sa-
lonu,ücretsiz internet hizmeti ve 
ödünç kitap alma hizmeti sunu-
lurken kütüphanelerden günlük 
ortalama 8 bin kişi faydalanıyor. 

Tatilin kitap okumak adına 
ayrı bir fırsat olduğuna vurgu ya-
pan  Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı: “Amacımız 
öğrencilerimizin ve Selçuklu’da 
yaşayan halkımızın kendisine en 
yakın mekanlarda kitaba ulaşma-
sını sağlamak ve kütüphaneleri-

mizi sürekli güncelleyerek süreli 
yayınları takip ederek onların 
bilgiye ulaşımını sağlamak. Ülke-
mizde kitap okuma alışkanlığını 
geliştirmek için çocuklarımızın 
ve gençlerimizin kitaplarla tanış-
tırılması ve onlara bu alışkanlığın 
kazandırılması gerekiyor. Kütüp-
hanelerimiz tatil döneminde de 
hemşehrilerimize  hizmet etme-
ye devam ediyor. Kütüphaneleri-
mizin hepsinde internet bağlan-
tılı bilgisayarlarımız bulunuyor. 
Başta öğrenciler olmak üzere 
tüm kitapseverleri inceleme ve 
araştırmalarına olanak sağlayan 
bu hizmetlerimizden faydalan-
maya davet ediyorum” dedi.  Sel-
çuklu Belediyesi 15 yeni  kütüp-
hanenin de 2018-2019 Eğitim 
Öğretim yılında eğitim hayatına 
kazandırılması için çalışma yürü-
tüyor.
n AA

Önce nitelik sloganıyla yola çıkan Asrın İşadamları Derneği’nin Konya Şubesi 
kuruldu. Derneğin Şube Başkanı Mustafa Balta, hak ve hakikat vurgusu yaptı

Hedefleri; nitelik!

İş hayatının ve ona bağlı olarak 
tüm sosyal çevrenin, hakkaniyet ze-
mininde sürdürülebilir bir düzene 
kavuşmasını sağlamak amacıyla ku-
rulan Asrın İşadamları Derneği’nin 
(ASRİAD) Konya Şubesi kuruldu. 
Derneğin Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve derneğin amacı 
Korukent Restoran’da düzenlenen 
basın toplantısıyla tanıtıldı. Dernek 
hakkında bilgi veren ASRİAD Konya 
Şube Başkanı Mustafa Balta, der-
neğin 2017 yılı Aralık ayında İstan-
bul’da Adnan Danışman öncülüğün-
de kurulduğunu hatırlattı. Derneğin 
Türkiye’de 81 ilde örgütlenmeyi 
hedeflediğini bu doğrultuda Konya 
Şubesi’nin de kurulduğunu belir-
ten Balta, “Şu ana kadar Türkiye’de 
27 ilde örgütlenme tamamlamış 
olup,18 ilde örgütlenme faaliyetleri-
ne devam etmektedir. 2018 sonuna 
kadar 45 ilde örgütlenme bitmiş ola-
caktır. Yurt dışında ise Almanya’nın 
başkenti Berlin’de şubemiz açılmış 

olup, önümüzde ki günlerde Bulga-
ristan’da şubemiz açılacaktır” ifade-
lerini kullandı.Derneği’nin kuruluş 
amaçlarından bahseden Balta, söz-
lerini şöyle sürdürdü, “ASRİAD, iş 
hayatının ona bağlı olarak tüm sos-
yal çevrenin,hakkaniyet zemininde 
sürdürebilir bir düzene kavuşmasını 

sağlamak ve bağımsız yürüyen bir 
STK anlayışına örnek olmak ama-
cıyla kurulmuştur. Küresel yarışta 
öne geçmedikçe iddiaların hakim 
olunması beklenemez. Önce Nitelik 
temel sloganı ASRİAD’ın ve tüm 
mensuplarının hayata bakışını ifade 

etmektedir. Bu doğrultuda nitelikli 
iş, nitelikli insan ve nitelikli ekono-
mi tezini gündemde tutmak ve tüm 
insanlar için memnun olacakları bir 
ekonomik ve sosyal hayat üretmek 
ASRİAD için temel hedeflerinde-
dir.” 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

İzocam’ın ilk yalıtım projesi Konya’da

Asrın İşadamları Derneği’nin (ASRİAD) 
Konya Şubesi kuruldu. Derneğin Konya 

yönetimi basına tanıtıldı.
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Afyon kampını tamamlayan Bur-
saspor, 2 günlük aranın ardından dün 
akşam saatlerinde İbrahim Yazıcı 
Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla 
çalışmalarına yeniden başladı. Ant-
renmanda yeni transfer Allano Lima 
da yer aldı. Yeni sezon hazırlıkları kap-
samında Afyonkarahisar’daki kamp 
çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, 
2 günlük aranın ardından bugün ak-
şam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı 
Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ha-
zırlıklarına yeniden başladı. Teknik Di-
rektör Samet Aybaba gözetiminde ya-
pılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat 
sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan 
antrenman topla birlikte yapılan çalış-
malarla devam etti. Sol dizinde ağrısı 
olan Onur Atasayar ile gribal enfeksi-

yon geçiren Shehu, tedbir amaçlı din-
lendirilirken, iki oyuncunun da yarınki 
antrenmana katılacakları bildirildi. 

LİMA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI 
Dün kendisini 1 yıllığına kiralık 

olarak yeşil-beyazlı renklere bağlayan 
resmi sözleşmeyi imzalayan Allano 
Lima da ilk antrenmanına çıktı. 

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı 
çift antrenmanla hazırlıklarını sürdü-
recek. 

SERDAR VE SERCAN’A 
TEŞEKKÜR MESAJI 

Öte yandan Bursaspor Kulübü, 
yapılan görüşmeler sonucu sözleş-
meleri resmi olarak feshedilen Serdar 
Kurtuluş ve Sercan Yıldırım’a kulübe 
katkılarından ötürü teşekkür mesajı 
yayınladı. n İHA

Bursaspor’un yeni transferi ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig’i şampiyon olarak tamam-
layan Galatasaray ile geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye 
Kupası’nı müzesine götüren Akhisarspor arasında oy-
nanacak olan TFF Süper Kupa karşılaşmasını Cüneyt 
Çakır yönetecek. 

Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda başarılı bir 
performans ile şampiyonluk kupasına uzanan Galata-
saray ile geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nı kazanan 
Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak 
TFF Süper Kupa müsabakasını Cüneyt Çakır yönete-
cek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 
20.45’te başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcı-
lıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mü-
sabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. 
n İHA

Yeni Malatyaspor’da futbolculara verilen 3 günlük 
izin sona erdi. Sarı-kırmızılı oyuncular bugün Nurettin 
Soykan Tesisleri’nde toplanarak Göztepe maçının ilk 
çalışmasını yapacak. 

Yeni sezona Bolu ve Düzce Topuk Yaylasında yap-
tığı kamplarla hazırlanan Malatya ekibi, Süper Lig’in 
ilk haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlık-
larına bugün kendi tesislerinde başlayacak. Transfer 
dönemini suskun geçiren Malatya ekibi son olarak 
eski futbolcusu Michael Pereira ve Hollandalı Mitc-
hell Donald ile anlaşmaya varmıştı. Malatya ekibin-
de Rahman Buğra Çağıran, Godson Azubuike, Ömer 
Şişmanoğlu ve Eren Tozlu’nun sakatlıkları bulunuyor. 
Sarı-kırmızılıları yeni sezonda zorlu bir lig periyodu 
bekliyor. Geçen sezonki kadrosundan önemli isimleri 
gönderen Malatya ekibi, transferde suskun kalarak 
taraftarını mutsuz etti. Ligin ilk haftasında 12 Ağustos 
Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına 
kadar kendi tesislerinde hazırlanacak sarı-kırmızılılar, 
bu süre içerisinde kadrosundaki eksik noktaları da ta-
mamlamaya çalışacak. Yeni Malatyaspor’da yönetim 
defans, orta saha ve forvete takviye yapmayı planlar-
ken, şu ana kadar herhangi bir anlaşma yapılmadı. 
n İHA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme 
turunda karşılaşacağı Benfica maçı hazırlıklarını dün 
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sezona Şampiyonlar 
Ligi parolasıyla başlayan Fenerbahçe, UEFA Şampi-
yonlar Ligi 3 ön eleme turunda karşılaşacağı Benfica 
karşılaşması hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’n-
de yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör 
Phllip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 
ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas 
çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, yapılan çift 
kale maçla idmanı noktaladı. 
n İHA

Süper Kupa maçını 
Cüneyt Çakır yönetecek

Yeni Malatyaspor 
yeniden toplanıyor

Fenerbahçe’de 
hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş’ın başarılı çalıştırıcısı 
Şenol Güneş, son 10 sezonda Türk 
futboluna damga vurdu. Görev yaptığı 
takımlarda parlattığı yıldızların değe-
rini katlayan Güneş, hocası olduğu 
Trabzonspor, Bursaspor ve Beşik-
taş’ın toplamda 112 milyon 915 bin 
Euro (646 milyon TL) kazanmasına 
katkıda bulundu. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol 
Güneş, görev aldığı takımlarda birçok 
ismi parlatıp, yıldız statüsüne getirdi 
ve son 10 yılda çalıştığı takımlara tam 
112 milyon 915 bin Euro kazandırdı. 
Trabzonspor’da görev aldığı dönem-
de bordo-mavili ekip oyuncu satış-
larından tam 22 milyon 225 bin Euro 
kazanırken, bu durum Bursaspor’da 
da benzer etki oluşturdu. Güneş’in 
yeşil-beyazlı takımda Şenol Güneş’in 
görev yaptığı 1 sezonda performans-
larını üst seviyeye çıkaran isimler, ku-
lüplerine 22 milyon Euro kazandırdı. 
Başarılı çalıştırıcı, en büyük katkıyı ise 

şu anda görev yaptığı Beşiktaş’ta ger-
çekleştirdi. Göreve geldiği 2015-2016 
sezonunda takımı şampiyon yapan 
Güneş, bir sonraki senede de ligi yine 
zirvede bitirdi. Beşiktaş’ın son 2 yılda 
özellikle Avrupa arenasında elde etti-
ği sonuçlarla öne çıkan Güneş, birçok 
yıldız ismin de gelişiminde büyük rol 
oynadı. Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta 
gelişimine en çok katkı sağladığı isim 
olan Cenk Tosun, Türk futbol tarihinin 
transfer rekorunu kırarak, Everton’a 
22 milyon 500 bin Euro karşılığında 
transfer oldu. Şenol Güneş’in takımın 
başında olduğu dönemlerde Trab-
zonspor 22 milyon 225 bin Euro, Bur-
saspor 22 milyon Euro, Beşiktaş da 68 
milyon 660 bin Euro’luk oyuncu satışı 
gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, 
son 10 yılda görev aldığı kulüplere 
toplamda 112 milyon 915 bin Euro 
(646 milyon TL) kazandırdı. 
n İHA

Şenol Güneş 112 milyon Euro kazandırdı

‘Trabzonspor’u 
takip ediyordum’

Yeni sezon hazırlıklarına transferlerle de sürdüren Trabzonspor, Senegalli oyuncu Zargo Toure ile 
anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Trabzon Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen imza töreninde 
Toure, kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına bordo-mavili takıma bağlayan imzayı attı

Trabzonspor, geçen sezon Fransa’nın 
Lorient takımında forma giyen Senegalli 
futbolcu Zargo Toure ile 3+1 yıllık söz-
leşme imzaladı. Trabzonspor Asbaşkanı 
Hayrettin Hacısalihoğlu, imza töreninde 
yaptığı açıklamada, bu transfer dönemin-
de ihtiyaç olan bölgelere oyuncu katmayı 
planladıklarını belirterek, “Hem takım 
kadrosu hem kulübün ekonomik konumu 
bunu gerektiriyordu. Yeni katılan arkada-
şımız da savunmanın merkezinde görev 
yapıyor, geçmişte bu konuda başarılı 
bir spor hayatı var. İzleme komitemizin 
kanaati ve önerisiyle anlaşma sağladık. 
Umuyorum ki Trabzonspor’da çok başa-
rılı olacak, Trabzonspor’un bir eksiğini 
tamamlamış olacak” şeklinde konuştu. 

“BU SENEKİ TRANSFERLERİ 
TAMAMLADIK” 

İmza törenini Trabzon’un önemli ta-
rihi eserlerinden Ayasofya önünde yap-
tıklarını belirten Hacısalihoğlu, “Trab-
zonspor, Trabzon için Trabzon’a katkı 
sağlamak için var. Transfer törenlerimiz 

vesilesi ile Trabzon turizmine bir katkımız 
olursa bundan da ayrıca mutluluk duya-
rız. Ben oyuncumuza başarılar diliyorum. 
Ondan büyük beklentilerimiz var, bunlara 
cevap vereceğine inanıyoruz. Trabzon’un 
tarihi ve turistik anlamda önemli yerleri 
var. Mesela Sümela Manastırı, Boztepe, 
Atatürk Köşkü, Uzungöl var. Geçmişte de 
buralarda imza törenleri yapmıştık. Tek-
rar oralarda da yapabiliriz. Ancak bu sene 
bunların hepsini gezmek mümkün değil. 
Çünkü aşağı-yukarı transferi sonlandırdık 
gibi bir şey, çok büyük bir şey olmazsa bu 
seneki transferi tamamladık” değerlen-
dirmesini yaptı. 

Hacısalihoğlu, Trabzon’a getirdikle-
ri Kamerunlu genç oyuncu Eric Ayuk’un 
transferinde sanatçı Rafel El Roman’ın rol 
oynadığına ilişkin bir soru üzerine ise “Bu 
oyuncuyla ilgili transfer tam netleşmedi. 
Rafet Trabzonsporlu bir kardeşimiz. Bu 
oyuncuyla ilgili tesadüfen bir görüşme-
leri olmuş. Trabzonspor’a tavsiye etmiş, 
bonservisziz çok çok uygun bir transfer 

ücretiyle önermiş. Şayet bu dönem içeri-
sinde Trabzonspor’la uyum sağlayamaz-
sa zaten sözleşmesini Trabzonspor direkt 
tek taraflı feshetmesi şartıyla bir görüş-
me oldu. Bakarsınız çok da katkısı olur. 
Transferle ilgili çalışmaları büyük oranda 
sonlandırdık. Çok büyük bir sürpriz olmaz 
ise transfer dönemi tamamladık. Transfer 
döneminin bitimine kadar farklı bir geliş-
me olur ise oyuncu katabiliriz” ifadelerini 
kullandı. 

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu 
futbolcunun babasının imza töreninde yer 
almasına ilişkin bir başka soru üzerine 
de esprili şekilde “O da eski bir futbolcu, 
Senegalden buraya geldi, eski bir futbol-
cu. Az daha genç olsa onu da kadromuza 
katacaktık” dedi. 

TOURE: “BANA UYGUN BİR LİG” 
Trabzonpor’un yeni transferi Zargo 

Toure ise Trabzonspor’da bulunmaktan 
dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, 
“Bütün yöneticilerimize teşekkür ediyo-
rum. Burada olmaktan, arkadaşlar ara-

sına katılmaktan, Trabzonspor gibi büyük 
bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı 
çok mutluyum. İnanıyorum çok başarılı 
bir yıl olacak” dedi. 

“BURAYA GELMEDEN ÖNCE 
TRABZONSPOR’U DA TAKİP 

EDİYORDUM” 
Basın mensuplarının sorularını da 

yanıtlayan Toure, “Bir çok arkadaşımız 
burada oynadı. N’Doye ile tanışıklığım 
yok ancak Türkiye’de çok iyi bir arkada-
şım oynuyor. Issıar Dia, Trabzonspor’un 
çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi ve 
buraya gelmemde çok önemli etkisi oldu. 
Daha önceden Türkiye ligi ve takımlarını, 
Trabzonspor’u takip ediyordum, bana uy-
gun bir lig. Buraya geliş sebeplerimden 
birisi de bu. Trabzonspor’u da buraya 
gelmeden önce takip ediyordum. Benim 
en önemli hedeflerimden birisi gelecek 
adına milli takımda oynamak. Buraya 
gelmek de bu hedefim için önemli bir et-
kendi” diye konuştu. 
n İHA
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Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olimpik havuz 
sporcusu Muhammet Selçuk, Bulgaristan’da düzenlenen Balkan 
Pist Şampiyonası’nda 6 farklı kategoride Balkan Şampiyonluğu 
ve Balkan ikinciliği elde etti. 28-29 Temmuz 2018 tarihinde Bulga-
ristan’da düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası’nda Olimpik Havuz 
ve Ç.Çumra Belediyespor Kulübü sporcularından Muhammet Sel-
çuk, genç erkekler kategorisinde Tempo Race, Elemination Race 
Sprint, Point Race, 1 KM Time Trial ve Omnium yarışları olmak 
üzere 6 farklı yarışta, 6 kez balkan Şampiyonu olma başarısı gös-
terirken, Scratch yarışında ise Balkan 2.si oldu. Muhammet Sel-
çuk elde ettiği derecelerle Genel Klasman şampiyonu oldu. Konya 
TOHM sporcusu Ahmet Örencik ise büyükler kategorisinde Tempo 
Race yarışında Balkan ikincisi, 1 KM Time Trial yarışında da Bal-
kan 3’üncüsü oldu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 
“Sporcularımız Muhammet Selçuk, Ahmet Örencik ve antrenörleri-
ni tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 14 Yaş 
Yaz Kupası 23-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında Afyon’da düzen-
lendi. 14 Yaş Yaz Kupası’nda Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü sporcuları Ozan Demir ve Muhammed Ahad Yüksel, 
14 Yaş Çift Erkeklerde şampiyon oldu. Muhammed Ahad Yüksel 
14 Yaş Tek Erkeklerde ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 
Şampiyonanın ardından ödüllerini alan sporcular büyük sevinç ya-
şadı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları’nda jim-
nastik çalışmaları devam ediyor.

Yunus Emre Uyar Jimnastik Salonu’nda çalışmaların sürdüğü 
jimnastik branşında Pazartesi-Perşembe, Salı-Cuma günleri 5-7 
yaş grubu seanslarda çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl çok sayıda 
başvurunun yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak için ter-
cih ettiği özellikle İlköğretim çağındaki çocuklarımızın tatile girdiği 
yaz aylarında serbest zamanlarını, uzman antrenörler nezaretinde 
düzenli ve en iyi şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir im-
kân olan spor okullarımız, aynı anda binlerce çocuk ve gence spor 
yapma imkânı sağlıyor. 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin ücretsiz 
olarak faydalandığı Yaz Spor Okullarında 20 branşta ücretsiz kayıt-
lar hala devam ediyor.   
n SPOR SERVİSİ

Muhammet, 6 farklı 
kategoride şampiyonu oldu

Konyalı sporcular 
teniste madalya aldı

Spor okullarında 
jimnastikçiler yetişiyor

Seyfi Atamer, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İbrahim Tunç’u anlattı 

‘Onu herkes severdi’

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor Erzurum 
kampındaki ikinci hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 
Elazığspor ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 
oynanan karşılaşmayı Elazığspor 1-0’lık üstün tamamlarken, mü-
cadelenin 5.dakikasında Konya Anadolu Selçukspor adına Kadir 
Kaan Özdemir’in kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 
Karşılaşmanın tek golünü 23.dakikada Ahmet Aras kaydetti.

KILIÇ GENÇ OYUNCULARA ŞANS TANIDI
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor karşı-

laşmaya Hüseyin, Ekrem, Sinan Özkara, Alpay, Zekeriya, Kadir 
Kaan, Ayberk Altan, Kürşat, Alpay Cin, Ahmet Gökbayrak ve 
Erdal Yıldırım onbiri ile başladı. Mücadelenin ikinci yarısında 
Alp Tutar, Ahmet Önay, Süleyman Türkeş, Vedat Saygı, Samet 
Bulut, Maksut Taşkıran, Recep Metin ve Emre Gürcüoğlu forma 
giydi. Yavru Kartal, 4 Ağustos tarihinde tamamlayacağı Erzurum 
kampının ardından 2 gün izin yapacak ve 6 Ağustos tarihinde 3. 
Etap kamp çalışmalarını yapmak üzere Erzurum’da yeniden top-
lanacak.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, Elazığspor’a mağlup oldu

Meram Kara Kartallar Kulüp 
Başkanı Mustafa Metin sezon 
öncesi değerlendirmelerde bu-
lundu. Meram Kara Kartallar 
Kulüp Başkanı Mustafa Metin, 
takımın sezon açılışında oyuncu-
larla biraraya geldi. Metin sezon 
öncesi açıklamasında yeni se-
zonda hedefin Bölgesel Amatör 
Lige çıkmak olduğunu belirtti. 

HEDEFİMİZ 
PROFESYONEL TAKIM 

OLMAK
Başkan Metin açıklamasın-

da, “Bu sezon hedefimizi Böl-
gesel Amatör Ligine yükselmek 
olarak belirledik. Bu lige kadar 
altyapımızdan yetiştirdiğimiz 
oyuncularla mücadele ederek 
geldik. Bundan sonra da altya-

pımızdan yetişen oyuncularla 
yolumuza devam ederken, ligi 
tanıyan yine genç ve bizim takı-
mımıza karakter olarak uyacak 
oyuncularla devam edeceğiz. Bi-
zim A Takımı kurduğumuzdan bu 
yana hedefimiz 3. Lige çıkarak 
Konya’nın profesyonel liglerdeki 
üçüncü takımı olmak. Bu yolda 
ilerliyoruz. Altyapılarda da Kon-
ya şampiyonlukları ve ardından 
Türkiye finallerine yükselmek is-
tiyoruz. Kara Kartallar Konya’da 
bir marka olmuştur. Şimdi he-
defimiz Türkiye’de marka haline 
gelmek. Konya futbolu için daha 
iyi şeyler yapacağımıza inanıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

   

Kara Kartallar’ın kuruluş hedefi 3. Lig

Konya’nın yetiştirdiği önemli sporculardan olan ve geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayatını 
kaybeden İbrahim Tunç, saygı ile anılmaya devam ediyor. Konya Atletizm İl Temsilcisi Seyfi Atamer, 

öğrencisi olan İbrahim Tunç’u gözyaşları içinde anlattı. Atamer, “Onu herkes severdi” dedi
Atletizm ve basketbol camiasının sevilen ismi 

Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç, geç-
tiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek 43 yaşında ha-
yata gözlerini yumdu. Tunç’un cenaze törenine spor 
camiasından birçok tanıdık ismin yanı sıra sevenleri 
katıldı. Erken yaşta kaybedilen spor camiasının sevi-
len ismi Tunç, sevenleri tarafından anılmaya devam 
ediyor. Atletizm Konya İl Temsilcisi Seyfi Atamer, 
Konya Yenigün Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda, 
İbrahim Hoca’nın kişiliği ile herkes tarafından saygı 
duyulduğunu ve sevildiğini ifade etti.

DÖRT DÖRTLÜK BİR İNSANDI
Seyfi Atamer, yaptığı açıklamalar sırasında göz-

yaşlarına hakim olamadı. Atletizm Milli Takım Ant-
renörü olan İbrahim Tunç’u kendisini yetiştirdiğini 
ve kendi öğrencisi olduğunu ifade ederek sözlerine 
başlayan Seyfi Atamer, “Efendi kişiliği ve sporcu ah-
lakı ile herkes tarafından saygı duyulan bir kişiydi. 
Sadece kendisi değil aile olarak terbiye almış, ağa-
beyi Ali Tunç, kardeşi Hüseyin Tunç çok iyi insanlar-
dır. Öte yandan Türk sporuna çok başarılı sporcular 
armağan etmişti İbrahim Hoca. Kendisine yeniden 
Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÇOK SIKINTILAR ÇEKTİ
Atletizm Konya İl Temsilcisi Seyfi Atamer, İbra-

him Tunç’un maddi olarak sıkıntılar yaşadığını belir-
terek, “Eşi Aksaray’da çalışıyor. Kendisi Konya’da. 
Bu yüzden istedikleri aile hayatını bir türlü yaşaya-
madılar. Eşinin Konya’ya tayini için çok uğraştılar 
ancak bir türlü olmadı. Bu durum maddi olarak da 
kendilerine külfet oldu. Sürekli olarak sıkıntı yaşa-
dı ancak kişiliğinden ve iyi niyetinden hiçbir zaman 
vazgeçmedi. Ev almıştı, erken yaşta hayatını kaybet-
ti ve orada oturmak çok nasip olmadı. Allah mekanı-
nı cennet eylesin” şeklinde konuştu.

İBRAHİM TUNÇ KİMDİR?
Konya doğumlu olan İbrahim Tunç, ilkokulu 

öğrenimi Mithat Paşa İlkokulu, ortaokulu Mevlana 
Ortaokulunda tamamladıktan sonra bir süre okula 
ara vererek ailesine destek olmak amacıyla çeşitli 
işlerde çalıştı. Liseyi Gazi Lisesinde ve Üniversite 
öğrenimini Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulunda tamamlandı. Ortaokulda 
güreşle başladığı spora atletizm ile devam etti. At-
letizm antrenörlüğüne Çorum’da başladı. Üniversite 
öğrenimini sürdürürken aynı zamanda Kombassan 
Konyaspor Basketbol takımında kondisyoner olarak 
çalışmaya başladı. Milli Takım antrenörü olarak 
uluslararası alanda birçok başarılı atlet yetiştirdi. 
Aynı zamanda başarılı bir basketbol kondisyoneri 
olan Tunç, Türkiye’de açılan ilk kondisyoner kursu-
nu kazanan iki kişiden biri oldu. Askerliğini Bilecik 
Jandarma Komutanlığında spor uzmanı olarak 
yaptı. Evli ve 6 yaşında bir çocuk babası olan Tunç, 
atletizm ve basketbol camiasında sevilen bir isimdi.
n MUHAMMED SAYDAM
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Atiker Konyaspor’da merakla 
beklenen yeni sezon ürünlerinin 
tanıtımı kısa süre içinde yapılacak. 
Kulüp resmi sitesinden yeni sezon 
formaları ile ilgili yapılan payla-
şımda, dünyanın en çok izlenen 
dizilerinden La Casa De Papel dizi-
sine atıfta bulunularak, “Çok yakın-
da” etiketi kullanıldı.

TARAFTAR MERAKLA BEKLİYOR

KonyaStore’un devri ile uzun 
süren ürün boykotuna son veren 
Konyaspor taraftarı, yeni sezon 
ürünleri ile ilgili yapılan paylaşım-
dan sonra iyice heyecanlandı. Yeni 
sezon ürünlerinin satışa çıkması ile 
birlikte taraftarların ürünlere büyük 
ilgi göstermesi ve Konyaspor açı-
sından tüm zamanların satış reko-
runun kırılması bekleniyor.

FORMALAR KISA SÜRE 
İÇİNDE SATIŞA ÇIKACAK

Atiker Konyaspor’un KonyaSto-
re’dan sorumlu As Başkanı Bünya-
min Sarıtaş yeni sezon ürünlerinin 
çok kısa süre içinde satışa çıkaca-
ğını söyledi. Uzun süredir devam 
eden KonyaStore sorununun çözül-
düğüne vurgu yapan Bünyamin Sa-
rıtaş, “Hilmi Kulluk başkanımızın 

öncülüğünde store sorunu çözüme 
kavuştu. Bu adıma Konyaspor ta-
raftarının desteği büyük. Gelirle-
rinin kulübe kalacağı profesyonel 
bir yapı kuracağız KonyaStore’a.” 
ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLERİMİZ OLACAK
Uzun süredir KonyaStore’u 

boykot eden taraftarın bir gün be-
lirlenerek çeşitli etkinliklerle ürün 

satışının artırılması isteğine de 
değinen Bünyamin Sarıtaş, “Henüz 
net bir projemiz yok ancak ilerleyen 
zamanda, imza günleri, belirli bir 
satış günleri vb etkinliklerimiz ola-
cak. Bundan sonraki süreçte taraf-
tarımızın ilgisini bekliyorum” diye 
konuştu. 

KARTAL YURDA DÖNÜYOR
Öte yandan Atiker Konyaspor 

Hollanda kampını tamamladı. Ye-
şil beyazlılar dün akşam oynanan 
Nac Breda maçının ardından sezon 
hazırlıklarının sonuna geldi. Spor 
Toto Süper Lig’in ilk haftasında 
evinde Erzurumspor ile karşılaşa-
cak olan Anadolu Kartalı, bu maçın 
hazırlıklarına Konya’da devam ede-
cek.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da uzun süredir beklenen yeni sezon formaları kısa süre içinde satışa çıkacak. KonyaStore’un devri, ve 
yeni ürün sağlayıcı firma ile birlikte taraftarın yeni sezon ürünlerine büyük ilgi göstermesi bekleniyor 

Forma heyecanı!

Çumra Çatalhöyük Beledi-
yespor Bisiklet takımı başarısını 
sürdürerek Balkanlar ve Türki-
ye’de adından söz ettirmeye de-
vam ediyor. Son olarak Bulgaris-
tan’ın Polovdiv kentinde yapılan 
Balkan Pist Şampiyonası’nda 
Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu 
Muhammet Selçuk, Balkan Şam-
piyonu oldu

Bu başarılarını Çumra Beledi-
ye Başkanıyla paylaşmak isteyen 
Çumra Çatahöyük Belediyespor 
Bisiklet takımı Çumra Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’u ziya-
ret etti.

Çumra Belediyesi Sultan Ab-
dülhamid Han Bilgehanesinde 
gerçekleşen ziyarette Çumra Be-
lediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, 
“2014 yılında spora daha fazla 
destek, sporcudan daha fazla ba-
şarı bekliyorduk. Elhamdülillah yıl 
2018 oldu ve başarıdan başarıya 
koşan bir Çatalhöyük Çumra Bele-
diyesporumuz var. 6 branştan biri 
olan bisiklet takımımızdan gençle-
rimizle beraberiz ve iki gün önce-
sine kadar Türkiye derecelerimiz 
vardı. Artık Muhammet Selçuk 
kardeşimizi Türkiye’yi temsilen 
Bulgaristan’da düzenlenen Bal-
kan Şampiyonası’na göndermiş-
tik. Muhammet Kardeşimiz 6 ayrı 
disiplinde birinci olarak Balkan 
Şampiyonumuz oldu. Hem Türki-
ye’mizi, hem Konya’mızı hem de 
Çumra’mızı gururlandırdı. Aynı 
zamanda tek bir bayan sporcumuz 
var. İnşallah daha fazla olacak: 
Kızımız da daha önce bayanlar ka-
tegorisinde Balkan Şampiyonluğu 
ve Türkiye Şampiyonluğu var. So-

nuç olarak her alanda başarıdan 
başarıya koşan bir takımımız var” 
ifadelerini kullandı. Bisiklet takı-
mını ödüllendiren Çumra Belediye 
Başkanı Oğuz, takımın başarısın-
dan dolayı emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

141 KM YOLUMUZ VAR
Çumra Çatahöyük Beledi-

yespor Kulüp Başkanı Dr. Ömer 
Yıldırım ise bu başarıların kazan-
masında büyük emeği olan Çum-
ra Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz’a teşekkür etti. Yıldırım 
açıklamasında, “2014 yılında 1 
Km bile antrenman yapacak yolu-
muz yoktu. Her gün tekerlerimizin 
patlamasıyla uğraşırdık. Bugün 
ise 141 km sıcak asfaltla kaplı 

yollarımız var. Ben çok teşekkür 
ediyorum ama bizim esas teşek-
kürümüz başarılarımızdır” dedi. 

UĞURLU’DAN DESTEK 
OLANLARA TEŞEKKÜR
Çumra Çatalhöyük Beledi-

yespor Bisiklet Takımı ve Milli 
Takım Antrenörü İsmail Uğurlu ise 
alınan başarıdan oldukça mutlu 
olduğunu ve desteklerinden do-
layı Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz başta olmak üzere, 
çocuklara bisiklet sporunu aşıla-
yan ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ pro-
jesinden dolayı Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Müsteşarı Faruk Özçelik’e ve Genç-
lik ve Spor Bakanı’na teşekkür etti. 

HEDEF DÜNYA 
ŞAMPİYONLUĞU

Balkan Şampiyonu Muhammet 
Selçuk ise Balkan Şampiyonlu-
ğu’ndan dolayı çok sevinçli olduğu-
nu ifade ederek, hedefinin Dünya 
Şampiyonluğu olduğunu söyledi. 
Selçuk, “Destek veren herkese te-
şekkür ederim” şeklinde konuştu. 
Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonu 
Keziban Koyun, yaptığı açıklama-
larda, “Çumra Çatalhöyük Beledi-
yespor bünyesine yeni katılmama 
rağmen kısa sürede bu kadar başa-
rı beni ve kulübümü çok memnun 
etti. İnşallah bayanlardan oluşan 
büyük bir takımla daha iyi yerlerde 
olacağız” dedi.   
n SPOR SERVİSİ

Bisiklete Çumra damgası!

Selçuklu Belediyespor Yüzme 
Takımı, Ankara’da düzenlenen Ulu-
sal Gelişim Bölge Müsabakaları’nda 
toplamda 24 madalya kazanarak bü-
yük bir başarı elde etti. Mavi beyaz-
lılar 4 altın, 8 gümüş, 12 bronz ma-
dalya alarak müsabakalara damga 
vurdu. Selçuklu Belediyespor’dan 
yapılan açıklamada, “Türkiye Yüz-

me Federasyonu tarafından Anka-
ra’da düzenlenen 11-12 yaş Ulusal 
Gelişim Bölge Müsabakaları kapsa-
mında kulübümüz 4 altın, 8 gümüş 
ve 12 bronz madalya kazanarak 
önemli bir başarıya imza attı. Spor-
cularımızı ve antrenörlerimizi tebrik 
ederiz” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu 24 madalya ile döndü

Torku Şekerspor 
Bisiklet Takımı, 
Çin’de düzenlenen 
2018 Mavi Göl Tu-
ru’nda başarılarıyla 
öne çıkıyor. Turun 
ilk etabında üçün-
cü olan Onur Bal-
kan, 175 KM’lik 9. 
etapta rakiplerini 
geride bırakarak 
zirveye çıktı. Torku Şekerspor Bisik-
let Takımı, Çin’de devam eden 2018 
Mavi Göl Turu’nda başarılı sonuçlar 
almaya devam ediyor. Turun birinci 
etabında üçüncü olan Onur Balkan, 9. 
etapta zirvenin sahibi olmayı başardı. 
Country Garden Jinchang-Wuwei ola-
rak adlandırılan 175 kilometrelik 9. 
etapta Onur Balkan, 3 saat 55 dakika 

50 saniye ile birinciliği elde ederken, 
İtalyan Luca Pacioni ikinci, Avustu-
ralya’dan Brenton Jones ise üçüncü 
oldu. Torku Şekerspor sporcusu Onur 
Balkan, ‘’Disiplinli bir şekilde çalış-
malara devam ediyoruz. Önümüzde 
dört etap daha var. Bu etaplarda da 
zirvede yer almak için çalışıyoruz’’ 
dedi.   n İHA

Torku’nun hedefi yine zirve
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