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MİNERAL VE VİTAMİN
SEÇİMİNE DİKKAT!

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

Bilindiği üzere sağlıklı beslenme; doğum öncesin-
den başlayarak yaşamın her evresinde bireylerin fi-
ziksel, zihinsel, sosyal yeteneklerini etkiler. Hamile-
lik döneminde hangi vitamin ve minerallere dikkat 
edilmesi konusunda uzmanlar uyarıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

4 firma daimi 
liderler listesinde

Genç çiftçiler
destekleniyor

Capital500 
listesine gir-
meyi başa-
ran Konyalı 
4 firma aynı 
zamanda 
daimi lider-
ler listesinde 
de yer aldı. 
41 ilin temsil 
edildiği listede Konya, iller ba-
zında listeye giren şirket sayısı 
ile 30 ili geride bıraktı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Tarım ve Orman Bakanlığı-
nın “Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi Programı” 
Konya’da yoğun ilgi görüyor. 
Daha önce 521 çiftçinin proje-
sinin desteklendiği kentte, bu 
yıl 2 bin 789 proje için başvuru 
yapıldı ve bunlardan 276’sı 
desteğe değer görüldü. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Ereğlili Kıratlı’ya
‘en yüksek’ görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
İdari İşler Başkanlığına, Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcısı Metin Kıratlı’yı atadı. 
Ereğlili olan Kıratlı, “en yüksek 
devlet memuru” statüsüne 
sahip oldu. n HABERİ SAYFA 13’TE

Zade Vital’de 
yeni atamalar 

Türkiye’nin lider sağlıklı yaşam 
markası olarak dünyanın en 
büyük OTC Pazarı ABD’ye 
açılmaya hazırlanan Zade Vital, 
yeni atamalarla yapılanmasını 
tamamladı. Taha Büyükhelva-
cıgil, Zade Vital Türkiye Genel 
Müdürü olarak tüm operasyon-
lara liderlik edecek. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

• 3 AĞUSTOS 2018 CUMA  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

Kurban Bayramı’nda 
yardım kuruluşları 
kurban, desteği ile yurt içi 
ve yurt dışındaki ihtiyaç 
sahibi Müslümanların 
yüzünü güldürecek. İnsani 
yardım amaçlı kurulan 
dernekler ve vakıflar 
Kurban Bayramı’nda 
hayırseverlerin 
yardımlarını, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmak 
için çalışmalarına 
başladı. 
n HABERİ 
SAYFA 16’DA

Mazluma koşacaklar

Diz çökmeyeceğiz!
Rahip Andrew Brunson’un tutuklanmasını hazmedemeyen ABD’nin kabul edilemez yaptırım kararına karşı uzmanlar Türkiye’nin aynı 

şekilde cevap vermesi gerektiğini belirtirken, Konya’dan da yükselen ses; “Onurla yaşayacağız, diz çökmeyeceğiz” mesajı oldu 
ONURLA YAŞARIZ!

Türkiye’nin bağımsız bir devlet 
olduğunu hatırlatan Konya Tica-
ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 

“Onurla yaşayacağız, onurumuzu 
kaybettikten sonra hiçbir şeyin 

anlamı yok. Türkiye Cumhuriyeti 
bağımsız bir devlettir. Bu tüm 

ülkelere karşı aynıdır. Bunun bir 
bedeli var ise bunu ödemeye 

hazırız” diyerek önemli bir mesaj 
verdi.

‘DİK DURMALIYIZ’
Konya Aydınlar Ocağı Başkanı 

Dr. Mustafa Güçlü ABD’nin 
güçlenen Türkiye’yi hazmedeme-
diğini söyledi. ABD’ye karşı birlik 
çağrısı yapan Güçlü, “Türkiye’nin 

başta Cumhurbaşkanı ile tüm 
fertleri ile bu olaya karşı yekvücut 

hareket edip, dik durulmalı. 
ABD’nin istediğini almasına izin 

vermemeliyiz” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

PABUÇ BIRAKMAYIZ
Rahip Andrew Brunson üzerinden 
Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışan 
ABD, kabul edilemez adımlar 
atıyor. Konuyu değerlendiren 
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. 
Dr. Şaban Çalış, Türkiye’nin aynı 
şekilde cevap vermesi gerektiğini 
söyledi. Çalış, “İstiklalini ve 
hürriyetini önemseyen devletler, 
bu tür olumsuzluklara pabuç 
bırakmaz” dedi.
‘ÜSLERİ KAPANSIN!’
Amerika’nın temel hedefinin 
Türkiye’yi kendi içsel alanında 
tutmak ve geçmiş dönemlerdeki 
gibi Türkiye’ye her istediğini 
yaptırmak olduğunu vurgulayan 
Av. Özkan Öztürk de, ABD’nin 
bunu başaramayacağını, Türki-
ye’nin artık çok farklı bir noktaya 
geldiğini söyledi. Ayrıca Öztürk, 
Türkiye’deki ABD üslerinin kapa-
tılmasını önerdi.

Prof. Dr. Şaban Çalış Selçuk Öztürk

Av. Özkan Öztürk Dr. Mustafa Güçlü
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FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle Rahip Andrew Craig Brunson’un tutuklanmasına tepki gösteren ve yaptırım kararı alan ABD’ye, 
Türkiye, “Tehditlere boyun eğmeyeceğiz” açıklamasını yaptı. Konya’dan da yükselen ses, “Onurla yaşacağız, diz çökmeyeceğiz” mesajı oldu

‘Onurlu yaşayacağız, diz çökmeyeceğiz’
İzmir’de terör örgütleri FETÖ 

ve PKK adına suç işlediği, casusluk 
yaptığı iddiasıyla yaklaşık bir bu-
çuk yılı aşkın süredir tutuklu bu-
lunan ABD’li Rahip Andrew Craig 
Brunson’un tutukluğu, ‘sağlık so-
runları’ dikkate alınarak ev hapsi-
ne çevrildi. Ev hapsine tepki gös-
teren ABD, Brunson’un serbest 
bırakılmasını talep etmişti. ABD 
Başkanı Donald Trump’ta twiter 
hesabından Brunson’un serbest 
bırakılmaması durumunda Türki-
ye’ye yönelik yaptırım tehdidinde 
bulunmuştu. Türkiye’nin elindeki 
güçlü delillerle Brunson’u serbest 
bırakmaması ve baskılara boyun 
eğmeyeceğini açıklamasının ar-
dından ABD, Rahip Andrew Brun-
son’ın 2016’daki tutuklanmasında 
rol oynadıkları gerekçesiyle Adalet 
Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu hakkında 
yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. 
Karar, hükümet tarafından sert 
bir dille protesto edilirken, Türki-
ye’nin tehditlere boyun eğmeye-
ceği, ABD’ye karşılığının verilece-

ği açıklandı. 
Kararları değerlendiren Konya 

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü, olaya karşı Türki-
ye’nin başta cumhurbaşkanı ile 
tüm fertleri ile bu olaya karşı yek-
vücut hareket edip, dik durulması 
gerektiğini belirtti. TOBB Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk de Türki-

ye’nin bağımsız bir devlet olduğu, 
Türkiye’nin bağımsızlığına ve hu-
kuk kurallarına kimsenin karışa-
mayacağını ifade etti.

KİMSE TÜRKİYE’NİN 
BAĞIMSIZLIĞINA VE HUKUK’UNA 

MÜDAHALE EDEMEZ
Türkiye  Cumhuriyeti devleti 

bağımsız bir devlet. Bunu her-
kesin bilmesi ve kabul etmesi 
gerektiğini ve ABD’nin bu tavrı 
yargıdan önce Türkiye’nin bağım-
sızlığına karşı müdahale anlamına 
geldiğini ifade eden TOBB Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, “Türkiye 
Cumhuriyeti devleti bağımsız bir 
devlet. Bunu herkesin bilmesi ve 
kabul etmesi gerekiyor. Türk yar-
gısı da bağımsız.  Türk yargısına 
herhangi bir şekilde müdahale 
edilmesi mümkün değil. Biz bunu 
söylerken asla uluslararası müda-
halenin olmaması gerektiğini dü-
şünüyoruz ve inanıyoruz. ABD’nin 
bu tavrı yargıdan önce Türkiye’nin 
bağımsızlığına karşı müdahale an-
lamına geliyor ve bunun da kabul 

edilmesi düşünülemez bile. Şu 
anda Amerika’nın ekonomi ted-
birler koyacağı söyleniyor. Ama 
şu anda ekonomik anlamda uy-
guladığı ambargo kararı yok. F35 
ile ilgili bir karar var. Bu karar 
Amerika başkanının önünde. Bir-
de ne yazık ki iki tane bakanımıza 
yönelik saçma sapan ve anlamsız,  
rencide edici bir kararları var. Bu 
kararı da bizim kabul etmemiz ve 
değerlendirmemiz mümkün de-
ğil. Şunu herkes bilmeli ki Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir 
devlettir. Birisi bağımsızlık hakla-
rımıza el uzatıyor ise bunu bizlerin 
kabul etmesi mümkün değil. Bu 
Amerika’dan da gelse Rusya’dan 
da gelse, Çin’den de gelse bunu 
yapanın hiçbir önemi yok. Onurla 
yaşacağız, onurumuzu kaybettik-
ten sonra hiçbir şeyin anlamı yok. 
Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir 
devlettir. Bu tüm ülkelere karşı 
aynıdır. Bunun bir bedeli var ise 
bunu ödemeye hazırız” dedi.
TÜRKİYE TÜM FERTLERİ İLE OLAYA 
YEKVUCUT OLUP, HAREKET ETMELİ 

Konya Aydınlar Ocağı Başkanı 
Dr. Mustafa Güçlü de  Türkiye’nin 
başta cumhurbaşkanı ile tüm fert-
leri ile bu olaya karşı yekvücut 
hareket edip, dik durması gerek-
tiğini ifade etti. Güçlü, “Amerika 
bizim isteklerimizi yerine getir-
miyor ama, biz onlarca yıllardan 
beri yerine getirdik. Türkiye ya-
vaş yavaş güçlenince diklenmeye 

başladı. ABD’de bunu hazmede-
miyor. Amerika bizim istediğimi-
zi yapacaksın, vereceksin diyor. 
Eski alışkanlığını devam ettiriyor. 
Türkiye’de gücü nispetinde diren-
meye çalışıyor. Bu mücadele ya 
karşılıklı olarak uzlaşacaklar, her 
iki taraf birbirine saygı duyacak 
ya da birbirlerin isteklerini yerine 
getirecekler ya da getirmiyorlarsa 
birbirlerine karışmayacaklar. Ama 
Amerika, Türkiye’yi diz çöktürene 
kadar siyasi, sosyal, ekonomik ve 
kültürel olarak zarar verebildiği 
kadar verecek. Dolarda ve ekono-
mide yaşanan sıkıntıların sebebi 
şu anda Amerika’ya karşı yaptığı-
mız itirazların sonucu. Türkiye son 
ana kadar diz çöktürebilirlerse is-
tediklerini rahatlıkla alabilecekler! 
Türkiye’nin başta Cumhurbaşkanı 
ile tüm fertleri ile bu olaya karşı 
yekvücut hareket edip, dik durul-
malı. Yoksa Amerika Türkiye’de 
ekonomik ve siyasal olarak sıkıntı-
lar oluşturarak istediğini alır. Buna 
izin vermemeliyiz” ifadelerini kul-
landı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rahip Andrew Brunson’un tutuklanmasını hazmedemeyen ABD, Adalet ve İçişleri Bakanlarını yaptırım listesine ekledi. Bu kara-
ra Türkiye sert tepki gösterdi. Siyaset bilimcileri ve hukukçular ise yaptırımların karşılığının kesinlikle verilmesi gerektiğini belirtti

‘ABD’nin askeri üsleri kapatılsın’
Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) Donald Trump’ın, Türkiye’ye 
yapmış olduğu yaptırım tehdidinin 
ardından, ABD’de skandal bir tehdit 
adımı daha atıldı. ABD ve Türkiye 
arasında krize yol açan Rahip And-
rew Brunson, terör örgütleri FETÖ 
ile PKK adına suç işlediği ve casus-
luk yaptığı iddiasıyla yargılanmasına 
karar verilmişti. ABD’li din adamı 
Andrew CraigBrunson’ın serbest 
bırakılmaması durumunda Türki-
ye’ye geniş yaptırımlar uygulanaca-
ğı tehdidinde bulunan ABD, Adalet 
Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım 
getirildiğini bildirildi.ABD’nin yap-
mış olduğu bu yaptırımların karşılı-
ğının kesinlikle verilmesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, tehditlerin gerçek 
yüzünde farklı olayların yer aldığını 
söyledi.  

“ÜLKEMİZDE Kİ 
MAHKEMELER DE BAĞIMSIZDIR”

Türkiye’de ki mahkemelerin de 
bağımsız olduğunu belirten Selçuk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban 
Çalış, cümlelerini şu şekilde aktardı: 
“Trump’ın bu tutumu hiçbir şekilde 
kabul edilebilir bir tutum değildir. 
Her devlet bağımsız egemenlik hak-
larına sahiptir ve bu haklar içerisinde 
adalet mekanizması çok önemli bir 
parçadır. ABD, nasıl mahkemelerin 
bağımsız olduğunu söylüyorsa, Tür-
kiye’de de mahkeme ve hâkimler 
bağımsızdır. Onların vermiş olduğu 
kararlara da kesinlikle müdahale 
edilemez. Amerika için geçerli olan 
bu ilke bağımsız bir ülke olan Türki-
ye içinde geçerlidir. Türkiye herhan-
gi bir ülkenin emir verebileceği bir 
ülke değil! Bu açıdan baktığımızda 
Trump’ın söylediği bir defa ulusal 
açıdan kabul edilen bir şey değil. Ne 
ikili ilişkiler ne de çoklu olan ilişkilere 
de yakışan bir tavır değildir. ABD’nin 
başında ki Trump’ın bu ve benzeri 
açıklamaları Amerika’yı nereye sü-

rüklediğinin çok özel bir göstergesi-
dir. Tam bir akıl tutulması ve mantık 
dışı. Türkiye açısından kabul edilebi-
len bir durum değildir.” 

“TÜRKİYE’DE YAPTIRIM 
UYGULAMALI”

Türkiye’nin de ABD’ye karşı 
yaptırım uygulaması gerektiğini ifa-
de edenSelçuk Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Şaban Çalış, bakanlar için 
uygulanan yaptırımlar hakkında şu 
şekilde konuştu: “ Bakana yaptırım 
uygulanması kabul edilebilir bir şey 
değildir. Dolayısı ile bundan ortaya 
çıkacak sonuçlarında kabul edilmesi 
mümkün değil. Türkiye aleyhinde 
olan gelişmeleri destekleyen ülkele-
rin hareketlerinden endişelenebilir. 

Türkiye’de ABD’de de bu konulara 
bakan kişilere yaptırım uygulama-
lıdır. ABD’nin finansa olan hâkimi-
yeti düşünülecek olursa ülkemizde 
ekonomik anlamda bir takım olum-
suz etkiler olabilir. Ama istiklalini ve 
hürriyetini önemseyen devletler, bu 
tür olumsuzluklara pabuç bırakmaz.

”“TEHDİDİN GERÇEK YÜZÜNDE 
FARKLI ARGÜMANLAR VAR”
ABD’nin halen Türkiye’yi yö-

netmek istediğini dile getiren Her 
Yerde Adalet Platformu Kurucu 
Başkanı Av. Özkan Öztürk, Rahip 
Brunson tehdidinin gerçek yüzünün 
farklı olduğunu belirterek sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Türkiye,  son 
dönemlerde savunma sanayi, terörle 
mücadele ve bağımsız hareket etme 
noktasında kendisine biçilen rolü en 
iyi şekilde yaparak, önemli kararlar 
almaya başladı. Özellikle Rusya ve 
Asya ülkeleri ile de ticari ve askeri 
anlaşmalar imzalandı. Türkiye yö-
nünü sadece AB ve ABD’ye değil, 
değişen dünyaya ayak uydurarak 
Asya grup ülkeleri ile de askeri ve 
ekonomik ilişkileri geliştirmektedir. 
Türkiye’nin bu anlamdaki bağımsız 
karar alması ve bunların sahaya yan-
sıması, dünya da kovboyluğa soyun-
muş olanemperyal devlet ABD’nin 
çıkarlarını engelliyor. Bazı ülkeler ile 
yapılan askeri anlaşmalardan Ame-
rika’nın rahatsızlık duyduğu ortada-
dır. Amerika’nın temel hedefi, Tür-
kiye’yi kendi içsel alanında tutmak 

ve geçmiş dönemlerde olduğu gibi 
Türkiye’ye her istediğini yaptırmak-
tır. Ama artık Türkiye çok farklı bir 
noktaya geldi. Özellikle enerji sektö-
ründe ki yapmış olduğumuz atılım-
lar, Akdeniz havzasında ABD’den ve 
İsrail’den bağımsız olarak doğalgaz 
arama çalışmalarını hızlandırmamız 
gibi konuları değerlendirdiğimiz za-
man Rahip Brunson üzerinden farklı 
argümanların olduğunu ifade edebi-
liriz. Rahip Brunson olayının gerçek 
yüzü oldukça farklıdır. Artık, de-
mokrasinin kılıcı gibi sallanan ABD 
emperyalizminin kılıcının etkisinden 
uzak kendi etkimizi sahaya yansıtı-
yoruz.”
“TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARILI 

İKİ BAKANLIĞA YAPTIRIM 
UYGULADILAR!”

Öztürk, Adalet Bakanı Abdülha-
mit Gül ve İç İşleri Bakanı Süleyman 
Soylu’ya ABD tarafından alınan yap-
tırım kararını da değerlendirdi. Te-
rörle mücadele de bu iki bakanlığın 
etkili olduğunun altını çizen Öztürk, 
“Terörle mücadelede başarılı olan 
iki bakanlığa yaptırım uyguladılar. 
Özellikle terörle mücadelede İç İşleri 
Bakanlığı’mızın yapmış olduğu ça-
lışmalar ortadadır. Sayın Süleyman 
Soylu’nunİç İşleri Bakanı olmasının 
ardından FETO ile Terörle Mücadele 
anlamında önemli çalışmalar kayde-
dildi. Şuanda terör örgütlerini yerle 
yeksan etmiş durumdayız. FETÖ 
ile mücadelede başarılı çalışmalara 

imza atan bakanlıklardan bir tanesi 
de Adalet Bakanlığı’dır. Dolayısıyla 
niye, diğer bakanlıklar değil bu iki 
bakanlığa yaptırımlar uygulanıyor? 
Sorusunun cevabını vermiş oluyo-
ruz” diye konuştu.

“ABD’NİN, BÖLGEDEKİ ASKERİ 
ÜSLERİ KAPATILMALIDIR!”

Stratejik aklı devreden çıkar-
madan Türkiye’nin hareket etmesi 
gerektiğini belirten Öztürk,“İncirlik 
dahil olmak üzere ABD’nin, bölge-
deki 15 askeri üssünü kapatmalı-
dır” diyerek, cümlelerini şu şekilde 
aktardı: “Stratejik aklı ön planda 
tutarak hareket etmemiz gerekiyor. 
Bu tip emperyal zihniyetli ülkelerle 
mücadelede stratejik aklı devreden 
çıkarmamamız gerekiyor. Bunlar 
istedikleri kadar ekonomikyaptı-

rımlardan bahsetsinler bir şey elde 
edemezler. Türkiye’de gerek coğrafi 
konum itibariyle gerekse de nitelik-
li ve genç nüfusu itibariyle de buna 
benzer yaptırımlar oldu. Bizim şer 
olarak gördüğümüz şeylerde hayır-
da olabilir. Şimdi, onların ne yaptı-
ğından ziyade bizim ne yapmamız 
gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. 
ABD’nin Türkiye’de 15’e yakın as-
keri üssü var. Bu üslerle ilgili, eylem 
niteliğinde birlik ve beraberliğimizi 
bozmak için hareket eden ve FETÖ 
Elebaşını kendi topraklarında bes-
leyen ABD’nin ne yapacağından zi-
yade, bizim ne yapacağımız ve ata-
cağımız adımlar önemlidir. Stratejik 
savaşlarda güçler de çok önemlidir 
ama savaşı kazandıracak olan da 
stratejidir. Tabi milli birlik ruhu içeri-
sinde hareket etmeyi unutmamamız 
gerekiyor. Askerlik üslerden başla-
yarak, ABD’nin bu topraklardaki as-
kerlerini sınır dışı edelim. Yapılan bu 
haksız eylemlere karşı, diplomatik 
dil önemli ama bunun gerisinde de 
fiili anlamda yapmamız gereken ve 
atmamız gereken her türlü adımları 
sağlam atalım. Sonuçta bizler Ça-
nakkale Destanı yazmış bir milletin 
evlatlarıyız… Dolayısı ile bizi bu şe-
kilde hareketler yaparak yıldıramaz-
lar. Daha önce PKK terör örgütünü 
üzerimize saldılar başaramadılar. 
Sınır ötesinde bölgeye enjekte edi-
len DEAŞ adı altında terör örgütünü 
üzerimize saldılar ama başarısız ol-
dular. YPG milyarlarca silah yardımı 
yaptılar bunda da başarılı olamadılar. 

En son 15 Temmuz 2016 yılında 
kendi içimizdeki hain FETÖ yapılan-
masını hareket geçirdiler ve bunda-
da başarısız oldular.  Türkiye hiçbir 
şekilde geri adım atmadan İncirlik 
dahil olmak üzere ABD’nin bölgede-
ki 15 askeri üssünü kapatmalıdır” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Prof. Dr. Şaban Çalış Av. Özkan Öztürk 

Selçuk Öztürk  Dr. Mustafa Güçlü
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Capital500 listesine girmeyi başaran Konyalı 4 firma aynı zamanda daimi liderler listesinde de yer 
aldı. 41 ilin temsil edildiği listede Konya, iller bazında listeye giren şirket sayısı ile 30 ili geride bıraktı

30 ili geride bıraktık
Türkiye’nin 500 büyük şir-

ketini ortaya koyan Capital500 
araştırması yayınlandı. Türki-
ye’nin en büyük 500 şirketinin 
ciroları 2017’de nominal olarak 
yüzde 31,0, reel olarak da yüzde 
18,3 büyüdü.Capital 500 liste-
sinde Konya’dan 4 firma yer aldı. 
100. sırada Konya Şeker, 249. 
sırada Erser Grup Tarım Ürün-
leri, 286. sırada Eti Alüminyum, 
434. sırada Adese yer aldı. Kon-
ya Şeker’in cirosu 2 milyar 774 
milyon 285 bin 497 TL, Erser 
Grup Tarım Ürünleri’nin ciro-
su 1 milyar 198 milyon 482 bin 
433 TL, Eti Alüminyum’un ciro-
su 1 milyar 47 milyon 133 bin 
684 TL ve Adese’nin cirosu 693 
milyon 500 bin 599 TL olarak 
kayıtlara geçti. 

KONYA’NIN DAİMİ LİDERLERİ
2017 yıl sonu verilerine göre 

sektörlerin toplam cirodan aldığı 
payda kayda değer bir değişik-
lik olmadı. Capital500 listesinde 
en fazla ciroyu oluşturan sektör, 
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
2017’de de enerji-petrol oldu. 
Bu sektör, 2017 yılında cirodan 
59 şirketle yüzde 19,4 oranın-
da pay aldı. İkinci sırada yüzde 
13,1’lik payıyla otomotiv sektö-
rü geliyor. Bu sektörleri de sı-
rasıyla gıda-içecek, demir çelik, 
perakende, inşaat, elektrik-e-
lektronik, ulaştırma, Telekom 
ve tekstil-konfeksiyon takip etti. 
Araştırmada yer alan 500 şirket 
37 sektörde yer alıyor. Gıda sek-

törü ise listede şirket sayısı en 
fazla olan sektör olarak kayıtla-
ra geçti. Konya’dan listeye giren 
Konya Şeker, Erser Grup Tarım 
Ürünleri, Eti Alüminyum, Ade-
se, her yıl listede yer almalarıyla 
daimi liderler bölümünde kendi-
lerini göstermeyi başardılar. 

KONYA 30 İLİ GERİDE BIRAKTI

Capital500’ün iller karnesi-
ne baktığımızda ağırlık her za-
man olduğu gibi yine İstanbul. 
500 şirketin yüzde 51’i İstanbul 
merkezli şirketler olarak listede 
yer buldu.  İstanbul şirketlerinin 
toplam cirodaki payı da 63,61 
oldu. Capital500 listesinde Kon-

ya’nın da içinde bulunduğu 41 
il temsil edildi. İstanbul’un 255 
şirketi listede yer alırken, 15 
şehrin sadece 1 dev şirketi bu-
lunuyor. 41 il içerisinde Konya, 
500 listesine giren şirketlerin 
sayısı bakımından listeye giren 
4 firmayla 30 ili geride bıraktı. 
n TEVFİK EFE

Adese, şimdi de Capital 500 Listesi’nde

İttifak Holding’in ulusal pe-
rakende markası Adese, geç-
tiğimiz ay açıklanan Fortune 
500 listesinin ardından Capital 
500 listesine de girmeyi başar-
dı. Adese, Türkiye’nin en büyük 
500 özel şirketinin belirlendiği 
listede 434. sırada yer aldı. Ca-
pital Dergisi tarafından şirket-
lerin 2017 yıl sonu ciroları baz 
alınarak yapılan Türkiye’nin en 
büyük 500 özel şirketi araştır-

masının sonuçları belli oldu. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da liste de kendisine yer 
bulan Adese, 693,5 milyon li-
ralık cirosu ile 434. sırada yer 
aldı. Adese, Fortune Dergisi ta-
rafından geçtiğimiz ay açıklanan 
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 
listesine de girmeyi başarmıştı. 
Capital Dergisi tarafından açık-
lanan Türkiye’nin en büyük özel 
şirketleri sıralamasını değerlen-

diren Adese Genel Müdürü Ah-
met Özkürkçüler, “Adese olarak 
Capital 500 Türkiye listesine son 
10 yıldır aralıksız girme başarısı 
gösterdik. Bu başarı gerçekten 
bizi onurlandırıyor. Önümüzdeki 
dönemde de İttifak Holding’in 
gücü ve çalışanlarımızın azmiyle 
ürün ve hizmet kalitemizi daima 
en üst seviyelerde tutarak başa-
rılarımızı sürdürmek istiyoruz” 
dedi.  n HABER MERKEZİ 

Genç çiftçiler destekle
hayallerine kavuşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı-
nın, genç çiftçilerin projelerine 
30 bin lira hibe desteği sağ-
lanmasını öngören “Genç Çift-
çi Projelerinin Desteklenmesi 
Programı” Konya’da yoğun ilgi 
görüyor. Önceki yıllarda 521  
çiftçinin projesinin desteklen-
diği kentte, bu yıl 2 bin  789 
proje için başvuru yapıldı ve 
bunlardan 276’sı  desteklenme-
ye değer görüldü. Genç çiftçiler, 
proje kapsamında ana hatlarıyla 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 
manda ve arı yetiştiriciliği ile 
arı sütü- ana arı üretimi, tavuk 
yetiştiriciliği, meyvecilik, sera-
cılık ile tıbbi ve aromatik bitki 
yetiştiriciliği konularında mü-
racaatlarını gerçekleştirdiler.  
Hibe destek almaya hak kaza-
nan gençlerle sözleşme imza-
landı.Programın hem 18-40 yaş 
grubundaki genç nüfusun köye 
dönüşünün teşvik edilmesi hem 
de tarımsal üretime katkı sağ-
lanması hedefi doğrultusunda 
söz konusu 276  proje için proje 
başına 30 bin lira hibe desteği 
sağlanacak.  Tarım ve Orman 
Bakanlığının yürüttüğü Kırsal 
Kalkınma yatırımları kapsa-

mında Genç çiftçi projesinden 
faydalanan çiftçilerin yüzü gü-
lüyor. Konya’da 2016 yılından 
bu yana 521 çiftçi  projeden 
yararlanarak toplam 15 Bin 630  
TL hibe sağlandı. Konya’da top-
lamda 2016, 2017, 2018, yılla-
rında 797 çiftçiye 23 bin 910 TL 
hibe sağlanmış olacak. 
2018 YILINDA 276 GENÇ ÇİFTÇİ 

PROJESİ DESTEKLENECEK 
Tarım ve Orman Bakanlı-

ğı Konya İl Müdürlüğü’nden 
alınan bilgilere göre Konya’da 
276 genç çiftçi desteklenecek. 
Bu projeler ise 135 Çiftçi Büyük 
Baş projesi , 55 Çiftçi Küçükbaş 
Hayvan projesi , 21 Mantar Pro-
jesi, 13 Çiftçi Seracılık (örtü altı 
projesi),11 Çiftçi Kanatlı Projesi, 
8 Çiftçi Manda Projesi,9 Çiftçi 
Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretim 
Projesi, 8 Çiftçi Arıcılık ve Bal 
Üretimi,6 Çiftçi Çilek Projesi,2 
Tıbbi Aromatik Bitki Üretim 
Projesi,2 Çiftçi Bağ Projesi,2 
Çiftçi Arı Sütü Üretim Projesi,2 
Çiftçi Fide-Fidan ve Üretim Pro-
jesi,1 Çiftçi Örtü Altı Süs Bitkisi 
Projesi, 1 çiftçi kapama meyve 
bahçe projeleri. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bir süredir Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Kavuş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan 
Müşaviri, Selçuklu Belediyesi Başkan YardımcısıAhmet Furkan Kuşdemir de Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı oldu

Kuşdemir ve Kavuş’a yeni görev
Bir süredir Konya Büyükşe-

hir Belediyesi Teftiş Kurulu Baş-
kanlığı görevini yürüten Mustafa 
Kavuş’a Ankara’da yeni görev 
verildi. Kavuş, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak 
atandı. Kavuş’un kısa sürede yeni 
görevine başlayacağı öğrenildi. 
2013 yılından bu yana Selçuk-
lu Belediyesi Başkan Yardımcısı 
görevini yürüten Ahmet Furkan 
Kuşdemir de bir süredir boş bulu-
nan Büyükşehir Belediyesi Emlak 
Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na 

getirildi. Kuşdemir’in de yeni gö-
revine kısa sürede başlaması bek-
leniyor. 

MIUSTAFA KAVUŞ KİMDİR?
1974 yılında Konya’da doğdu. 

İlk ve Orta öğrenimini Konya’da 
tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İşletme Bölü-
münden mezun olduktan sonra 
yüksek lisans eğitimini S.Ü. İ.İ.B. 
Fakültesinde Yönetim ve Organi-
zasyon üzerine yaptı.

2004 yılından bu yana Büyük-

şehir Belediyesi Teftiş Kurulunda 
önce müfettiş yardımcısı, müfettiş 
ve sonrasında Teftiş Kurulu Baş-
kanlığı görevlerinde çalıştı. Şu an 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ba-
kan Müşaviri olarak atandı. Kavuş 
evli ve 2 çocuk babasıdır.AHMET 
FURKAN KUŞDEMİR KİMDİR?

Ahmet Furkan Kuşdemir 
1977 yılı Konya doğumludur. İl-
köğretim hayatını Mahmut Sami 
Paşa İlkokulu’nda tamamlamış-
tır. Ortaöğretim ve lise eğitimini 
Elmas Lisesi’nde tamamlamıştır. 

2001 yılında Afyon Kocatepe Üni-
versitesi’nden Harita Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun olmuştur. 
2003 yılında Konya Büyükşehir 
Belediyesi İmar Daire Başkanlı-
ğı’nda mühendis olarak çalışmaya 
başlayan Ahmet Furkan Kuşde-
mir 2013 yılında da Selçuklu Be-
lediyesi Başkan Yardımcılığı gö-
revine atanmıştır. Ahmet Furkan 
Kuşdemir iyi derecede İngilizce 
bilmekte ve evli, iki çocuğu bu-
lunmaktadır.
n SAMİ KAYALARMustafa Kavuş Ahmet Furkan Kuşdemir

Ahmet Özkürkçüler

Konya’dan listeye giren Konya Şeker, Erser Grup Tarım Ürünleri, Eti Alüminyum, Adese, her yıl listede 
yer almalarıyla daimi liderler bölümünde kendilerini göstermeyi başardılar
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Sağlıklı Bir Doğum Süreci İçin Hangi
Vitamin Değerlerine Dikkat Edilmeli?

Bilindiği üzere sağlıklı beslenme; doğum öncesinden başlayarak yaşamın her evresinde bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal yeteneklerini 
etkiler. Vitamin ve mineraller vücudun normal fonksiyonlarının yerine getirilmesinde, büyüme ve gelişiminde çok önemlidir. Yapılan 

araştırmalarda ise bazı vitamin ve minerallerin yetersiz alımının gebelikte anne ve bebek için olumsuz etkileri olabileceğini göstermektedir.

Zade Vital Hamileler İçin Omega 
3 Balık Yağı Yumuşak Kapsül

Zade Vital Demir İçeren 
Takviye Edici Gıda

Zade Vital D Vitamini İçeren 
Takviye Edici Gıda

Zade Vital Emziren Anneler için 
Omega 3 Balık Yağı 

Yumuşak Kapsül

HAMİLELİKTE 
DESTEK 

ÜRÜNLER

Gebelikten en az 1 ay önce ve gebeliğin ilk 3 
ayında folik asit takviyesi önemli
Plasentayı destekler, omurilik defektlerini önler. Bu nedenle 
gebe kalmadan önce ve gebeliğin ilk 3 ayında folik asit 
alınması önerilir.

Gebelik dönemi ile birlikte D 
vitamini alımı başlamalıdır.
Ülkemizde gebelik ve süt verme döneminde 
annelere D vitamin desteği sağlanması hem 
anne sağlığı bakımından hem de bebeklerde D 
vitamini eksikliğinin önlenmesi bakımından 
gereklidir.

Gebelik ve emzirme döneminde 
iyot ihtiyacının karşılanması için 
harekete geçilmelidir.
Anne karnında ve yenidoğan dönemlerinde bebeğin sinir sistemi 
gelişimi için iyot gerekli bir mineraldir. Dolayısıyla gebelik ve 
emzirme döneminde, doktor kontrolünde günde 150 mg. iyot 

takviyesi alınmalıdır.

Omega 3 takviyesi göz ve beyin için gereklidir.
Vücut için gerekli olan yağ asitlerinin bazıları vücutta 

sentezlenemez. Bu yüzden beslenme yoluyla dışarıdan 
alınmaları gerekir. Bunlar Omega 3 ve Omega 
6 yağ asitleridir. DHA ve EPA en önemli 

Omega3 yağ asitleridir. Özellikle DHA 
fetüsün beyin ve retinanın gelişimi için 
şarttır. Omega 3 desteği için seçilen balık 
yağının, balığın gövdesinden olanları 
tercih edilmelidir.

Demir eksikliği anemisi 
tedavi edilmeli, önlemi 
alınmalıdır.

Demir, Anemiyi, düşük doğum ağırlıklı 
bebek doğumunu, erken doğumu önler. Gebelikte en 

sık görülen anemi, demir eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 
Anne adayının, hem kan hacmindeki artış, hem de bebeğin 
ihtiyacından dolayı daha fazla demire ihtiyacı vardır.

Peki, doktor kontrolünde gebelik öncesi, gebelik döneminde ve doğum sonrasında, 
anne ve bebek sağlığı için dikkat edilmesi gereken vitamin değerleri neler?

Değerli okuyucular mer-
haba,

Anne olacağınızı öğren-
diğinizde ne hissetmiştiniz? 
Ben inanamamıştım, gerçekten 
benim içimde bir canlı mı vardı 
aklım almıyordu ilk dönemler-
de. Zaman geçtikçe o içeride 
büyüdükçe hisleriniz de deği-
şiyor, sorumluluklarınızın arttı-
ğını daha ilk günden, bebeğiniz 
tekmesiyle farkettiriveriyor 
size:) bazı alışkın olduğunuz 
kolaylıkla yaptığınız hare-

ketlerde ben buradayım unutma diye hatırlatır kendini tüm 
hamilelik boyunca. Bu da dünyanın en güzel hissidir bence. 
Hamilelik ve emzirme döneminde, bebeğinizin gelişimi için 
beslenmenize her zamankinden daha çok dikkat etmeniz 
gerekiyor. Bu sebeple günlük düzenli beslenmenizin yanısıra 
doktorunuzun kontrolünde besin takviyeleri kullanabilirsiniz. 

Bu dönemde doktorların çoğunlukla tavsiye ettiği vita-
minlerden bazılarından bahsetmek istiyorum sizlere. 

3 Folik asit: Özellikle hamileliğin ilk dönemlerinde 
bebeğin sağlıklı gelişimi ve doğumu için doktorun önerisiyle 
doğru folat takviyesi almak önemlidir. 1

3 Vitaminler ise sadece bebeğinizin sağlıklı büyümesi 
için değil annenin de sağlıklı ve rahat bir gebelik geçirmesi 
için gerekli olduğunu savunuyor doktorlar. 

3 Demir takviyesi de oksijenim bebeğe ulaştırılmasın-
da ve anne adayında aneminin önlenmesi için önemli bir 
faktördür. 2

3 Kalsiyum takviyesi bebeğin kemik gelişimine katkıda 
bulunur ve annenin kemik kaybını önlemeye yardımcı olur. 

3 Omega 3 Balık yağı takviyesi gebeliğin özellikle 
son 3 ayında tüketildiğinde bebeğin IQ seviyesinin arttığını 
gösteriyor son çalışmalar. 3

3 Ayrıca büyüyen bebeğinizle birlikte büyüyen karnı-
nızda olası çatlaklar için hindistan cevizi, zeytinyağı, badem 
yağı gibi doğal ürünlerle nemlendirmeyi de unutmayınız. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle..
Referanslar
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Cevap: Hamilelik muhteşem bir duygudur. 
Bir bebek dünyaya getirmek ve onun sağlıklı 
olması için anneler ellerinden geleni yapmaya 
çalışırlar. Özellikle de sağlık ve beslenmelerine 
özen gösterirler. Bir bebek anne karnında geli-
şirken gerekli tüm ihtiyaçlarını anneden almaya 
çalışır. Bunun için de annedeki depoların yeterli 
seviyelerde olması istenir. Vitamin (Folik asit, 
B12, vb.), mineral (demir, magnezyum, vb.) 
ve bazı gerekli yağlar (Omega 3 gibi) bebeğin 
gelişiminde çok önemlidir. Her ne kadar bunlar 
gıdalar ile giderilmeye çalışılsa da doktor onayı 
ile dışarıdan destek olarak da alınabilir.

Soru: Hamilelikte takviye olarak vitamin 
ve mineral alımı zorunlu mudur?Dr. Didem Numanoğlu 

Gülmez, Zade Vital 
Medikal Müdürü

Hamilelikte kabızlık sıklıkla 
karşılaşılabilen bir sorundur. Bunun 
giderilmesi için aşağıdaki formül 
kullanılabilir. Tüm malzemeleri 
katı meyve sıkacağında sıktıktan 
sonra, karışıma 2 yemek 
kaşığı Zade Vital N. 
Sızma Zeytinyağı  
ilave ederek 
tüketebilirsiniz.
• ½ demet maydanoz
• 3 salatalık
• ½ limon
• 2 şeftali
• 2 yemek kaşığı 
zeytinyağı

“Anne oluyorsunuz! ” cümlesini 
duyduktan sonra bir telaş sarmaya 
başlar tüm benliği. Ortalama dokuz ayı 
hem onun için hem de kendiniz için en 
sağlıklı şekilde geçirmek istersiniz 
tüm kalbinizle… Bu zamanları en iyi 
şekilde geçirmek için dikkat edilmesi 
gereken noktalardan biri de vitamin 
ve mineral değerleri. Bu değerler hem 
çocuğun gelişimi ve doğumundan 
sonraki zamanlarını olumlu 
etkilerken hem de anne adayının 
doğum sürecini en kolay şekilde 
atlatmasını sağlar. Peki anne adayları hangi 
vitamin ve mineral değerlerine dikkat etmeli? 
Bunun dışında hayatında ne gibi değişikliklere 
gitmeli?

1. D vitaminini, Folik asit, Demir takviyesi, 
Kalsiyum takviyesi ve Omega 3 balık yağı 
takviyesi önemli; tabi ki doktorunuzun 
kontrolünde…

 • Türk kadınlarının %70’inde demir eksikliği 
anemisi görülmektedir. Gebelik döneminde bu 
durum çok daha büyük önem taşımakta ve annede 

ciddi eksikliklere sebep olmaktadır.
 • Kalsiyum minerali; gebelerde fetüsün 

sağlıklı kas ve kemik yapısının temellerini 
oluşturmaktadır.

 • Gebelikte, Omega 3 doymamış 
yağ asidi desteği oldukça önemlidir. 
yapılan çalışmalar gebelik süresince 
alınan Omega 3 desteğinin; hem 
fetüsün gelişimini hem de annenin 
bu süreci sağlıkla geçirmesini 
desteklediğini göstermiştir.

 • Vücutta folat düzeylerinin 
düşük olması erken doğum riskini 

arttırmakta ve fetal büyümeyi kısıtlamaktadır.
2. Günde 8- 10 bardak su tüketin.
3. Hafif yiyecekler yiyin.
4. Bulunduğunuz mevsimin meyvelerini 

uygun miktarlarda tüketmeye dikkat edin.
6. Doktorunuz önerir ise hamilelik 

egzersizlerinden kaçınmayın

Referans: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/anne-
adaylarina-saglikli-bir-yaz-icin-8-oneri/; http://renklidiyet.com/
gebelikte-vitamin-mineral;

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü
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Mevlana Müzesi’ne Çinli turist akını
Mevlana Müzesi, bu yılın ilk 

6 ayında yaklaşık 1 milyon 300 
bin ziyaretçiyle, geçen yılın ilk 6 
ayına göre, yüzde 37 artışla ken-
di rekorunu kırdı. Ziyaretçilerin 
büyük bir bölümünü ise Çinli tu-
ristler oluşturuyor. Mevlana’nın 
türbesinin de bulunduğu müze, 
2017 yılında 2 milyon 800 bin 
ziyaretçiyle Türkiye’nin en çok 
ziyaret edilen müzeleri arasında 
yer aldı. 2017 yılının ilk 6 ayın-
da 950 bin olan ziyaretçi sayısı 
bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 1 
milyon 300 bine ulaştı. İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Abdüssettar 
Yarar, bu artışın yüzde 37 ora-
nında gerçekleştiğini belirtti. 
Yabancı ziyaretçilerin büyük bir 
bölümünü Çinli turistlerin oluş-
turduğuna dikkat çeken Yarar, 
şunları söyledi: ‘’2017 yılında 

Mevlana Müzesi, Türkiye’de en 
çok ziyaret edilen müze olmuş-
tur. Bu yılın ilk 6 ayı rakamları-
na baktığımızda geçen yıla göre 

yüzde 37’ye yakın artış görmek-
teyiz. Gelen misafirlerimiz ara-
sında başı çeken Çinli turistler 
olduğunu da ifade etmek iste-
rim. Tabi İnsanlar buraya sadece 
müze ziyareti için değil, burada 
Anadolu irfanının kurucu isimle-
rinden Hz. Mevlana’yı kabrinin 
başında ziyaret edip, dua etmek 
gibi hassasiyetlerini olduğunu 
görmekteyiz. Müzemiz gerek yaz 
aylarında, gerekse kış aylarında 
ciddi oranda ziyaretçi ağırlıyor. 
Geçen yıl ziyaretçi sayımız 2 
milyon 800 bine yakındı. Bu yıl 
o rakamı da aşacağımızı tahmin 
ediyorum.” Çin’den gelen kafi-
ledeki turistler, Mevlana’yı ve 
İslam’ı merak edip, internetten 
araştırma yaptıklarını, ardından 
da bizzat gelip görmek istedikle-
rini söyledi.  n DHA

Irak’taki 600 lisede eğitimlerini 
tamamlayan en başarılı öğrenciler 
Necmettin Erbakan Üniversitesini 
(NEÜ) ziyaret ederek, Rektör Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker’den üniversi-
te hakkında bilgi aldı.  Öğrencileri 
Konya’da ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Rek-
tör Şeker, “Konya, Türkiye’de de 
dünyada da eşi benzeri olmayan 
huzur, barış kenti ilim erbapları-
nın eskiden beri rağbet ettiği bir 

şehir. Sizleri de bu tarihi kentte 
ağırlamaktan, misafir etmekten 
mutluluk duyuyoruz. Arada sınır-
lar olsa da kardeşlik hukukumuz 
devam ediyor” dedi.  NEÜ’nün 
genç bir üniversite olmasına kar-
şın 19 fakültesiyle, 4 enstitüsüy-
le, 40 bin öğrenciye hitap ettiğini 
belirten Prof. Dr. Şeker, “Bu yıl 5 
bine yakın öğrenci mezun ettik. 
Bu sene alacağımız öğrenci sayısı 
da 6500 civarı. Önemli olan gelen 

öğrencinin aldığı eğitimin kalitesi. 
Çeşitlilik olarak da her bir alanda 
fakültelerimiz söz konusu. Nitelikli 
hocalarla kaliteli bir eğitim kur-
gulamaya gayret ediyoruz. Hangi 
işi yaparsanız yapın, sevdiğiniz 
işi yapın. Kendimizi iyi yetiştire-
rek hizmet üretmek durumunda-
yız, yoksa zilletten kurtulamayız” 
şeklinde konuştu.  Rektör Şeker’e 
teşekkür eden Türkmeneli Der-
nekler Federasyonu Başkanı Aydın 

Beyatlı da, “Kerkük’teki en başa-
rılı öğrenciler Konya’ya üniversite 
eğitimi için gelecekler. Memlekete 
döndüklerinde ise Türkmeneli’nin 
ciddi ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 
Türkmeneli’nin böyle yeteneklere 
ihtiyacı var. Prof. Dr. Muzaffer Şe-
ker’in böylesine önemli bir proje-
ye destek vermesini ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesinin gösterdiği 
bu teveccühü öğrencilerimiz unut-
mayacaktır” dedi. n HABER MERKEZİ

Çilek üretimi kentten 
köye göç ettiriyor 

‘Mülakat  ile MEB’de 
kul hakkı yeniliyor’

Hüyük’te, 1990’lı yılların ba-
şında başlayan ve teşviklerle üre-
tim alanı genişleyen çilek yetiştiri-
ciliği, yıllardır büyük şehirlere göç 
veren ilçenin yeniden göç almasını 
sağladı. Türkiye’nin önemli tatlı su 
alanlarından Beyşehir Gölü’nün 
yanında, yaklaşık 1250 metre ra-
kıma sahip ilçede üretilen çilek, 
Türkiye’nin birçok şehrine gönde-
rilmesinin yanı sıra yurt dışına da 
ihraç ediliyor. Hüyük Belediye Baş-
kanı Mehmet Şahin, ilçenin önemli 
geçim kaynaklarından çileğin ekim 
alanının yıldan yıla arttığını ve bu 
artışın kentten köye göçün başla-
masına neden olduğunu söyledi.

İlçenin uzun yıllardır şehre göç 
verdiğini ve göç edenlerin çoğun-

luğunu oluşturan genç nüfusun 
asgari ücret ile çalıştığını belirten 
Şahin, “Çilek üreticiliği ile aylık 
asgari ücretten çok daha fazlası-
nı kazanacağını gören şehirdeki 
gençlerimiz, köylerine dönerek çi-
lek yetiştirmenin yollarını arıyorlar. 
Bu şekilde dönüp çilek üretimine 
başlayan gençlerimizin sayısı her 
yıl artıyor” diye konuştu. Şahin, 
Konya’da çilek ile ilgili en fazla teş-
vik alan ilçenin Hüyük olduğunu 
dile getirdi. Sulanabilir arazinin 
artması için 25 civarında göletin 
yapımının devam ettiğinin altını çi-
zen Şahin, “Bu göletler tamamlan-
dığında, kentten köye göçün daha 
da artacağına inanıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Gençlik merkezlerini ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, gençlere en baş-
ta kendilerinin Türkiye’nin umudu olduğunu asla unutmamaları tavsiyesinde bulundu

‘Gençlerin omuzlarında
Türkiye yükselecek’

AK Parti Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı, yerel 
yönetimlere ait gençlik merkezle-
rini ziyaret etti. Özboyacı, gençlik 
merkezlerinde öğrencilere yönelik 
birçok faaliyet yapıldığına dikkat çe-
kerek, yeni eğitim-öğretim yılında 
Konya’da üniversite okuyacak genç-
leri, bölgelerindeki gençlik merkez-
lerine davet etti. 

AK Parti Gençlik Kolları Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı, Meram 
Belediyesi bünyesinde yapımı ta-
mamlanan Mehmet Ali Özbuğday 
Gençlik Merkezi, Karatay Belediyesi 
Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi, 
Selçuklu Belediyesi Talha Bayrakçı 
Gençlik Merkezi ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik 
Merkezlerini ziyaret etti. Merkez-
lerdeki yetkililerinden yapılan çalış-
malar hakkında bilgi alan Özboyacı, 
öğrencilerle sohbet etti.

HAYALLERİNİZ MERKEZLERDE 
GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Gençlik merkezlerinin öğrencile-
rin sosyal alanda gelişimi için büyük 
önem taşıdığını ifade eden Selman 
Özboyacı, gençlere en başta kendi-
lerinin Türkiye’nin umudu olduğu-
nu asla unutmamaları tavsiyesinde 
bulundu. Özboyacı, ‘’Daha güçlü 
bir Türkiye, gençlerin omuzlarında 
yükselecektir. Hepimizin şehrimiz 
için ve ülkemiz için neler yapabiliriz 
diye oturup düşünmemiz gerekiyor. 
Konya’da faaliyet gösteren gençlik 
merkezleri her alanda daha dona-
nımlı genç kardeşlerimizin yetişme-
sine imkan veriyor. Gençlik merkez-
lerinde oluşan ekip ruhu ve sinerji, 
genç kardeşlerimizin sosyal alanda 
daha aktif olmasına katkı sağlıyor. 

Burada birçok öğrencinin hayal edip 
de gerçekleştiremediği projeler ger-
çeğe dönüşüyor. Alanında uzman 
fikir ve bilim adamlarını öğrencilerle 
buluşturan programlar, genç kar-
deşlerimizin kariyer planlamalarına 
farklı bir bakış açısı sunuyor’’ dedi. 

EN BÜYÜK YATIRIM GENÇLİĞE 
YAPILAN YATIRIMDIR

Gençliğe yatırım yapanın asla 
kaybetmeyeceğine dikkat çeken 
Milletvekili Özboyacı, ‘’AK Parti ik-

tidarları döneminde Türkiye, Cum-
huriyet tarihi boyunca görmediği 
yatırımları gördü. Hemen her alan-
da ülkemiz büyük bir ivme kazandı. 
Ancak hiç birimiz unutmamalıyız ki, 
Türkiye’de en fazla yatırım yapılma-
sı gereken, en fazla proje üretilmesi 
gereken alan gençliktir. İktidarımız 
döneminde yapılan birçok mega 
projeyi düşündüğümüzde, gençlik 
merkezlerinin en az bu mega pro-
jeler kadar önemli olduğunu düşü-

nüyorum. Cumhurbaşkanımız biz 
gençlere güvenini her zaman ifade 
ediyor. Bizlerin de bu güveni boşa 
çıkarmayıp, yaptığımız işi en iyi şe-
kilde yapmanın gayreti içerisinde 
olmamız gerekiyor. Ben bu gençlik 
merkezlerinin oluşumunda ve genç-
lik meclislerinin kuruluşunda emeği 
olan bir kardeşiniz olarak her zaman 
yanınızda olduğumu bilmenizi isti-
yorum. Gençlik merkezleri ve genç 
kardeşlerimize yönelik söyleyecek 
sözü olan, projesi olan herkese ka-
pımız sonuna kadar açıktır’’ diye 
konuştu.

BELEDİYELERE TEŞEKKÜR
Yılın her günü gençlik merkez-

lerinin öğrenciler için açık olduğu-
nu ifade eden Özboyacı, ‘’Eğitim 
şehri Konya’da, öğrencilere bu im-
kanı sağlamak oldukça anlamlı. Bu 
merkezlerden yaklaşık 50 binden 
fazla öğrenci faydalanıyor. Gençle-
re önem veren ve gençlere yönelik 
projeler üreten belediyelerimize te-
şekkür ediyorum’’ diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi 
ve Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul,  Eğitim 
çalışanlarının Sayın Bakan Selçuk 
ve MEB teşkilatından beklentile-
rini dile getirdi.  Doğrul, “Başta 
Sayın Selçuk olmak üzere MEB 
bürokrasisi şundan emin olsunlar 
ki, eğitim çalışanlarının  beklentisi 
doğrultusunda adım atıldığında, 
eğitim camiası bu mevcut düzen-
den kurtarılıp huzura kavuşturul-
duğunda hem bugün ve hem her 
daim hayırla anılacaklardır” dedi.

Başkan Veli Doğrul açıklama-
sında şunları belirtti: “Milli Eğitim 
Bakanlığı, uzunca bir süredir ilk 
atamadan, görevde yükselme ve 
yönetici atamalarına kadar, müla-
kat uygulamalarıyla çatır çatır kul 
hakkı yenilen ve bu nedenle de 
eğitim çalışanlarının acımasızca 
ve ahlaksızca ötekileştirildiği bir 
düzeni yaşamaktadır. Milli Eğitim 
Bakanlığı, özellikle 2013’ten bu 
yana 6 kez değiştirilen ve her sefe-
rinde yandaş kadrolaşma hedefine 
biraz daha uygun bir zemin ha-
zırlayan yönetici atama yönetme-
likleriyle, adeta sadece, ‘yönetici 
atama bakanlığı’ olarak anılır hale 
getirildi ve sürekli bir tartışmanın 
cenderesine mahkum edildi. Liya-
kat ve adaleti esas almayan müla-
kat temelli yönetici atama sistemi 
sayesinde, sendika/vakıf/cemiyet 
görünümlü çetelerin marifetiyle 
on binlerce başarılı kurum idarecisi 

tasfiye edildi, okul ve kurumlarımı-
zın büyük çoğunluğu tek vasıfları 
yandaş olan beceriksizliğe mah-
kum edildi.

Hak, güçlü olanın değil, haklı 
olanındır. Hakkın güçlünün oldu-
ğu düzen, bu mevcut düzendir. 
Maalesef epey bir süredir, MEB’de 
bu mevcut düzen hakim kılınmış-
tır. Biat edenin makbul, eyvallah 
etmeyenin sakıncalı görüldüğü 
bu düzende çalışanlar insafsızca 
kamplaştırılmıştır. Hem çalışma 
huzuru katledilmiş hem de adalete 
ve devlete olan güven tahrip edil-
miştir.

Bu böyle gitmez, gitmeyecek-
tir. Yeni Milli Eğitim Bakanı sayın 
Ziya Selçuk’un ivedilikle yapma-
sı gereken, mülakat sistemini 
ve mülakata dayalı inisiyatifleri 
iptal etmektir. Eğitim çalışanları-
nın yaşadıklarını ve hissettikleri-
ni iyi bildiğine inandığımız sayın 
Selçuk’un, bu konuda kararlı bir 
irade ortaya koyduğunda eğitim 
çalışanlarının ve eğitim kamuoyu-
nun arkasında duracağını da bil-
mesini istiyorum. Eğitim çalışan-
larının Sayın Ziya Selçuk ve MEB 
bürokrasisinden beklentisi; MEB 
teşkilatlarına çöreklenmiş çeteleri 
temizlemeleri, eğitimde liyakat ve 
adaleti katleden mülakat sistemi-
ni ve buna dayalı tasarrufları iptal 
etmeleri ve eğitimde uzunca bir 
süredir hasret kalınan huzuru inşa 
etmeleridir.”  n HABER MERKEZİ 

Iraklı öğrenciler NEÜ’de incelemelerde bulundu

Veli Doğrul

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar
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Satıcı tezgahından pompalı tüfek çıktı Motosiklet hırsızı 3 kişi yakayı eleverdi 
Zabıta ekiplerinin uyarıları-

na rağmen satışa devam eden 
ve zabıta ekiplerince meyve tez-
gahı kaldırılan seyyar satıcının 
tezgahına gizlenmiş pompalı 
tüfek bulundu. Edinilen bilgiye 
göre, Meram Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ve polis ekipleri sey-
yar satıcılara yönelik sabah sa-
atlerinde Şükran Mahallesi’nde 
uygulama gerçekleştirdi. Yapı-
lan uygulamada mahalle üzerin-
de satış yapan Mustafa D. (33) 
ile Şefik A.’nın tezgahı gerekli 
uyarılara uymadığı için zabıta 
ekiplerince kaldırıldı. Tezgah, 
üzerindeki meyvelerin indiril-
mesi için Meram Belediyesi Arif 
Bilge Tesisine getirildi. Tezgah-
taki meyveler indirildiği sırada 
tezgahın alt kısmında bulunan 
bölmeye gizlenmiş pompalı tü-
fek bulundu. Bunun üzerine 

zabıta ekipleri durumu polise 
bildirirken, pompalı tüfeğe yapı-
lan incelemelerin ardından polis 
tarafından el konuldu. Olayla 

ilgili Mustafa D. ile Şefik A.’nın 
gözaltına alındığı öğrenildi. 

Olayla ilgili olarak soruştur-
ma başlatıldı.  n AA 

Motosiklet hırsızlığına karış-
tığı tespit edilen 3 şahıs, polisten 
kaçarak saklandıkları evlerinde 
yakalanarak gözaltına alındı. Edi-
nilen bilgiye göre, Meram İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Araştırma 
ekipleri, bölgede artan motosik-
let ve elektrikli bisiklet hırsızlığı 
üzerine harekete geçerek çalışma 
başlattı. Yapılan teknik ve fiziki 
takibin ardından hırsızlık olay-
larının gerçekleştiği bölgelerde 
çalışma yapan polis, şüphelilerin 
Suriye uyruklu A.Ş.H. (13), İ.E.Ş. 
(17) ile M.S. (17) olduğunu tespit 
etti. Elde edilen delillerin tamam-
lanmasının ardından ekipler, 
şüphelileri Meram’ın Sahibiata 
Mahallesi’nde araştırma yaptığı 
sırada fark etti. 

Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uyma-
yarak kaçan şüpheliler saklan-
dıkları evlerinde yakalandı. Evde 

yapılan aramalarda şüphelilerin 
çaldıkları çok sayıda motosiklet 
parçası ele geçirildi. Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde sağ-
lık kontrolünden geçirilen şahıs-
lar, daha sonra ifadeleri alınmak 
üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
götürüldü. Burada ifadeleri alınan 

hırsızlık şüphelilerinin ilk ifadele-
rinde, çaldıkları motosikletleri ve 
elektrikli bisikletleri 100 ile bin 
lira arasında Suriyeli şahıslara 
sattıkları öğrenildi. 3 zanlı, emni-
yetteki ifadelerinin ardından adli-
yeye sevk edilecek. 
n İHA 

TÜİK’in açıklamasına göre Konya’da güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk sayısı 
oldu. Suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısı ise bin 904 

Güvenlik birimlerine 6 
bin 832 çocuk getirildi

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2017 yılına ait Konya’da güvenlik 
birimine gelen veya getirilen ço-
cuklar hakkında bilgi verdi. TÜİK 
Bölge Müdürü Adnan Bedlek, ta-
rafından yapılan açıklamaya göre 
Konya’da güvenlik birimine gelen 
veya getirilen çocuk sayısı oldu. 

“2017 yılında Konya ilinde çe-
şitli sebeplerle güvenlik birimine 
gelen veya getirilen çocuk sayısı 
bir önceki yıla göre (8 bin 654 ço-
cuk) yüzde 21,1 azalarak 6 bin 832 
oldu” diyen Bedlek, şunları kaydet-
ti: “2017 yılında güvenlik birimi-
ne gelen veya getirilen çocukların 
yüzde 55,4’ünün 15-17 yaş gru-
bunda, yüzde 23,5’inin 12-14 yaş 
grubunda, yüzde 21’inin ise 11 yaş 
ve altındaki çocuklar olduğu görül-
dü. Çocukların yüzde 66,9’u (4 bin 
569 çocuk) erkek, yüzde 33,1’i (2 
bin 263 çocuk) ise kız çocuğu oldu. 
Ülkemizde güvenlik birimlerine 
gelen veya getirilen çocuk sayısı 
2017 yılında, 2016 yılına göre bin-
de 5 oranında artarak 335 bin 242 
oldu. Çocukların yüzde 57,7’si-
nin 15-17 yaş grubunda, yüzde 
23,3’ünün 12-14 yaş grubunda, 
yüzde 18,5’inin ise 11 yaş ve al-
tındaki çocuklar olduğu görüldü. 
Güvenlik birimine 2017 yılında ge-
len veya getirilen çocukların yüzde 
66,1’i erkek, yüzde 33,9’u ise kız 
çocuğu oldu. Konya’da güvenlik bi-
rimlerine 2017 yılında gelen veya 
getirilen 6 bin 832 çocuğun yüzde 
48’i mağdur olarak, yüzde 27,9’u 
kanunlarda suç olarak tanımlanan 
bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sü-
rüklenme), yüzde 19,4’ü bilgisine 
başvurma amacıyla, yüzde 1,2’si 
kayıp (hakkında kayıp müracaa-
tı yapılıp daha sonra bulunan) ve 
yüzde 3,5’i ise bu nedenlerin dışın-
daki nedenlerden dolayı geldi ya 
da getirildi. Ülkemizde güvenlik bi-

rimlerine 2017 yılında gelen veya 
getirilen 335 bin 242 çocuğun 
yüzde 46,2’sinin mağdur olarak, 
yüzde 32,2’sinin kanunlarda suç 
olarak tanımlanan bir fiili işlediği 
iddiasıyla (suça sürüklenme), yüz-
de 13,7’sinin bilgisine başvurma 
amacıyla, yüzde 3,4’ünün kayıp 
(hakkında kayıp müracaatı yapı-

lıp daha sonra bulunan) ve yüzde 
4,4’ünün başka nedenlerden do-
layı geldiği ya da getirildiği tespit 
edildi.” 
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR EN 
ÇOK YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Bedlek, “Konya’da suça sürük-
lenme sebebiyle güvenlik birim-
lerine bin 904 çocuk getirildi. Bu 

çocukların yüzde 43,9’una yarala-
ma, yüzde 20,1’ine hırsızlık, yüzde 
6,6’sına hakaret, yüzde 4,7’sine 
cinsel suçlar, yüzde 4,6’sına mala 
zarar verme, yüzde 4,3’üne tehdit 
suçu isnat edildi. Ülkemizde suça 
sürüklenme nedeni ile güvenlik bi-
rimlerine 107 bin 984 çocuk geti-
rildi. Bu çocukların yüzde 34,4’üne 
yaralama, yüzde 24,8’ine hırsızlık, 
yüzde 6,6’sına Pasaport Kanu-
nu’na muhalefet, yüzde 6,2’sine 
uyuşturucu veya uyarıcı madde 
kullanmak, satmak veya satın al-
mak, yüzde 3,9’una ise mala zarar 
verme suçları isnat edildi. Kon-
ya’da güvenlik birimlerine suça 
sürüklenme nedeni ile getirilen 
bin 904 çocuğun yüzde 31,7’sinin 
(604 çocuk) bağımlılık yapan mad-
de kullandığı görüldü. Ülkemizde 
ise güvenlik birimlerine suça sü-
rüklenme nedeni ile getirilen 107 
bin 984 çocuğun yüzde 33,3’ünün 
(35 bin 986 çocuk) bağımlılık ya-
pan madde kullandığı görüldü” bil-
gisini verdi.  n NAZİFE ARSLAN 

Meram ilçesinde, bir kam-
yon park halindeki otomobile 3 
kez çarptı. Kamyonun otomobile 
çarpma anları, güvenlik kamera-
sınca anbean kaydedildi. Sürü-
cünün aracı geri vitese geçire-
mediği öne sürüldü. Olay, geçen 
salı günü saat 15.30 sıralarında, 
merkez Meram ilçesine bağlı 
Kalfalar Mahallesi’nde meydana 
geldi. Sürücüsünün kimliği he-
nüz belirlenemeyen 42 UR 298 
plakalı kamyon, mahalledeki 
sokağa girmeye çalıştı. Sürücü, 
park halindeki Osman Deniz’e 
ait 42 EY 840 plakalı otomobile 
çarptı. Kamyon sürücüsü, gaza 

2 kez daha basınca otomobile de 
art arda çarptı. Kamyonun 3 kez 
çarptığı otomobilde hasar mey-
dana geldi. Bir süre sonra kam-
yondan inen sürücü ve yanındaki 
kişi, etrafına bakındıktan sonra 
araca binerek, yola devam etti. 
Kamyonun otomobile çarpma 
anları ise çevredeki iş yerinin gü-
venlik kamerasınca saniye saniye 
kaydedildi. Kamyon sürücüsü-
nün aracı geri vitese alamadığı 
öne sürülürken, otomobilin sahi-
bi Osman Deniz, araçta yaklaşık 
4 bin liralık hasar meydana gel-
diğini söyledi.
n HABER MERKEZİ 

Bozkır ilçesinde balık avlamak 
için girdiği baraj gölünde boğulan 
kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından 
bulundu. Alınan bilgiye göre, Fa-
tih Demirci (30), balık avlamak 
amacıyla Dereiçi Mahallesi’ndeki 
Gederet Bağbaşı Baraj Gölü’ne 
girdi. Demirci’den haber alama-
yan yakınlarının ihbarı üzerine 
olay yerine jandarma ekipleri sevk 

edildi. Ekipler, göl kenarında De-
mirci’ye ait eşyayı buldu. Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
ire Başkanlığı Sualtı Arama Kur-
tarma ekiplerinin çalışmaları so-
nucu Demirci’nin cesedi 26 metre 
derinlikte bulundu. Dalgıçlar tara-
fından çıkartılan ceset, otopsi için 
morga kaldırıldı.
n AA 

11 gün önce tahliye olduğu 
cezaevine yeniden girdi 

Balık avlamak için girdiği 
baraj gölünde boğuldu 

Kafede kadın bulaşıkçı Yaşar 
Takule (41) ile çöp dökme yüzün-
den tartışan garson Furkan Navir’i 
(20) bıçaklayarak öldürdüğü iddia-
sıyla yargılanan kadının oğlu Hasan 
Takule (22) ve eşi Mahmut Takule, 
(40) ‘kasten öldürme’ suçundan 
15’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Ekim 2017 tarihinde, 
merkez Selçuklu ilçesi Aydınevler 
Mahallesi’ndeki bir kafenin önünde 
meydana geldi. Kafede 2 yıldır gar-
sonluk yapan Furkan Navir, bıçak-
lanarak ve dövülerek, öldürüldü. 
Olayla ilgili bulaşıkçı kadının oğlu 
Hasan Takule ile eşi Mahmut Ta-
kule gözaltına alındı. Hasan Takule, 
adliye sevk edilirken, gazetecilerin 
“Neden öldürdünüz?” sorusu üze-
rine “Anneme küfürlü tacizde bu-
lundu. Onun için öldürdüm” dedi. 
Hasan Takule ile babası Mahmut 
Takule, mahkemece ‘kasten öldür-
me’ suçundan tutuklandı.

Hasan Takule, Konya 3’üncü 

Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk sa-
vunmasında şunları söyledi:

“Furkan, anneme küfürlü keli-
meler kullanıyormuş. Onunla dal-
ga geçer gibi davranıyormuş. Ben 
sabrettim. En son olaydan 2- 3 gün 
önce ise annemin beline sarılmış. 
Olaydan önce Furkan’ı arayıp, ka-
fenin orada buluşmak istedim. Ev-
den aldım bıçağı belime koydum. 
Babam ve annem, ‘Gitme’ dedi. 
Ben onları dinlemedim. Babam da 
beni yalnız bırakmadı. Olay yerine 
gittiğimizde Furkan ve arkadaşları 
babama saldırdı. Ben, babamı kur-
tarmak için elimdeki bıçağı rastgele 
salladım. Bıçağı nasıl vurduğumu 
hatırlamıyorum. Daha sonra bıça-
ğı evin yakınlarındaki bir bahçeye 
atıp, eve gittim” dedi.

Tutuklu baba ve oğlu Konya 
3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 
‘kasten adam öldürme’ suçundan 
yargılandığı davada karar duruş-
masına çıktı. Duruşmada tutuklu 

sanıklar, avukatları ve her iki tara-
fın yakınları hazır bulundu. Hasan 
Takule, son savunmasında, ‘Pişma-
nım’ dedi. Mahkeme heyeti savun-

malarının ardından kararını açıkla-
dı. Heyet, baba ve oğlunu 15’er yıl 
hapis cezasına çarptırdı.
n DHA 

Çöp dökme cinayetinde baba ve oğula 15’er yıl hapis

2017 yılında Konya ilinde çeşitli sebeplerle güvenlik birimine gelen veya getirilen 
çocuk sayısı bir önceki yıla göre (8 bin 654 çocuk) yüzde 21,1 azalarak 6 bin 832 oldu.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile birliğe bağlı esnaf odaları baş-
kanlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Altay, “Esnafımızın da oda yönetimleriyle şehir yönetimine katılmalarını amaçlıyoruz” dedi

‘Esnaf odaları şehir yönetiminde olacak’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak ve 
birliğe bağlı esnaf odalarının başkan-
larını ziyaret etti. İlk olarak KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karabacak 
ile bir araya gelen Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf 
odalarının şehrin ekonomisine, istih-
damına, birliğine ve dayanışmasına 
büyük katkı yaptığını söyledi. Hep 
birlikte el ele gönül gönüle Konya’nın 
gelişimine katkı sağlayacaklarını kay-
deden Altay, “Esnaf odalarımızla dü-
zenli olarak istişare toplantıları yapa-
cağız. Bu ziyaretimizde de daha önce 
yaptığımız toplantının sonuçlarını 
değerlendireceğiz. Esnafımızın da 
oda yönetimleriyle şehir yönetimine 
katılmalarını amaçlıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

“ŞEHRİMİZE VE İNSANIMIZA KATKI 
YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ” 
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak da, Konya’daki birlik-
teliğin Türkiye’ye örnek olduğunu 
kaydederek, “Konya Büyükşehir 

Belediyemiz ile ortaya koyduğumuz 
bu güzel ortam ve etkileşim hem 
esnafımıza hem de şehrimize kat-
kı sağlamaktadır. Bizler Büyükşehir 
Belediyemiz başta olmak üzere tüm 
belediyelerimizle şehrimize ve insa-

nımıza katkı yapmaya devam edece-
ğiz” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra 
KONESOB Başkanı Muharrem Kara-
bacak ile birlikte; Konya Şoför, Nakli-

yeci ve Otomobilciler Odası Başkanı 
Ahmet Şen, Yorgancılar, Çeyizciler, 
Tuhafiye, Yün ve Orloncular Odası 
Başkanı Ramazan Tezel, Bakkal-
lar, Bayiler ve Kuruyemişçiler Odası 
Başkanı Feridun Göner, Tornacılar, 
Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası 
Başkanı Emin Baranok, Terziler ve 
Konfeksiyoncular Odası Başkanı Aziz 
Güleç, Fırıncılar, Pideciler, Simitçiler, 
Kadayıfçılar ve Yufkacılar Odası Baş-
kanı Vedat Honça, Demir ve Emsali 
Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet 
Yüksel Kurt, Kahveciler, Çay Ocakla-
rı ve Büfeciler Odası Başkanı Cemal 
Çınardalı, Marangozlar Esnaf Odası 
Başkanı Mustafa Dülgeroğlu, Kasap-
lar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, 
Bakır, Kalaycılar, Alüminyum, Zücca-
ciye, Banyo Kazancıları, Güneş Ener-
jicileri ve Hırdavatçılar Odası Başka-
nı İbrahim Işık, Tenekeciler Odası 
Başkanı Fahri Uyanık, Ayakkabıcılar 
Odası Başkanı Nevzat Kara ile Elekt-
rikçiler Odası Başkanı Arif Yeşildaş’ı 
ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir Cumhuriyet Baş-
savcısı Bünyami Korkmaz ve Savcı 
Doğan Karaca, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ a veda ziyaretinde 
bulundu. Açıklanan Hakimler ve 
Savcılar kararnamesiyle yeni görev 
yeri olan Uşak’a  tayin olan Cumhu-
riyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, 
Seydişehir’de görev yaptıkları  süre 
boyunca belediye ile uyum içinde 
olduklarını, ortak çalışma ortamın-
dan duyduğu mutlulukla ilçeden ay-
rılacaklarını söyledi.  Başkan Tutal, 

Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz ve 
Savcı Karaca’nın çok başarılı çalış-
malarda bulunduklarını ve sosyal 
projelerde destek verdiklerini kay-
detti.

 Seydişehir Cumhuriyet Baş-
savcısı Bünyami Korkmaz ve Savcı 
Doğan Karaca’nın yeni görev yerle-
rinde ‘de aynı başarılara imza ataca-
ğına inandığını ifade eden Belediye 
Başkanı Tutal, kendilerine yeni gö-
revlerinde  başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Özel Yalçın, başarıyı
ödülle taçlandırdı

Yalçın Eğitim Kurumları ve 
Özel Yalçın Öğretim Kursları 
2018 YKS sonuçlarında Türkiye 
9.su Merve Doğrul ve Türkiye 
83.’sü Fatma Beyza Öztürk’ü 
Yalçın Öğretim Kursları Merkez 
binasında organize ettiği bir tö-
renle ödüllendirdi.

Sınav sisteminin değişme-
siyle birlikte ilk kez uygulanan 
2018 YKS sonuçları 31 Temmuz 
2018 Salı günü açıklandı. So-
nuçların açıklanmasının ardın-
dan Özel Yalçın Öğretim kursla-
rı öğrencilerinden Merve Doğrul 
Türkiye 9.su, Fatma Beyza Öz-
türk ise Türkiye 83.’sü olarak bir 
başarıya imza attılar.

Yalçın Öğretim Kursları Mer-
kez Binasında organize edilen 
ödül törenine başarılı öğrenciler, 
öğretmenleri ve aileleri katıldı. 
Törende ilk sözü alanYalçın Özel 
Öğretim Kursları Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Yalçın, “Her 
yıl olduğu gibi bu dönem başın-
da da gerekli çalışmaları özverili 
bir şekilde dönem sonuna kadar 
devam ettirdik. Dönem orta-
sında değişen sınav sistemine 
genç, dinamik ve uzman öğret-
men kadromuz ile koordineli bir 
çalışma yürüterek sürece uyum 
sağladık. 2 öğrencimiz ilk yüze 
girerek bir başarıya daha imza-
larını attılar. Merve Doğrul Tür-
kiye 9.su, Fatma Beyza Öztürk 
ise Türkiye 83.sü oldu. Kendile-
rini ve ailelerini tebrik ediyorum. 
Üniversiteli olacak tüm öğrenci-
lerimiz gittikleri yerlerde vatanı, 
bayrağı en iyi şekilde temsil ede-
ceğinizden şüphe duymuyorum 
yolları açık olsun ve başarınız 
daim olsun Yalçın Özel Öğretim 
Kursları olarak milli, manevi de-

ğerlerle donanmış başarılı öğ-
renciler yetiştirmeye desteğimiz 
artarak devam edecektir” dedi. 

Yalçın, aynı zamanda bu 
Türkiye derecelerini ve fakülte-
lere yerleşecek yüzlerce öğren-
cilerinin başarılarını 31 temmuz 
2018 tarihinde Hakkari’ de şehit 
olan Astsubay eşi Nurcan Ka-
rakaya ve 11 aylık bebeğimiz 
Bedirhan Mustafa Karakaya’ya 
ithaf ettiklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Yalçın’ın sözlerini 
tamamlamasının ardından Mah-
mut Sami Ramazanoğlu Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi 2018 
mezunu olan ve ismini Türki-
ye 9.culuğunu yazdıran Merve 
Doğrul, değişen sınav sistemine 
bakmadan değişmeyen tek şe-
yin çalışmak olduğunu vurgular-
ken bu süreçte desteklerini hiç 
esirgeyen ailesine ve Yalçın Özel 
Öğretim Kursları öğretmenleri-
ne teşekkürlerini iletti.

Mahmut Sami Ramazanoğ-
lu Anadolu İmam Hatip Lisesi 
2017 mezunu olan ve Türkiye 
83.sü Fatma Beyza Öztürk; bu 
çalışma temposunda destek olan 
başta ailesine ve 2 yıldır sınava 
hazırlandığı Yalçın Özel Öğretim 
Kursları öğretmenlerine teşek-
kürlerini iletti.

Protokol konuşmalarının ar-
dından ÖzelYalçın Özel Öğretim 
Kursları Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Yalçın, başarılı olan 
öğrencileri Merve Doğrul ve 
Fatma Beyza Öztürk’e  başarıla-
rından dolayı birer plaket ve bir 
buket çiçek takdim etti. 

Tören öğrenciler, öğretmen-
ler ve velilerin birlikte çektirdik-
leri toplu fotoğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Esnaflarımızla birlikte yürüyecek, ülkemi-
zin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını sağlayacağız” dedi

‘Destek ve teşviklerle 
esnafın yanındayız’

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Konya’daki meslek oda-
larının başkanları ile toplantıda bir 
araya geldi. Esnaf ve sanatkarların 
ekonominin omurgasını oluşturdu-
ğunu belirten Halil Etyemez, “AK 
Parti olarak her zaman esnaf ve sa-
natkarlarımızın yanında yer aldık. 
Vergi ve prim destekleriyle, istih-
dam teşvikleriyle, KOSGEB girişimci 
destekleriyle esnaflarımızın yükünü 
azalttık. Bundan sonra da yeni pro-
jelerle esnaflarımızı desteklemeye 
devam edeceğiz. Esnaflarımızla 
birlikte yürüyecek, ülkemizin 2023 
yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasında yer almasını sağlayacağız” 
dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Konya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği’ne bağlı meslek 
odalarının başkanlarıyla toplantıda 
buluştu. Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği Başkanı Muharrem Kara-
bacak, Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürü Emrah Keleş, Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürü Murat Mustafa 
Yavuz ve birliğe bağlı meslek odala-
rın başkanlarının katıldığı toplantıda 
esnaf ve sanatkarların sorun ve ta-
lepleri masaya yatırıldı. 

 Toplantıda konuşan Milletvekili 
Halil Etyemez, Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği’nin 84 mes-
lek odası ve 55 bin üyesiyle büyük 
ve güçlü bir aile olduğunu ifade etti. 
Esnaf ve sanatkarların Konya’nın ve 
Türkiye’nin üretiminde etkin rolü 
olduğunu ve ekonominin omurga-
sını oluşturduğunu belirten Halil 
Etyemez, Türkiye’nin kalkınmasına 
yaptıkları katkılardan dolayı esnaf ve 
sanatkarlara teşekkür etti. 

ESNAFLARIMIZI DESTEKLİYORUZ
Halil Etyemez, AK Parti olarak 

her zaman esnafların yanında yer 
aldıklarını, bundan sonrada yer ala-
caklarını söyledi. Verdikleri teşvik 
ve desteklerle esnafların yükünü 
azalttıklarının altını çizen Milletveki-
li Etyemez, “Gelir vergisinde gerçek 
usulden basit usule dönüş imkanı 

sağlayıp, basit usulde vergilendi-
rilen esnafımızın yıllık 9 bin TL’ye 
kadar kazancın¬dan gelir vergisi 
almıyoruz. ‘İlave İstihdam Teşviki’ 
ile 2018-2020 yılları arasında or-
talama si¬gortalı sayısına ilave is-
tihdam sağlayan işverenlere vergi 
ve prim desteği sağlıyoruz. Bu kap-
samda imalat ve bilişim sektörüne, 
kadınlara, gençlere ve engellilere 
destek tutarı ve yararlanma süreleri 
açısından daha avantajlı imkanlar 
sunuyoruz. ‘1 Senden 1 Benden 
Teşviki’ ile imalat sektöründe faa-
liyet gösteren işverenlerimize çok 
avantajlı bir destek sunduk. Bu kap-
samda ücret, sigorta primi ve vergi 
yükü¬nü birer ay arayla karşılaya-
rak hem 1-3 çalışanı olan esnafımızı 
hem de gençlerimizin istihdamını 

destekliyoruz. Emekli olup yeni bir 
iş yeri açan esnafımızın yasal zorun-
luluk olarak yatırdığı primlere dair 
geçmiş yıllara ait borçlarını tama-
men siliyoruz. Bağ-Kur prim borcu 
olan esnafımızın da sağlık hizmeti 
almasını sağlıyoruz. KOSGEB ara-
cılığıyla 1990-2002 döneminde 4 
bin KOBİ’ye 14.5 milyon lira destek 
sağlanmışken, 2003 yılından bugü-
ne kadar yaklaşık 320 bin KOBİ’ye 
234 kat artışla 3.4 milyar lira destek 
sağladık.” dedi.

 İLK 10 EKONOMİ 
ARASINDA YER ALACAĞIZ

Esnaf ve sanatkarların strate-
jik planını yenileyerek 2018-2023 
yıl¬larını kapsayacak yeni bir stra-
teji belgesi ve eylem planı hazırla-
ya¬caklarını açıklayan Etyemez, 
esnaflarla birlikte yürüyerek 2023 
yılında Türkiye’nin dünyanın ilk 
10 ekonomisi arasında yer alma-
sını sağlayacaklarını vurguladı. 
Etyemez, “Esnaf ve sanatkarların 
rekabet güçlerinin artırılabilmesi, 
değişen ekonomik ve sosyal şartla-
ra uyum sağlayabilmesi için gerekli 
altyapının oluşmasına katkı sunmak 
amacıyla Sektör Analizleri Projesini 
hayata geçireceğiz. Esnaf ve sanat-
kârlara yönelik pazarlama ve mar-
kalaşma projesini hayata geçirece-
ğiz. İmar düzenlemeleri aracılığıyla 

özellikle kent merkezlerinde işyeri 
çeşitliliğini artıracağız. Bu güne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da 
yeni destek, teşvik ve projelerle es-
naflarımızın rahat nefes almasını ve 
istihdamın artmasını sağlayacağız. 
Bende Konya Milletvekili olarak es-
naf ve sanatkarlarımızın sorun ve 
taleplerinin TBMM’de takipçisi ve 
sözcüsü olacağım. Çünkü hepimiz 
bir ve beraberiz. Hepimiz, ülkemiz 
ve milletimizin hizmetkarıyız” diye 
konuştu.

 İSTİHDAM ARTTI
Konya’daki istihdam verilerine 

değinen Etyemez, 2002 yılında Kon-
ya’da Çalışma ve İş Kurumu aracılı-
ğıyla 462 kişi özel sektörde istihdam 
edilirken, 2017 yılında 22 bin 137 
kişinin özel sektörde istihdam edil-
diğini söyledi. Etyemez, “2002’den 
bu yana Çalışma ve İş Kurumu 
aracılığıyla 132 bin 743 kişiyi istih-
dam ettik. 2002 yılında Konya’da 
aktif sigortalı kişi sayısı 293 bin 487 
iken 2018 Ocak ayı itibariyle aktif 
sigortalı sayısı 531 bin 702 oldu.  
Konya’mızda teşviklerden yaklaşık 
120 bin 794 işverenimiz, 663 bin 
157 sigortalımız yararlandı. Ödenen 
toplam teşvik miktarı 1 milyar 929 
milyon 824 bin 384 lira.” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ                    

Başsavcılardan Başkan Tutal’a veda ziyareti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak ve birliğe bağlı esnaf odalarının başkanlarını ziyaret etti. 

Halil Etyemez  
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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

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 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
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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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
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VASIFLI-VASIFSIZ VE
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup görüşmeler 
işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

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

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

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.

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

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 

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ
444 5 158
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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, 

 • 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

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

Selçuklu Belediyesi, sağlıklı ve 
temiz bir çevre için ilaçlama çalış-
malarını ilçenin tamamında aralık-
sız sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi, 
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 
oluşturulan 7 ilaçlama ekibi ilçede 
bulunan tüm mahallelerde haşereye 
karşı mücadele ediyor. Özellikle yaz 
aylarında artış gösteren ve halk sağ-
lığını tehdit ederek rahatsızlık veren 
karasinek, sivrisinek gibi haşerelere 
karşı yeşil alan, ağaç, çöp kontey-
nerleri ve sokaklar ilaçlanıyor. Sağlık 
İşleri Müdürlüğü tarafından oluştu-
rulan sokak ilaçlama ekibi, belirle-
nen program ile tüm mahallelerde 
ilaçlama çalışması yapıyor. Çalış-
malarda Sağlık Bakanlığınca onaylı 
doğanın dengesini bozmayacak ve 
insan sağlığına zarar vermeyecek 
biyosidal ürünler kullanılıyor. 6’sı 
merkezde, 1’i de dış mahallelerde 
olmak üzere toplam 7 ilaçlama ekibi, 

sabah 06.00-10.00 ve akşam 18.00-
23.00 saatleri arasında ilçede bulu-
nan tüm mahalle, cadde ve sokakları 
periyodik olarak ilaçlıyorlar. İlaçlama 
çalışmalarında ULV ilaçlama maki-
neleri kullanılıyor. İlaçlama ekipleri 

ilaçlamanın etkili olmadığı rüzgarlı 
ve yağışlı havalar dışında Selçuk-
lu’da her mahallede haftada en az 
bir kez ilaçlama gerçekleştiriyor. 
Selçuklu’da şehir merkezinde ger-
çekleştirilen ilaçlama çalışmalarının 

yanı sıra ilçeye bağlanan mahalle-
lerde de ilaçlama yapılıyor. İlaçlama 
öncesi anons yapılarak vatandaşlar 
uyarılıyor. Uyarılarda kronik has-
talığı olan vatandaşların ilaçlardan 
etkilenmemesi için kapı ve pencere-

lerini kapatması isteniyor. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı da, “Belediye 
olarak hemşehrilerimizin rahat bir 
yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama 
ekiplerimizle ilçe genelinde haşere 

ile mücadele çalışmalarımıza de-
vam ediyor. Selçuklu’da hemşehri-
lerimizin sorunsuz bir yaz dönemi 
geçirmeleri için her mahallemizi 
haftada en az bir kere ilaçlıyoruz. Sı-
cak ortamlarda ilacın etkisinin olma-
ması ve hemşehrilerimizin ilaçlama 
çalışmalarından olumsuz yönde 
etkilenmemeleri için ilaçlama sa-
atlerini sabah erken ve akşam geç 
saatlerde yapıyoruz. Bu yıl ilaçlama 
için 1 ton civarında ilaç kullanılması 
planlanıyor. İlaçlama çalışmalarında 
kullandığımız kimyasal maddelerin 
doğada yaşayan diğer canlılara zarar 
vermemesi için hassasiyet gösteri-
yoruz” dedi.  İlaçlama çalışmalarının 
eylül ayı sonuna kadar devam ede-
ceğini ifade eden Başkan Pekyatır-
macı vatandaşların özellikle evsel 
atıkları mutlaka ağzı kapalı şekilde 
çöp bidonlarına bırakmalarını istedi. 
n İHA

Sağlıklı ve temiz bir çevre için Selçuklu ilaçlanıyor 
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

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

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
aldığım diplomamı kaybettim, 
hükümsüzdür.

BİLAL ALTINOK

Z-378
ZAYİ

Nüfus cüzdanımı ve B  Sınıfı ehliyetimi kaybettim, hükümsüzdür.  
CENGİZ ER

Z-377

Zaman hayatın sarkacına takılıp 
kalınca, mevsimler siretlerini karış-
tırırlar.

Hayatın düz ve engelsiz yolunu 
yürümek varken, engebeli arazilerde 
kendine macera arayan insanoğlu 
gibi. Onu zorlamaktansa akışına bı-
rakıp öylece anlamaya, kavramaya 
çalışsak, yaşamımız hiçte sanıldığı-
mız kadar zor olmayacaktır eminim. 
Kendimizi kahramanlık anıtını yap-
tırmak için gönderilen görevli gibi 
düşünmemiz, çıkar yolları tıkamak-
tan başka işe yaramamıştır.

İnsanın tüm nimetlerinden isti-
fade ettiği ve yaratıcının elçisi olarak 
üzerinde gezindiği gezeğenin sırrını 
çözmek şöyle dursun, bir zerresini 
bile çözmeye ömrü kifayet etmeye-
cektir. Altmış, yetmiş, hatta yüz yıllık 
telaşlarımızdan geriye kalan kazanç-
larımıza bakınca yorulmuş gönül, 
yıpranmış bir cesetten başka hiçbir 
şey kalmadığını anlayacağız. Keşke 
bu anlayışın süresi ömrümüze son 
nokta konulmasından birkaç daki-
ka bile erken olabilse. Ertelediğimiz 
dünler yarınları sırtında taşıyamaya-
caktır.

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 sevindirmek 
için önce eşeğini kaybettirir sonra 
buldururmuş derler. Bizim de sevin-
mek için önce kendimizi kaybedip 
sonra bulmamız mı gerekir? Kay-

betme konuşunda hiç kuşkumuz 
yok, en mahirane bir şekilde yapa-
bileceğimiz en sahte gerçektir. Ama 
kendimizi tekrar bulmamız konu-
sunda bize bir ipucu verecek, bir bil-
ge bulabilir miyiz bilmiyorum. Bul-
dum diyenleri bile kaybolduğu bu 
hayat karmaşasında. Yarı yaşımızı 
almamıza rağmen anneleri tarafın-
dan 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, cinsimi-
zin nicelik ve niteliğine aldırmadan 
her karşılaştınız dünya aksesuarı 
için yoğun bir yarış içindeyiz. Geriye 
kalmaktan itilmekten, uzaklaştırıl-
maktan 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 fiz-
yolojik yapısının bozulduğunu söy-
leyedursun yarım aydınlar, güneşin 
batıdan doğacı günlerin yaklaştığını 
yinelemek, sarhoşluğumuzu gider-
memektedir. Hayat güneşi doğudan 
doğarken, ölüm güneşi batıdan do-
ğacaktır şüphesiz. Hayatın kendileri-
ne tombaladan çıktığını 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 gezeğen-
de, yeni yeni yollar 
bulma hevesindeyiz. 
Adımız mucit olsun 
diye, doğruluğundan 
kuşku duymadığımız 
gerçeklere bile kulp 
takma hevesindeyiz. 
Bu da bizden olsun… 
Çorbada bizimde tuzu-
muz 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 kokuşmuşluklarımıza 
panzehirdir, unutulmuşluklarıma 
işlenmemiş ham demir. Tek başı-
na kullanamayız tabi; yeni, başka 
şeylerde eklemeliyiz. Malum icat et-
mek, yaratmak -kelimesinin taşıdığı 
manayı kavramayanlar için- hiçte 
öyle zor şeylerden değildir. Demir-
ci iki demiri ekleyince bir birine, 
kömürcü sobada yakınca kömrünü 
kendisi sanıyor koyan ömrünü…

Kişinin kendi kendini idare ede-
cek kadar bilinç içinde olmayışı aşır-
tıyor düz yolunda dengini. Okumuş 
olduğu üç satırlık illîmle kendisini 
âlim, bildiklerini ilim sananlar, bu 
gidişle bu iki kelimenin bile ne maya 
geldiğini öğrenmeden 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. Şaş-
mış insanın şaşırması, beynini biraz 
daha sarsacaktır…

Sırtımıza sabahtan akşama han-
gi şaklabanlık kıyafetlerini giymek 
için yoğun bir çaba içindeyken, 
macera ruhumuz şimdilerde duy-

duğumuz, bildiğimiz 
hatta gördüğümüz her 
gerçeğin bile gerçek 
olmadığı ihtimalini söy-
letme özentileri içinde-
dir modaca. Çağa ayak 
uydurmak lazım. Koşu-
da ayaklarımıza ağırlık 
yapmasın diye ayakka-
bılarımızı, yük olmasın 
diye üstümüzde ne var-
sa çıkarmalıyız. Çıplak 

oluşumuzla doğduğumuz çocukluk 
günlerimizi hatırlattığı için nostalji 
sananların gülüşlerine aldırmadan, 
bu halimizin ileriye sıçrayış için ol-
duğuna önce kedimizi sonrada baş-
kalarını inandırmalıyız.

Soyunmak ilerlemek için elzem-
dir, 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 durumu-
muzu yarın nasıl değerlendireceği 
hiç de önemli değil. Yaratıcıdan 
korkmak insanlar arasında maska-
ra olmaktan daha ehvendir, şaşmış 
insanlar arasında...

Hesap gününün uzak, düz yolu-
nun tuzak olduğu yanılgısıyla hayata 
tutunanlar, bunun aksini elbet anla-
yacaklardır ama iş işten çoktan geç-
miş olacak. Kullukta noksanların af 
‘olur! Gerçeğine karşı, İnsanlar ara-
sındaki yenilgilerin hayatını zehreder 
yanılgısına inanmak, yeni yanılgıları 
getirmiştir peş peşe…

İnsanın en büyük yanılgısı, ya-
nıldığı gerçeğini kavrayamamasıdır. 
Sağlıklı olmak için az ve öz yemen 
gerekirken, bulmuşken zorla mide-
ye hepsini aşır mantığı, hem kendi 
hayatını hem de canlıların hayatını 
zora soka gelmiştir. İnsanın vücut 
ölçüleri, ne kadar yiyip yiyemeye-

ceği, kaç kilogramağırlığı kaldırıp 
kaldıramayacağı gerçeğini üş aşağı 
beş yukarı göstermektedir. Hiçbir 
insanın tek başına bir ‘atı’ yemesi 
düşünülmezken, kendini buna zor-
laması anlaşılır şeylerden değildir.

Macera ruhumuz ancak taat ve 
ibadette kullandığımızda işe yaraya-
caktır. Bu gücü yanlış yerde kullan-
mamız hem suyun akışına hem de 
Yaradan’ın bakışına mugayirdir…

Tüm insanlara elçi, önder gön-
derilmiş ve yolunu kaybetmemesi 
için her şey emrime amade edilmiş-
tir.   Ama sapkınlığı maharet sanan 
şakırmışlar, gösterilen yolda değil 
ayrı bir yolda sözüm ona serüven 
arama serüvenine düşmüşlerdir. 
Bu uğurda yapılan kötüde yarışta 
önde olmak bile bir değer sanılmış-
tır, değerinin ne olduğunu bilmeyen 
insanlar arasında... İtikatta kolaylaş-
tırma anları istenildiği esnetilmiş, 
hakka götüren yoldaki işaretler sö-
külerek gidiş engellenmeye çalışıl-
mıştır. Örneklemek gerekirse, İslam 
inancına göre Kurban’ın hangi hay-
vanlardan olacağı apaçık ortaday-
ken, şerde yarış halinde olanlar, iba-
deti oyuncak sanarak; ‘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 noksan-
sız yaratıkları arasında noksan ara-
ma gafletine düşmüştür. Artık yeni 
bir kitap, yeni bir önder gönderilme-
yeceği ilan edilmişken, açıkça hala 
dar kulvarlar da koşma yarışı için-
de olanlara söylenebilecek tek şey 
kalmıştır geriye; ALLAH O YARIM 
AKLINIZI ALSIN’ da rahmetine nail 
olun. Yoksa kendi kendinizi helak 
etmede kimse sezin eline su döke-
mez…

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 yara-
tılmadığı dünyada başıboş dolaşan 
fikirler armonisi müzikte ‘lâ’ notasını 
bulamayacaklardır. Sevgiler kavu-
şunca sevginin, yanıp kül olunca 
servetin, dün olup gidince güzelliğin 
yarına ne yarar olabilir. Sevgili, sev-
gisini darda koymayıp 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 çıkan 
sevgilinin hüznü, yeni, yepyeni bir 
haberle sevince dönüştürülecektir 
sevgilice…

Üzülme dinilecektir, senin peşin-
den gelenlerin ömürlerinin bin sene-
lik cihat yapan sabık ümmetlerin nail 
olduğu makama nail olamayacaklar 
diye! Al sana bir gece, içinde böyle 
bir gecenin daha olmadığı bin sen-
deden daha hayırlı…

O gece ki, insanlara gönderdi-
ğim kitapların en son halini, bozul-
mama kaydıyla indirmeye başladım, 
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
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Selçuklu İlçesi, 2. Mahalle Mahallesinde kain, tapunun 409 ada, 28 Par-
selinde kayıtlı Karkas 4 katlı apartman ve arsası vasıflı1.698,16 m2 miktarlı ana taşınmaz üzerindeki 
yapının B Blok 4. Kat 28 Nolu Bağımsız Bölümün tam hissesi.
 Ana taşınmaz konum olarak Hakyolu ve Yeşilırmak sokaklara cepheli konumdadır. Üzerinde tapu 
kadındabelirtilen vasıfta 4 katlı apartman olup, zemin katları, ticari normal katları mesken olarak kul-
lanılmaktadır.Bölgedeki yapılaşmalar genel olarak altlar ticari normal katları ise mesken olarak kulla-
nılmakta olup,Meskenlerin kiracı profili genel olarak ailedir. Taşınmazın bulunduğu yer konum olarak 
şehir merkezi durumda olup, alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, resmi kurumlara, 
sağlık merkezlerine, eğitim kurumlarına yakın konumdadır.Üniversite kampus alanlarına, otogara, bü-
yük organize sanayi bölgelerine, havalimanınave şehri diğer illere bağlayan ana yollara uzak konum-
dadır. Satışa konu daireninbulunduğu blok bodrum+zemin+3 kat olan karkas bina 1984 tarih ve 09/39 
sayı ruhsat ile yapıldığı belirlenmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmaz, binanın 4. kat, Güney-Doğu 
cephesinde yer almaktadır. Bulunduğu ana taşınmazın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Güney -Doğu 
cepheli meskenin balkonlar dahil net alanı 111,27 m² dir. Mesken, antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, 
tuvalet, lavabo ve 2 balkondan oluşmaktadır. Evin giriş çelik, iç kapılar ahşap veyağlı boyadır. Duvar-
lar sıvalı ve plastik boyalıdır. Antre kısmı ve ıslak alanlar seramik kaplı ve oda tabanları laminat parke 
kaplıdır. Banyo duvarları ve wc duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Mutfakta, mutfak tezgahının 
altında ve üstünde mutfak dolapları, arasında seramik kaplama ve mermer tezgah bulunmaktadır. 
Isınma sistemi bireysel kombilidir. Doğalgaz, elektrik ve su tesisatı döşelidir.
Adresi : İhsaniye Mahallesi, Hakyolu Sokak, No: 4/17 SELÇUKLU / KONYA
Yüzölçümü : 1.698,16 m2
Arsa Payı : 24/900
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında mesken sahasındadır. Parsel üzerinde-
ki
   yapının 1984-09/39 sayılı inşaat ruhsatı vardır.
Kıymeti : 170.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında.
1. Satış Günü : 13/09/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 11/10/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı, B Blok Zemin Kat, Z18-19 İcra Daireleri Mezat Salonu,
   KARATAY / KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gi-
derlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacak-
lılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-
dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıla-
rın satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-
delinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/13374 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ

2017/13374 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 844625

“Herkese İş, Eş, Aş” sloganı ile 
ümmetin bir derdine deva olma 
gayretine maddi-manevi katkıda 
bulunarak hayırlı çalışmaların ger-
çekleşmesini sağlayan Mehir Vakfı 
Hatay/Yayladağı Belediyesi, Mehir 
Aile Derneği  işbirliği ile Hatay/Yay-
ladağı’nda gerçekleştireceğimiz 21 
çiftin eşyalarını düzenlenen tören 
ile uğurladı. Vakıf Genle Merkezin-
de gerçekleşen uğurlama programa 
Mehir Vakfı Halkla İlişkiler ve Basın 
Sorumlusu Güler Pekkendir ile va-
kıf üyeleri katıldı.

Tır uğurlama programı önce-
sinde konuşan Mehir Vakfı Özel 
Kalem Müdürü Fatma Nur Aşçı, 
“Hatay/Yayladağı Belediyesi, Mehir 
Aile Derneği ve vakfımız işbirliği 
ile Hatay/Yayladağı’nda gerçekleş-
tireceğimiz 21 çiftimizin eşyasını 
bugün sizlerin huzurunda Hatay’a 
uğurluyoruz. Hayırseverlerimizin 
desteğiyle hazırlamış olduğumuz 
yardım tırımızda giyim, ev tekstili, 
mobilya, züccaciye, altın takı olmak 
üzere 97 kalem 1.923 adet eşya bu-
lunmaktadır. Hatay/Yayladağı’nda 
evlenecek olan 21 ihtiyaç sahibi çif-
timizin toplu düğün merasimleri 04 
Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 

19.00’da Hükümet Konağı Önün-
de, Hatay/Yayladağı Belediyesi, 
Mehir Aile Derneği ve vakfımız ta-
rafından gerçekleştirilecektir. Tüm 
hayırseverlerimizi ve gönüldaşları-
mızı bu mutlu günümüze şahitlik 
etmek için, çiftlerimizin yanında 
olmaya sizlerin huzurunda davet 
ediyoruz.     Hatay/Yayladağı’nda 
evlenecek olan 21 ihtiyaç sahibi çif-
timizin toplu düğün merasimleri 04 
Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 
19.00’da Hükümet Konağı Önün-
de, Hatay/Yayladağı Belediyesi, 
Mehir Aile Derneği ve vakfımız ta-
rafından gerçekleştirilecektir. Tüm 
hayırseverlerimizi ve gönüldaşları-
mızı bu mutlu günümüze şahitlik 
etmek için, çiftlerimizin yanında 
olmaya sizlerin huzurunda davet 
ediyoruz.Toplu düğünümüzün ger-
çekleşmesinde maddi ve manevi 
desteklerini esirgemeyen başta 
Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Baş-
kanı  Mustafa Özdemir’e  Yayladağı 
Belediye Başkanı Mehmet Kalkan’a 
, tüm hayırseverlerimize vakfımız 
ve şahsım adına teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 

Başkanlığına Metin Kıratlı atandı. 

Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreter Yardımcılığı görevinde 

bulunuyordu. “En yüksek dev-

let memuru” konumunda olacak 
olan Metin Kıratlı, Konyalı bir isim. 
Metin Kıratlı’nın atamasına ilişkin 
kararname, önümüzdeki günlerde 
Resmi Gazete’de yayımlanacak. 

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ 
İŞLER BAŞKANLIĞI’NIN 

GÖREVLERİ 
En yüksek devlet memu-

ru olan İdari İşler Başkanı, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanlığının en üst amiri ola-
cak. İdari İşler Başkanı, bütün 
birimlerin faaliyetlerini, işlem-
lerini ve hesaplarını denetle-
mekle görevli ve yetkili olacak. 
Belirtilen hizmetlerin mevzua-
ta, Cumhurbaşkanının politika 
ve talimatlarına uygun olarak 
yürütülmesinde Cumhurbaş-
kanına karşı sorumlu olacak. 
İdari İşler Başkanı, Cumhur-
başkanı adına, Anayasada 
belirtilen görevlerinin yerine 
getirilmesinde ve yetkilerinin 
kullanılmasında Cumhurbaş-
kanına gerekli hizmetleri su-
nacak. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile olan münasebetle-
rin yürütülmesi ve kamu ku-
rum ve kuruluşları arasında 
koordinasyonun sağlanması, 
devlet teşkilatının düzenli 
ve etkin bir şekilde işlemesi-
ni temin edecek prensiplerin 
tespiti için gerekli çalışmaları 
yapacak. İdari İşler Başkanı, 
iç güvenlik, dış güvenlik ve 
terörle mücadele konusunda 
koordinasyonun sağlanması 
için gerekli çalışmalar ile ya-
pılan çalışmaların kamuoyun-
daki tesirlerini izleme ve de-
ğerlendirme çalışmalarını da 
yürütecek. İdari İşler Başkan-
lığı, Hukuk ve Mevzuat Genel 
Müdürlüğü, Personel ve Pren-

sipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik 
İşleri Genel Müdürlüğü, Destek ve 
Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü 
birimlerinden oluşacak.

METİN KIRATLI KİMDİR?
11 11.1969 yılında Ereğli (Kon-

ya)’de doğdu. ilk, orta ve lise öğ-
renimini burada tamamladı. 1986 
yılında girdiği Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılın-
da mezun oldu. Hâkimlik stajını 
tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş 

(Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Is-
parta) ve Manavgat (Antalya) hâ-
kimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza 
İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâ-
kimliği, daire başkanlığı ve genel 
müdür yardımcılığı görevlerinde 
bulundu. 30/12/2011 tarihinden 
itibaren genel müdür olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve iki çocuklu 
olup, iyi derecede Almanca bil-
mektedir.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kurban Bayramı’na sayılı gün-
ler kala, kasaplar da hazırlıklarını 
tamamladı. Hem kurban tedariki 
sağlayan hem de kesim işlemini 
üstlenen kasaplar Kurban Bayra-
mı’nda yoğun mesai harcayacak.  
Konya Kasaplar Odası da Kurban 
Bayramında Kurban İşleme fiyat-
larını açıkladı. Buna göre dana ke-

miksiz 250 TL, sucuk dolumu 9 TL, 
Kuzu işleme 5 TL,Kuşbaşı 3 TL, Et 
çekimi 1 TL, Kemik Kırma işlemini 
de 1 TL gerçekleştirecek.  Kasaplar 
et çekimi başta olmak üzere et ile 
ilgili işlemleri kasaplara yaptırma-
ları konusunda vatandaşlara uyarı-
da bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kasapların kurban 
tarifesi belirlendi Mehir, 21 çifti evlendirecek

Cumhurbaşkanlığı İdari  İşler Başkanı Kıratlı oldu

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı
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‘Papaz isteyen papaz vermelidir’ ‘Aynı ağırlıkta cevap vermeliyiz’
MHP Genel Başkanı 

Devlet Bahçeli, ABD’nin 
Adalet Bakanı Abdulha-
mit Gül ile İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’ya yönelik 
aldığı yaptırım kararıyla il-
gili yazılı açıklama yaptı. 

Son zamanlarda Türki-
ye-ABD ilişkilerinin sürekli 
irtifa ve itibar kaybıyla sar-
sıldığını belirten Bahçeli, 
bunun suç ve sorumlulu-
ğunun esef verici tek yanlı 
kararlarla savrulan, uzlaşmaz çelişkilere 
sapan, ittifak ahlakından uzaklaşmış po-
litikaların ambargosuna kapılan ABD’ye 
ait olduğunu kaydetti. Türkiye’nin ta-
rihsel hak ve hukukuna kastetmek için 
her fırsatı kullanan ABD’nin Türkiye ile 
kurduğu stratejik ortaklık ve müttefiklik 
bağlarında onmaz yaralar açmasının her 
türlü izahtan vareste olduğunu vurgu-
layan Bahçeli, ABD yönetimine hakim 
olan dar kadrolu bir güruhun, devamlı 
falso yaparak defolu siyasi tasarruflara 
gömülmesinin büyüyen tehlikeli husu-
metin ve tırmanan kirli hamasetin ulaş-
tığı boyutları deşifre etmesi bakımından 
dikkat çekici olduğunu belirtti.

Bahçeli, ABD yönetiminin yeni bir 
rezil ve riskli yaptırım kararını tüm dün-
yanın gözü önünde açıkladığına ve söz 
konusu skandal yaptırım kararının he-
definin Türkiye olduğuna işaret etti.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı 
Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’nin 
(OFAC) bizzat ABD Başkanı Donald 
Trump’ın talimatıyla, FETÖ ve PKK ile 
irtibatı bulunan, casusluk faaliyetleri 
de sabit olan evanjelist papaz Andrew 

Brunson’un tutuklanma-
sında kilit rol oynadıkları 
gerekçesiyle İçişleri ve 
Adalet Bakanlarını yap-
tırım listesine aldığına 
değinen ve bu durumu 
“kepazeliğin somutlaş-
mış hali” olarak niteleyen 
Bahçeli, şöyle devam etti: 
“FETÖ ve PKK’ya karşı 
olağanüstü bir mücadele 
azmi gösteren bu iki Ba-
kanımızın ABD’deki (ol-

mayan) mal varlıklarına el konulması, 
bu ülke vatandaşlarıyla ticaret yapma-
larının yasaklanması kararlaştırılmıştır. 
ABD yönetimini tesir altına alan karan-
lık zihniyetin halen görevlerini başarıyla 
yürüten iki Bakanımız hakkında aldığı 
yaptırım kararları hukuken geçersiz, ah-
laken çürük, esasen yok hükmündedir.”

Türk milletinin emperyalizme kan 
veren evanjelist komployu, Türk ve İs-
lam düşmanlığına istikamet çizen siyo-
nist kumpas ve kuşatmayı müteneffir 
bir tavırla izlediğini belirten Bahçeli, 
“Türkiye çadır devleti değildir. Türkiye 
aşiret yönetimi, muz cumhuriyeti de-
ğildir. Türkiye tehdit ve şantajlarla taviz 
koparılacak yeni yetme bir ülke hiç de-
ğildir. ABD yönetimi haddini çoktan aş-
mış, kırmızı çizgiyi çoktan geçmiş, hak-
kında şaibe ve şayiaların zirve yaptığı 
tartışmalı bir papaz uğruna müttefiklik 
müktesebatını hiçe saymıştır.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Türk milletine vahşi batı şartlarıyla 
mukabele edenlerin, çete mantığıyla 
müdahaleye kalkanların Allah’ın iz-
niyle yine püskürtüleceğini ifade eden 

Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu: 
“Biz kovboy şapkasına değil, papaz kü-
lahına değil, Müslüman Türk milleti-
nin ne dediğine bakarız, bakmaya da 
son neferimize kadar devam edeceğiz. 
ABD Hazine Bakanlığının sözde yap-
tırım kararlarına mütekabiliyet ilke ve 
esasları kapsamında aynen misillemede 
bulunulmalı, Türkiye’ye parmak salla-
yanlara haddi bildirilmelidir. Türkiye 
Cumhuriyeti meşru ve egemenlik hak-
ları doğrultusunda her kararı almaya 
muktedir, her politikayı uygulamaya 
mezundur. Hiç kimseden izin ve icazet 
alınmayacaktır. ABD yönetimi, casus 
papazı ısrarla istiyorsa, Türkiye’nin de 
bir hukuk devleti olduğunu aklından 
çıkarmayacaktır. Ülkemizin Pensilvan-
ya’daki haini iade taleplerine adalet ha-
tırlatması yapan ABD’nin, konu Papaz 
olunca takındığı kuru inadı maksatlıdır, 
alçak bir tertibin ispatıdır. Papaz isteyen 
papaz vermeye de hazır olmalıdır.”

F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla 
ilgili yaşanan gerilimin yeni yaptırımlar-
la desteklenmesinin iki ülke arasındaki 
diyaloğu dinamitleyeceğine işaret eden 
Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer 
verdi: “ABD aklını başına devşirmeli, 
Türkiye’yi hafife alacak şuursuz ve so-
rumsuz davranışlardan derhal vazgeç-
melidir. Unutulmasın ki Türk milleti tek 
yürektir, tek nefestir, tek sestir, Evanje-
list Mike Pence ve zihniyetiyle birlikte 
emperyalizm zehrine tümden karşıdır. 
Açık açık duyuruyor ve ikaz ediyorum, 
bu ülkeyi yıkamazlar, bu millete diş ge-
çiremezler, bu devleti dize getiremez-
ler.”
n AA

CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu, 
CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu ve 
Bakırköy Belediye Baş-
kanı Bülent Kerimoğlu 
ile tutuklu CHP İstanbul 
Milletvekili Enis Berbe-
roğlu’nun eşi Oya Ber-
beroğlu’nu Bakırköy’de-
ki evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyare-
tin ardından basın men-
suplarının gündeme ilişkin sorularını 
yanıtladı. 

ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı 
yaptırım kararına ilişkin soru üzeri-
ne Kılıçdaroğlu, “Amerika’nın aldığı 
karar Türk halkının onurunu rencide 
ediyor. Eğer bir sorun varsa, oturulur, 
görüşülür, konuşulur bu sorun. İki 
bakanla ilgili alınan kararı doğru bul-
muyoruz.” değerlendirmesini yaptı.  
Kılıçdaroğlu, parlamentoda bu ko-
nuda hazırlanan ve parlamentonun 
iradesini yansıtan bir bildiriye CHP 
olarak da imza attıklarını hatırlattı. 

Türkiye’nin ABD’nin müttefiki 
olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Müttefiklik ilişkilerinin, sağlıklı 
bir zeminde ve anlaşmayla çözülmesi 
gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini 
yaşadık. Bu darbe girişiminin arka-
sında Pensilvanya’da oturan kişinin 
olduğunu hep beraber biliyoruz. Tür-
kiye’nin iade talebinde bulunması 
son derece doğal. Burada yanlışlık, 
‘ver papazı, al papazı’ söyleminden 
büyük ölçüde kaynaklanıyor. 

Biz, Türkiye’de yar-
gının bağımsız olduğunu 
ifade ediyoruz. Bağımsız 
olması gerektiğini ifade 
ediyoruz ama bu ülkede 
en önemli koltukta otu-
ran kişi, yargının bağım-
sız olmadığını, ‘sen onu 
verirsen ben de bunu 
sana verebilirim algısını 
karşı tarafa yerleştirdi. 
Son derece tehlikeliydi 
ve doğru olmayan bir 

cümleydi. O cümlenin maliyetini ya-
şıyoruz.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 
açıklamalarını dikkatle izlediklerini 
belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydet-
ti: “Sayın Adalet Bakanı da gerekli 
açıklamaları yaptı. Yapmamız ge-
reken şu, mütekabiliyet denilen bir 
kural vardır dış politikada. Yani bir 
devlet bana hangi kuralı uyguluyorsa 
ben de aynı kuralı o ülkeye uygula-
rım. Yapılması gereken mütekabili-
yet kurallarına uygun olarak Ameri-
ka’daki iki bakan hakkında, onların 
bizim bakanlar hakkında aldıkları 
kararların aynısını almaktır. Biz bunu 
bekliyoruz hükümetten. Bunu yapa-
bilirlerse o zaman kozlar eşitlenmiş 
olur. Ayrıca bunun soğukkanlı bir 
biçimde takip edilmesi lazım.” Bu 
durumun iki ülke açısından da olum-
suz sonuçlar doğurabilecek bir sürece 
evrilebileceğini dile getiren Kılıçda-
roğlu, “Biz bütün ülkelerle iyi ilişkiler 
geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Temelini de oluşturan Cumhuriye-

timizin kurucusu Mustafa Kemal’in 
‘Yurtta barış, dünyada barış’ söylemi-
dir. Barıştan hiç kimse zarar görmez 
ama bize yönelik bir hareket olursa, 
aynı çerçevede ve aynı ağırlıkta on-
lara cevap vermemiz gerektiği de dış 
politikanın da ve ülke onurunu koru-
manın da doğal sonucudur” değer-
lendirmesinde bulundu.

Berberoğlu’nun durumunun sa-
dece Türkiye’nin sorunu olmadığını 
anlatan Kılıçdaroğlu, şu değerlen-
dirmede bulundu: “Olay, bir Enis 
Berberoğlu olayı olmaktan da çık-
mış. Olay bir demokrasi sorunu, bir 
demokrasi olayı. Yasama organının 
iradesinin, yargı organı tarafından 
yok sayılması asla kabul edilemez. 
Güçler ayrılığı ilkesine de aykırıdır 
zaten bu. Bu bağlamda umuyoruz ve 
diliyoruz 17. Ceza Dairesi, yargının 
hatasını düzeltir ve sorun da bir an-
lamda büyük ölçüde çözülmüş olur.  
Beklediğimiz karar gelmezse bir üst 
mahkeme var. Anayasa Mahkemesi 
var. Bu sonunda çözülecek bir olay. 
Çözülmemesi mümkün değil. Vicdan 
sahibi herkes, 16. Ceza Dairesi’nin 
aldığı kararın yanlış olduğunu biliyor.
Geçici maddeyi siz nasıl sürekli kılar-
sınız. Yok öyle bir şey. Adı üstünde 
geçici madde. Bir sefere mahsus ol-
mak üzere bir dönem toplam doku-
nulmazlıklar kaldırılmış. Ankara’da 
mahkemelerin aldığı karar da var 
bir başka milletvekili ile ilgili. Yeni-
den seçildiği için tahliyesine ve par-
lamentoya gelmesine karar verildi. 
Kimse de itiraz etmedi.”
n AA

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 
NTV canlı yayınında ABD’nin Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri 
Bakanı Soylu’ya yönelik aldığı yap-
tırım kararını değerlendirdi. “Yap-
tırım kararını hükümete karşı ya 
da iki bakanımıza karşı bir yaptırım 
olarak görürsek yanlış olur, bu Tür-
kiye Cumhuriyet devletine karşı bir 
saldırgan tutum.” diyen Ünal, dün 
TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi 
partinin ortak bildiri yayımlayarak 
bu konuya dikkati çektiğini vurgu-
ladı. Ünal, ABD yönetiminin bir sü-
redir sadece Türkiye’ye yönelik değil 
başta Almanya olmak üzere birçok 
ülkeye yaptırımlar uyguladığını ve 
tehditkar bir dil kullandığını anımsa-
tarak, “Geçmişte ABD yönetiminin 
Rusya ve İran’a dönük yaptırımları 
vardı. Birileri Türkiye’ye dönük yap-
tırımları Rusya ve İran denkleminde 
değerlendirmek gibi bir yanlışlığın 
içerisine düşüyorlar” ifadesini kul-
landı. Türkiye’nin ABD yönetimi ile 
ilişkilerinde Rusya ve İran’ın konu-

munda olmadığını vurgulayan Ünal, 
“Mukayese edilecekse Türkiye Al-
manya ile mukayese edilmelidir. Al-
manya’ya dönük yaptırımlar ve Tür-
kiye’ye dönük yaptırımlar arasındaki 
benzerliklere belki atıfta bulunabili-
riz” değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, Türkiye’nin yap-
tırımlar uygulanarak ilişki kurula-
bilecek bir ülke olmadığına dikkati 
çekerek, şöyle devam etti:  “(Tür-
kiye’nin iç meselelerine müdahil 
oluruz, yaptırımlar uygularız ve bu 
yaptırımlarla da sonuç alırız.) Böyle 
bir şey söz konusu değil. Yani ABD 
yönetimi Türkiye ile ilişkilerinde son 
derece rasyonel bir zeminde kalmak 
durumundadır. Bu irrasyonel bir ze-
mindir. Türkiye, ABD ile ilişkilerinde 
soğuk kanlı ve kararlı davranmaya 
devam edecek. ABD’nin içinde farklı 
kanatların bir taraftan Türkiye ile de-
ğişik alanlarda ilişkilerini geliştirmek 
için çalışmalar yaptığını da biliyoruz. 
Burada mütekabiliyet esasına göre 
Türkiye gerekli cevabı verecek.”
n AA

‘Büyük devlet olmanın 
gereğini yaparız’

Soylu: Amerika’da 
bir malımız var; Fetö

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, ABD’nin Adalet Baka-
nı Abdulhamit Gül ile İçişleri Baka-
nı Süleyman Soylu’ya yönelik al-
dığı yaptırım kararına ilişkin, “Biz, 
bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte 
büyük bir devletiz. Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde büyük 
devlet olmanın gereğini yapmakta 
bir an bile tereddüt etmeyiz” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından, 
ABD’nin Adalet Bakanı Gül ile 
İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik al-
dığı yaptırım kararıyla ilgili payla-
şımında, yaşanan son gelişmelerin, 
büyük devlet olmanın ekonomik, 
askeri veya coğrafi büyüklük ile 

doğru orantılı bulunmadığını bir 
kez daha tüm dünyaya gösterdiği-
ni belirtti. Fuat Oktay, şu ifadeleri 
kullandı: “Büyük devlet olmak, 
uluslararası hukuk çerçevesinde 
hareket etmeyi, yapılan anlaşma-
lara bağlı olmayı, adalet ve saygın-
lık ilkesine sadık kalmayı, halkının 
çıkarlarını küçük çıkar gruplarının 
üstünde tutmayı ve daima maz-
lumların yanında olmayı gerektirir. 
Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle 
birlikte büyük bir devletiz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğin-
de büyük devlet olmanın gereğini 
yapmakta bir an bile tereddüt et-
meyiz.”
n AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, “Amerika’da bir malımız var; 
Fetö. Onu da orada bırakmayız, 
alacağız” açıklamasında bulundu. 
Bakan Soylu, sosyal paylaşım si-
tesi Twitter’dan, ABD’nin kendisi 
ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 

için aldığı yaptırım kararına ilişkin 
değerlendirmede bulundu. Soy-
lu, paylaşımında “Amerika’da bir 
malımız var; Fetö. Onu da orada 
bırakmayız, alacağız.” ifadelerine 
yer verdi.
n AA

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yaptı. 
TBMM’deki 4 siyasi parti grubu, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararını ortak açıklama yaparak protesto etti

ABD’ye ortak tepki

AK Parti Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, CHP Grup Başkanve-
kili Engin Altay, MHP Grup Başkan-
vekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup 
Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu im-
zalarıyla yayımlanan ortak açıklama, 
“ABD’nin tehditlerine halkımızın or-
tak dayanışması ve kararlılığı ile ‘ha-
yır’ diyoruz” başlığıyla duyuruldu.

Açıklamada, ABD yönetiminin 
bir süreden beri Türkiye’ye yönelik 
dostluk, müttefiklik, ortak NATO 
üyeliği ile olduğu kadar ülkeler ara-
sı ilişkilerin uzun yıllar boyunca te-
şekkül etmiş değerleri bakımından 
da kabul edilemez tutum, beyan ve 
politikalarla yürüttüğü siyaseti ve ni-
hayet bunun akıl ve mantık dışı son 
halkasını teşkil eden “Türkiye hükü-
metinin iki bakanına yönelik Hazine 
Bakanlığı eliyle yürürlüğe koyduğu 

yaptırım kararının şiddetle protesto 
edildiği” vurgulandı.

Bu tür uygulama ve tehditkar 
beyanların Türkiye ile ABD arasın-
daki ilişkilerde ortaya çıkmış sorun-
ları çözmeye yardımcı olmadığı gibi 
ayrıca bunlara yeni sorunlar ekleme 
niteliği taşıdığı belirtilen açıklamaya, 
şöyle devam edildi:

“Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 
tarihinde Türkiye’ye yönelik alçak 
darbe teşebbüsünün mimarı, baş 
suçlusu Fetullah Gülen uzun yıllar-
dan bu yana ABD’de oturmaktadır 
ve iadesine ilişkin hukuk temelin-
deki her türlü girişim adeta bir du-
vara çarpmış gibi hiçbir sonuç do-
ğurmamıştır. ABD, sınır komşumuz 
olan Suriye’de Türkiye karşıtı terör 
gruplarıyla askeri ilişkiler içindedir 
ve bunların Türkiye için taşıdığı teh-

dit ve tehlikeyi hiçbir şekilde dikka-
te almadığı gibi adeta bile isteye bu 
politikaya yatırım yapmaya devam 
etmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin 
bölgedeki askeri varlığını ve gücünü 
olumsuz şekilde etkileme yönünde 
çeşitli sınırlama girişimlerinin yine 
ABD iç iktidar mekanizmalarında 
tehditkar bir şekilde gündeme taşın-
dığı görülmektedir.”

“ULUSLARARASI MÜTEKABİLİYET 
ÇERÇEVESİNDE GEREKEN 

KARŞILIĞIN VERİLMESİ HAKTIR”
Açıklamada, bütün bunlar or-

tadayken Türkiye’deki bir casusluk 
davasına ilişkin yargılama bahane 
edilerek Türkiye’yi sıkıştırma ve 
Amerikan kararları istikametinde 
davranmaya zorlama amacı güdül-
düğüne dikkat çekildi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti 

gruplarının ortak açıklamasında, şu 
ifadelere yer verildi:

“Sürece İçişleri ve Adalet Ba-
kanları’nın eklenmesini ve örneği 
görülmemiş bir şekilde iki bakanın 
şahsında doğrudan Türkiye Cumhu-
riyeti’nin varlığının ve kurumlarının 
hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul 
etmediğimizi, bu karar sahiplerini iki 
ülkenin ortak çıkarları için en ciddi 
düzeyde sorun doğurma kapasite-
sinde gördüğümüzü, bu tür yol ve 
yöntemleri Türk halkının onur ve 
vakarıyla reddettiğimizi, bu yönde 
atılmış ve atılacak her tür adıma kar-
şı milletimizin ortak kararlılığını ve 
dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra 
organının uluslararası mütekabiliyet 
çerçevesinde gereken karşılığı ver-
mesinin hak olduğunu kamuoyuna 
duyururuz.” n AA

‘Karar Türkiye’ye karşı saldırgan tutum’

Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu

Mahir Ünal

Fuat Oktay

Süleyman Soylu
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‘Evanjelizmle FETÖ arasında dirsek teması var’
Uzmanlar, ABD’de Evanjelik-

lerin yönetimle pragmatik bir iş 
birliği içinde olduğunu ve etkisini 
giderek artırdığını belirtti. Uzman-
lar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 
seçmen tabanının önemli bir kıs-
mını oluşturan Evanjeliklerin ya-
pısı, işleyişi ve politik hedeflerine 
ilişkin AA muhabirine değerlen-
dirmelerde bulundu.  Kültür Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Köni, Evanjelizmin, Hristi-
yanlıkla Yahudiliğin bir arada yo-
rumlanmasından meydana geldi-
ğini belirtti. 

Evanjeliklerin kendi kültürle-
rini yaymak amacıyla dünyanın 
farklı yerlerine misyonerler gön-
derdiğine işaret eden Köni, “Os-
manlı zamanında da Anadolu’yu 
Hristiyanlaştırmak, Ermenileri kış-
kırtmak hedeflerini güden bu yapı, 
aynı yöntemleri uygulamaya çalışı-
yor. Ancak iletişim teknolojilerinin 
ilerlediği günümüz dünyasında bu 
girişimlerin iç yüzü kolaylıkla bi-
liniyor.” dedi. Köni, “Değişen bir 
dünya düzeni var. Gececek 15 yıl-
da bu düzeninin bir üçüncü dünya 
yapılanması tarzına gittiğini görü-
yoruz” ifadesini kullandı.

ABD’deki muhafazakar çevre-

lerin Evanjelik yapıya yakın oldu-
ğunu belirten Köni, Papaz Andrew 
Brunson’ın da söz konusu grubun 
bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Köni, Trump ve hükümetinin 
Evanjeliklerin desteğini aldığını 
ancak burada pragmatik davrandı-
ğını belirterek, “Trump’ın yaptık-
larının ABD’nin ulusal çıkarlarıyla 
hiçbir ilgisi yok. Yaptıkları sadece 
kendi partisinin çıkarı için” diye 
konuştu. Bu minvalde Trump’ın 
Türkiye politikasına da değinen 
Koni, “ABD’nin, Ortadoğu’da 
NATO üyesi olan, dayanabileceği 
Türkiye’den başka bir ülke yok.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

ABD’de 6 Kasım 2018’de yapı-
lacak Kongre ara seçimleri sonrası 
yönetimde tavır değişikliği yaşa-
nacağı tahmininde bulunan Köni, 
İsrail lobisini de arkasına alan 
Evanjeliklerin hedefinin, bu seçim 
sonrası Ortadoğu’yu kendi çıkar-
ları doğrultusunda düzenlemek 
olduğunu sözlerine ekledi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim 
Üyesi, SETA Araştırmacısı Doç. 
Dr. Serdar Gülener, Evanjelikle-
rin ‘Hristiyan Siyonistler’ olarak 
değerlendirildiğine dikkati çeke-
rek, bu grubun en önemli yanının 

Yahudiler ve İsrail devletiyle olan 
ilişkileri olduğunu ifade etti.

Evanjeliklerin inanç sistemati-
ğinin Yahudi devletinin kurulması 
üzerine inşa edildiğini belirten Gü-
lener, “Yahudiler, vadedilmiş top-
raklara yerleşip siyasal iktidarlarını 
kurarlarsa Evanjelikler de ahirette 
iktidarlarını sağlayabileceklerine 
inanıyorlar” dedi. Evanjeliklerin 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
ABD’de aktif rol almaya ve daha 

fazla söz sahibi olmaya başladık-
larını kaydeden Gülener, bu gru-
bun politik söylemini ilk kullanan 
başkanın 1981’de göreve gelen 
Ronald Reagan olduğunu belirtti.

Gülener, Bill Clinton ikti-
darında daha geri planda kalan 
Evanjeliklerin Donald Trump ile 
tekrar gün yüzüne çıktığını söy-
ledi. Bunun Trump’ın koyu bir 
Hristiyan veya Evanjelik olmasıyla 
ilgisi olmadığını belirten Gülener, 

“Trump’ın durumu daha pragma-
tik nedenlere dayanıyor. Çünkü 
Trump’a oy veren kesimin önemli 
bir kısmı Evanjelikler.” ifadelerini 
kullandı.

Evanjeliklerin son yıllarda sa-
yılarının da gittikçe arttığını söyle-
yen Gülener, dünya genelinde 500 
milyon ve ABD’de ise 100 milyon 
kadar Evanjelik olduğunu kaydetti. 
Gülener, Başkan Trump’ın bu yüz-
den Evanjelikleri arkasına almaya 
çalıştığının altını çizdi. 

Evanjeliklerin, Protestanların 
en misyoner grubunu oluşturdu-
ğunu kaydeden Gülener, Türki-
ye’de yargılanan Papaz Brunson’ın 
bu kişilerden bir tanesi olduğuna 
dikkati çekti. 

Gülener, temel amaçlarından 
biri İsrail’in bölgede zarar görme-
mesi olan Evanjeliklerin politikala-
rının, Suriye, İsrail ve çeşitli terör 
örgütlerine karşı aldığı tavır dola-
yısıyla Türkiye’ye doğrudan etkisi 
olduğunu bildirdi. Öte yandan Gü-
lener, Ortadoğu’daki enerji kay-
naklarını kullanabilmek ve bölgeyi 
ele geçirmek amacıyla Evanjeliz-
min uydurulmuş bir kılıf olabilece-
ği ihtimalinin de değerlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Evanjeliklerin terör örgütü 
FETÖ ile benzeştiğini kaydeden 
Gülener, “FETÖ, Evanjeliklerin 
politik amaçlarını gerçekleştirmek 
için İslam dünyasında kullanmak 
istedikleri söylemi yayabilecekleri 
çok önemli bir aparat.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Marmara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi, SETA Kıdemli Araştırmacısı 
Prof. Dr. Nuri Tınaz, ABD nüfu-
sunun önemli bir kısmını Evan-
jeliklerin oluşturduğunu belirten 
belirterek bu kişilerin Latin Ame-
rika, Afrika ve Uzak Doğu’da aktif 
olduklarını ve ısrarcı bir şekilde 
Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkla-
rını söyledi.  Tınaz, Evanjeliklerin 
ABD politikasına etkilerine ilişkin, 
“Trump’ın, kendi kişisel hayatın-
daki zikzaklara rağmen bunları 
örtebilmek ve dönemini tamam-
layabilmek için Evanjeliklerin 
desteğine ihtiyacı var” değerlen-
dirmesinde bulundu. ABD’nin alı-
şageldiği her dikte edilene boyun 
eğen Türkiye’nin yerine dik duruş 
sergileyen bir Türkiye karşısında 
bulunca şaşırdığını belirten Tınaz, 
“(ABD) Papaz Brunson üzerin-
den Türkiye’yi sıkıştırmak istiyor” 
dedi.  n AA

Filistinli Medyacılar Foru-
mu’nun çağrısıyla Gazze’deki Kızıl-
haç binası önünde toplanan basın 
mensupları, uluslararası topluma 
Filistinli gazetecileri serbest bırak-
ması için İsrail’e baskı yapmaları 
çağrısında bulundu.  Gösteride fo-
rum adına konuşan Şadi Ebu Sabha, 
işgalci İsrail güçlerinin işlediği suç-
ları gizlemek maksadıyla Filistinli 
gazetecilere ve basın kuruluşlarına 
karşı ihlallerini sürdürdüğünü söy-
ledi.  Öldürme, tutuklama, basın 
özgürlüğünü kısıtlama, mesleki icra 
sırasında her türlü eziyete maruz 
bırakmak gibi çeşitli suçlar işlendi-
ğini dile getiren Ebu Sabha, “Forum 
sadece temmuz ayında Filistinli 
gazetecilere karşı 90 kadar İsrail 
ihlalini belgeledi” dedi. Ebu Sabha, 
uluslararası toplumun İsrail’e tüm 
tutuklu gazetecilerin serbest bıra-
kılması için baskı yapmasını, ulus-
lararası kurumların da İsrail ihlal-
lerine karşı sorumluluğunu yerine 

getirmelerini istedi.  Cenevre mer-
kezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları 
Gözlemevi Müdürü Meha el-Hu-
seyni de İsrail’in Filistinli gazeteci-
lere yönelik ihlallerine dair her gün 
onlarca şikâyet aldıklarını belirtti.  
Gazetecilere, saldırı, araç ve gereç-
lerine el koyma, çalışmaya engel 
olma ve tutuklama gibi türlü eziyet-
ler yapıldığını aktaran Huseyni, İs-
rail’in Gazze’deki basın mensupları-

nı gerçeklerin uluslararası topluma 
ulaşmasına engel olmak için doğ-
rudan hedef aldığına dikkati çekti.  
Huseyni, İsrail’e hukuki, diploma-
tik, ekonomik ve siyasi yaptırımlar 
uygulanmasının ve ihlalleriyle ilgili 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde 
hesaba çekilerek cezalandırılması-
nın zorunlu olduğunu vurguladı. 

Arap dünyasından gazeteci ve 
yazarları bir araya getiren Gaze-

tecileri Destekleme Komitesi ta-
rafından dün yapılan açıklamada, 
İsrail hapishanelerindeki tutuklu Fi-
listinli gazeteci sayısının 27’ye ulaş-
tığı, bunlardan 2’sinin hasta olduğu, 
5’inin ise idari olarak gözaltında tu-
tulduğu bildirilmişti. 

İsrail hapishanelerinde 350’si 
çocuk olmak üzere 6 bin 500’den 
fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.
n AA

Gazze’nin yeniden imarı 
için verilen sözler tutulmadı

Rus askeri polisi Golan 
Tepeleri’nde konuşlandırılacak

Filistin Başbakanı Rami 
el-Hamdallah, “Gazze’nin Yeniden 
İmarı” konferansında verilen yar-
dım taahhütlerinin yalnızca yüzde 
37’sinin yerine getirildiğini belirtti.

Hamdallah, işgal altındaki Batı 
Şeria’nın Ramallah kentindeki Baş-
bakanlık konutunda gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Ekim 2014’te 
Mısır’da düzenlenen “Gazze’nin 
Yeniden İmarı” konulu konfe-
ransta bağışçı ülkeler tarafından 
taahhüt edilen yardımların sadece 
yüzde 37’sinin yerine getirildiğini 
söyledi.

Bugüne kadar ulaşan bağış 
miktarının 1 milyar 884 milyon 
dolar olduğunu söyleyen Ham-
dallah, Gazze’de savaş nedeniyle 
tamamen yıkılan 11 bin evden 9 

bin 471’inin yeniden inşa edildiği-
ni, inşasının tamamlanmak üzere 
olduğunu ya da en azından inşa 
için gerekli finansın karşılandığını 
aktardı.

İsrail’in yıllardır abluka altında 
tuttuğu Gazze’ye 2014’te düzen-
lediği saldırılarda 2 binden fazla 
Filistinli şehit olmuş, 10 binden 
fazla bina yıkılmış ya da hasar gör-
müştü.

Mısır’ın başkenti Kahire’de 
Ekim 2014’te düzenlenen “Gaz-
ze’nin Yeniden İmarı” konulu 
uluslararası konferansa katılan 
donör ülkeler, yarısı bölgenin ima-
rında yarısı insani yardım amaçlı 
kullanılmak üzere yaklaşık 5 mil-
yar dolarlık yardım taahhüdünde 
bulunmuştu.  n AA

Alman dergisi Spiegel hazırladığı dosya haberde, Çin’in Sincan bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele 
aldı. Dergi, Uygurların yoğun yaşadığı bölge Sincan’ı “gerçek hayat distopyasına” dönüştürdüğünü ileri sürdü

‘Dünyada benzeri olmayan 
bir gözetleme rejimi’

Çin’de Uygurların yoğun olarak 
yaşadığı Sincan Uygur Özerk Böl-
gesi’nin, son yıllarda artan polisiye 
önlemler ve elektronik takip uygu-
lamalarıyla “dünyada benzeri olma-
yan bir gözetleme rejimine dönüştü-
ğü” iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisinde 
yer alan habere göre, Pekin yöneti-
minin bölgedeki siyasi denetimi ve 
halk üzerindeki baskıları 21. yüzyıl 
teknolojisinin sağladığı elektronik 
takip imkanlarıyla birleşince, Uygur-
ların yaşadığı bölgeyi “gerçek hayat 
distopyasına” dönüştürdüğü ileri sü-
rüldü. Der Spiegel muhabirleri, böl-
geye yaptıkları seyahatlerde başkent 
Urumçi’den en ücra dağ köylerine 
kadar son teknoloji ürünü güvenlik 
kameralarına rastladıklarını belirtti.

GÖZ TARAYICILARI, AĞ 
KOKLAYICILARI

Polis karakollarında, havaalanla-
rında ve her yerde bulunan kontrol 
noktalarında insan gözünden kimlik 
belirlemeyi sağlayan göz tarayıcıları 
bulunduğu ifade edildi.

İbadet mekanları, alışveriş mer-
kezleri, okullar ve dini liderlerin ev-
leri gibi kritik görülen bazı bölgelere 
yerleştirilen güvenlik kameralarının 
gece görüşü ve yüz tanıma özellik-
leriyle güvenlik güçlerine sürekli 
görüntü akışı sağladığı aktarıldı. Ay-
rıca, akıllı telefon ve ağ aygıtlarının 
kimliklerini tespit etmeye yarayan 
ve “ağ koklayıcısı” tabir edilen ci-
hazlarla kablosuz ağ iletişiminin dı-
şarıdan izlendiği kaydedildi.

BÜTÜNLEŞİK ORTAK 
OPERASYONLAR PLATFORMU
Tüm bu donanımların sağladığı 

verilerin “Bütünleşik Ortak Operas-

yonlar Platformu” (BOOP) adı veri-
len sisteme iletildiği, burada kişiler 
hakkında toplanan diğer bilgilerle 
entegre edilerek vatandaşlar hak-
kında istihbarata dönüştürüldüğüne 
dikkat çekildi. 

BOOP kapsamında vatandaş-
ların alışverişleri, para transferleri, 
hesap hareketleri, sağlık bilgileri ve 
hatta DNA profillerine kadar kişisel 
verilerinin onların izni ve rızası dı-
şında toplandığı belirtildi. Otorite-
lerin bu veriler ışığında aykırı profil 
gösteren vatandaşları takibe aldığı, 
sorguladığı ve “yeniden eğitim mer-
kezi” denilen kamplarda siyasi telkin 
amacıyla alıkoyduğu ifade edildi. 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi 
1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti 
ile birleştirildiğinden bu yana Uygur 
halkı merkezi yönetimin baskıla-
rıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede 
Uygurların nüfus içinde oranı 1949 
yılında yüzde 80’lerdeyken, Pekin 
yönetiminin iskan siyasetiyle etnik 
Han Çinlilerinin bölgeye göçünü 
teşvik etmesi sonucu bugün yüzde 
45’e kadar inmiş durumda.Sincan 

uzmanı Alman Adrian Zenz’e göre, 
yerel yönetim son iki yılda 90 binden 
fazla yeni polis memuru alımı yaptı. 
Bu, ondan önceki 7 yılda alınan polis 
sayısının 2 katından fazla bir rakam. 
Bu, ayrılıkçı eğilimlerin görüldüğü 
komşu Tibet Özerk Yönetim Bölge-
si’ne yakın bir oran. 

ZIRHLI KARAKOLLAR VE MAHALLE 
MÜFETTİŞLERİ 

Pekin yönetimi bölgedeki dene-
timi artırmak için daha önce Tibet 
Özerk Bölgesi’nde Çin Komünist 
Parti sekreterliği yapan Çın Çuan-
guo’yu 2016 yılında Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi’nin başına getirdi. 
Çın, göreve geldiğinde ilk iş olarak 
daha önce Tibet’te yaptığı gibi tüm 
bölgeye polis karakolları inşa etti. 
Sığınak tipi, zırhlı, barikatlı ve ağır 
silahlarla korunan karakollar her 
belde köy ve kasabaya yayıldı.

Çın ayrıca, Almanya’da Nazi 
dönemindeki “Blockleiter” adı ve-
rilen mahalle sorumlusu partililere 
benzer müfettişler görevlendirdi. Bu 
görevlilerin ailelerin evlerine girerek 
onları sorgulama yetkisi bulunuyor.

Toplumsal kontrolü artırmak 
için vatandaşlar birbirleri hakkında 
muhbirlik yapmaya zorlandığı iddia 
edildi. Der Spiegel muhabirlerinin 
konuştuğu vatandaşlardan biri, ma-
halle müfettişinin kendisine artık 
komşularından sorumlu olduğunu, 
eğer komşusu yanlış bir şey yaparsa 
bundan kendisini sorumlu tutacağı-
nı söylediğini savundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü 
(HRW) bir süre önce yayınladığı 
raporda, son iki yılda Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin 
“önleyici polisiye tedbiri” adı altında 
suçsuz yere alıkonulduğu, siyasi açı-
dan tehlikeli olarak değerlendirilen 
bireylerin herhangi bir yargı kararı 
olmaksızın “siyasi eğitim merkez-
leri” denilen gözaltı merkezlerine 
gönderildiği iddialarına yer veril-
mişti.  Avrupa Birliği (AB) de Çin ile 
yapılan İnsan Hakları Diyaloğu 
toplantısında Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’ndeki “siyasi eğitim merkez-
leri”nin endişe kaynağı olduğunu 
vurgulamıştı.
n AA

Rusya Genelkurmay Başkanlı-
ğı, Suriye ile İsrail sınırını oluşturan 
işgal altındaki Golan Tepeleri’nde 
“tahriklerin” önlenmesi amacıyla 
Rus askeri polisinin konuşlandı-
rılacağını açıkladı. Rusya Genel-
kurmay Başkanlığı Ana Harekat 
Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey 
Rudskoy, basın toplantısında, altı 
yıllık aradan sonra ilk kez Birleşmiş 
Milletler (BM) Barış Gücü ile Rus 
askeri polisinin Golan Tepeleri’nde 
devriye gezdiğini belirtti.

Güvenlik gerekçesiyle bölge-
deki BM misyonunun 2012’de 
sonlandırıldığını anımsatan Ruds-
koy, “Golan Tepeleri’nde tahrikle-
rin önlenmesi amacıyla Rus askeri 
polisinin konuşlandırılacağı 8 göz-
lem noktası oluşturulacak. Bölge 

istikrara kavuştuktan sonra bu 
noktalar Suriye hükümetine teslim 
edilecek” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi 
Aleksandır Lavrentiyev, bir süre 
önce yaptığı açıklamada, İranlı 
güçlerin Golan Tepeleri’nden çe-
kildiğini öne sürmüştü.

İsrail, Suriye’ye ait Golan Te-
peleri’ni 1967’den bu yana işgal 
altında tutuyor. İsrail ayrıca iç sa-
vaşın başladığı 2011’den bu yana 
zaman zaman Suriye ve Golan 
Tepeleri’nden, topraklarına roket 
atıldığını ileri sürerek, İran destekli 
Hizbullah güçlerine ve rejime ait 
askeri noktalara saldırılar düzenli-
yor.
n AA

İsrail’in basın ihlalleri Gazze’de protesto edildi
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Türkiye’de insani yardım amaç-
lı dernekler, yurt içi ve yurt dışında, 
Kurban Bayramı dolayısıyla gerçek-
leştirilecek bağışlardan yapacakları 
yardımlarla yurt için ve yurt dışın-
daki ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini 
güldürecek. Dini bayramlar, ihtiyaç 
sahibi insanlara yardımda bulun-
manın en güzel fırsatlarından biri 
olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de 
insani yardım amaçlı kurulan der-
nekler ve vakıflar ise önceki yıllarda 
olduğu gibi bu Kurban Bayramı’n-
da da hayırseverlerin yardımlarını, 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 
çalışmalarına başladı.

İnsani yardım kuruluşları, Kur-
ban Bayramı’nda hayırseverlerin 
bağışlarını dünyanın dört bir tara-
fındaki fakir fukaraya ulaştırmak 
amacıyla yürüttükleri çalışmalarını 
hummalı şekilde sürdürüyor. Ve-
kalet yoluyla kurban kesim kam-
panyaları İHH, Dosteli Derneği, 
AYDER , İki Doğu İki Batı Derneği, 
RIDA  ve RİBAT   gibi birçok vakıf 
ve dernek tarafından gerçekleştiri-
liyor.

İHH KURBANA HAZIR
“Yine yola çıkıyoruz. Yine maz-

lumların yanında olacak;  kurban-
larınızı ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tıracağız” sloganı ile yola çıkan 
İHH, dünyanın dört bir yanında ve 
Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine ula-
şacak. İHH İnsani Yardım Derneği 
Konya Şube Başkanı Hasan Hü-
seyin Uysal, “İHH İnsani Yardım 
Vakfı,26 yılın verdiği tecrübe ile 
bu yıl da yine mazlumların yanında 
olacak; kurbanlarınızı ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırmak için Paylaştığın 
senindir, paylaş sevindir sloganıy-
la dünyanın 103 ülke ve bölgesine 
yola çıkacak. İHH’nın bu bayram 
belirlemiş olduğu kurban bede-
li ise 750 TL. İHH İnsani Yardım 
Vakfı bu yılki Kurban organizasyo-
nunu “Paylaştığın senindir, paylaş 
sevindir” sloganıyla yurt içindeki 
Kurban çalışmaları ile birlikte 103 
ülke ve bölgede gerçekleştirerek 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedef-
liyoruz. Çeyrek asrı aşan bir süredir 
Kurban organizasyonu gerçekleş-
tiren İHH’nın bu bayram belirle-
miş olduğu kurban bedeli ise 750 
TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını 
İHH’ya bağışlamak isteyen hayır-
severler, kurban çalışmaları için 
belirlenen ülkeler arasından dile-
diğinde kurbanını kestirip ihtiyaç 
sahiplerine ulaştıracak. Kurban 
bedelinin 750 TL olarak belirlen-
diği kampanya kapsamında geçen 

yıl toplamda 53 bin 500 bin hisse 
dağıtan İHH, bu yıl bu rakamın 
üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Vakıf 
olarak önceliğimiz mülteci kamp-
ları, savaş, doğal afet, kronik açlık 
ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, 
kimsesizler, dullar, yetimhaneler, 
okullar ve hastanelere verilecek. 
Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, 
Somali, Yemen, Bangladeş, Ara-
kan ve Doğu Türkistan ön planda 
tutulacak” dedi. Uysal son olarak 5 
kıtada kurban organizasyonu ger-
çekleştireceklerini ifade etti.

AYDER 17 ÜLKEDE VEKALETEN 
KURBAN KESECEK

AYDER Anadolu İnsani Yar-
dım Derneği, her kurban olduğu 
gibi bu yılda ‘Kurban Allah İçin 
Feda Olmaktır’ sloganıyla onlarca 
ülkede mazlum, yetim, dulları se-
vindirmek için yola çıkıyor. AYDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çe-
lik, ‘’Allah’ın izniyle  bu kurbanda 
hayırseverlerimizin emanetlerini  
mazlum, yetim ve yoksullara ulaş-
tırmak için onlarca ülkede faaliyet 
göstereceğiz.Suriye’den Bosna’ya, 
Arnavutluk’tan Çeçenistan’a, Gaz-
ze’den Afrika’ya  Yönetim kurulu-
muz, Konyalı esnafımız ve gönüllü 
kardeşlerimizi göndererek orada  
bulunan mazlum ve yetim kardeş-
lerimize emanetleri ulaştıracağız. 
’Bu sene ile geçen sene arasında 
fazla bir fark yok. Kurban fiyatları 
kardeşlerimizi zor duruma sokacak 
bir düzeyde değil.  Afrika: 450 TL, 
Türkiye:850 TL, Ortadoğu,Balkan-
lar,Kafkasya,Arakan:750 TL, Gaz-
ze ise 1350 TL olarak belirlendi. 
Yurtiçi kurbanlar bayramın birinci 
gününe kadar, yurtdışı kurbanlar 
ise Arefe günü öğleye kadar alına-
caktır. Bu çalışmalarımızda bizden 
yardımlarını esirgemeyen kıymetli 
bağışçılarımıza çok teşekkür ede-
riz.ALLAH bu yapmış oldukları ha-
yırları kabul etsin.  Bu yıl ALLAH 
nasip ederse 17 ülkede bize vekalet 
edilen kurbanlarımızı keseceğiz” 
diye konuştu.

DOSTELİ DERNEĞİ 21 ÜLKEYE 
KURBAN BEREKETİ TAŞIYACAK
Her yıl Kurban çalışmalarını ba-

ğışçılardan gelen destekle devam 
ettiren Dost Eli Derneği bu yılda 
vekâlet yoluyla alınan kurbanların 
kesimini farklı ülkelerde gerçekleş-
tirecek. Bu yıl yapılacak olan KUR-
BAN çalışması ile ilgili bir açıklama 
yapan Dost Eli Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı  Mehmet Seçer,  “ 
Bizler inancımız gereği attığımız 

her adımda ve söylediğimiz her söz-
de olduğu gibi gerçekleştirdiğimiz 
Kurban ibadeti ile de; İslam’ın bü-
tün mahlûkata şefkat merhamet ve 
ihsanla muamele edilmesi gereğini 
yerine getirmeye gayret gösteriyo-
ruz. Paylaşılan kurbanlar; insanlar 
arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik, 
yardımlaşma ve dayanışma ruhunu 
kuvvetlendirmekle birlikte umudu-
nu yitirmek üzere olanlar için yeni 
başlangıçlara vesile oluyor. Tüm 
bunların yanı sıra kurban, sınırlar 
ötesinde nice yoksunluklar içeri-
sinde yaşayan kardeşlerimiz için 
yapılacak yeni çalışmaların kapısını 
açan bir anahtar oluyor” dedi. Kon-
ya’dan başlayarak bu yıl 21 ülkede 
Kurban kesileceğini ve binlerce 

kişiye Kurban bereketi taşıyacak-
larını söyleyen Seçer, “Konya’dan 
başlayarak bu yıl 21 ülkede Kurban 
kesileceğini ve binlerce kişiye Kur-
ban bereketi taşıyacağız. Dernek 
olarak  2018 yılı Kurban çalışmaları 
ile açlık sınırındaki Afrika ülkeleri 
başta olmak üzere gözyaşı, şiddet, 
savaş, ekonomik sıkıntı ve yoksul-
luğun gölgesinde bayram yapmak-
tan kurtulamayan kardeşlerimizin 
yanında olacak. Kurban çalışması 
yapılacak ülkeler; Türkiye, Filistin, 
Bosna Hersek, Makedonya, Koso-
va, Gürcistan, Togo, Moğolistan, 
Pakistan, Benin, Burkina Faso, Ni-
jer, Çad, Etiyopya, Tanzanya, Zim-
babve, Bangladeş, Suriye, Filipinler 
/ Moro, Afganistan, Kazakistan. 

Dost Eli Derneği olarak kurban be-
dellerimiz Yurt İçi 900 TL,  Yurt 
Dışında 580 TL Filistin ise  BİN 800 
TL “ ifadelerini kullandı.

RİBAT DÜNYANIN DÖRT BİR 
YANINDA İYİLİKLERİNİZLE KAPILAR 

ARAYACAK 
Kurbanla Yaklaş, Gönüller Fet-

het’ sloganıyla yola çıkan RİBAT 
Eğitim Vakfı bu yılda kurban or-
ganizasyonu ile dünyanın dört bir 
tarafında iyiliğe kapı açacak. Ribat 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Küçüktoka, “Kurban 
bayramının, ümmet bütünlüğünün 
hayata yansıtılması açısından özel 
bir yeri ve anlamı vardır.Ayrıca; 
yardımlaşmanın ve paylaşmanın 
ön plana çıktığı bu zaman dilimi de 

Rabbimize yaklaşmanın tam zama-
nıdır.Adayış ve adanmışlarımızla, 
Rabbimize yaklaşmayı sembolize 
eden Kurban ibadetinin ifa edilece-
ği bayramımız yaklaşıyor.. Kurban, 
Rabbimize yaklaşmayı sembolize 
ettiği gibi aynı zamanda ümmet 
dayanışması için de manidar bir 
imkan olma vasıf taşıyor. Kurban 
Bayramında Türkiye, Sudan, Kırgı-
zistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, 
Uganda, Moro, Kosova, Makedon-
ya, Suriye, Afganistan ve Gazze’de 
kurban yardımlarının dağıtılacağını 
belirtti. Bölge dağılımları ve fiyatlar 
konusunda bilgilendirme yapılan 
Mehmet Küçüktoka, Afrika Kurban 
fiyatının 500 lira, Balkanlar ve Asya 

ülkeleri 600 TL Türkiye kurban 
bedelinin ise 1000 TL. . Bu daya-
nışmanın her daim gönüllerde bu-
lunması için, bu bayram da yetim, 
kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine ha-
kiki bayramları yaşatabilmek adına 
hayırseverlerimizin deri ve sakatat 
bağışlarını bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

İKİ DOĞU İKİ BATI ÖĞRENCİLERİN 
YÜZLERİNİ GÜLDÜRECEK

İki Doğu İki Batı Uluslararası 
öğrenci Derneği önümüzdeki Kur-
ban bayramında da öğrencilerin 
yüzünü güldürecek. Kurban faali-
yetleri hakkında kendisinden bilgi 
aldığımız dernek başkanı Murat 
Arslan , “İki Doğu İki Batı Ulus-
lararası Öğrenci Derneği olarak 
şehrimizde öğrenim gören , bay-
ramı ülkelerinden ve ailelerinden 
uzakta geçirmek zorunda kalan 
uluslararası öğrenci kardeşlerimiz 
için bu yıl da kurban organizasyo-
nu gerçekleştiriyoruz. Kurban hisse 
bedelini 900 TL olarak belirlendik, 
Derneğimize bağışlanacak kurban-
lar ile dünyanın dört bir tarafından 
gelen ve tamamen yabancısı ol-
duğu bir ülkede zor şartlarda oku-
maya çalışan misafir öğrencilere 
bayram sevinci yaşatılmış olacak” 
dedi. Derneğin faaliyetleri hakkın-
da da açıklamalar yapan Arslan: 
“İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğ-
renci Derneği olarak; okumak için 
ülkemizi tercih eden öğrencilere ev 
sahipliği yapmak, onları tanımak, 
birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim 
ve öğretim hayatları boyunca kar-
şılaşabilecekleri maddi ve manevi 
ihtiyaçların çözümüne ortak olmak 
ve ülkemizde edindikleri birikimle-
ri farklı coğrafyalara taşıyabilecek 
vasıflı insanlar olabilmelerine kat-
kı sağlayabilmek için çalışıyoruz.” 
ifadelerine yer verdi. Konyalılara 
seslenen Murat Arslan “Hayırsever 
Konya halkımızdan kurban organi-
zasyonumuz konusunda duyarlılık 
bekliyoruz. Bir hisse bedelimiz 900 
TL. Bir hisse veremeyecek olsalar 
bile deri, kelle ve dağıtmak üzere 
ayırdıkları kurban payları ile katkı-
da bulunmalarını, ümmetin genç-
lerine bayramı yaşatmalarını isti-
yoruz” dedi.

RİDA 3 KITADA 13 BÖLGEDE 
KURBAN ORGANİZAYONU YAPACAK 

RİDA Uluslararası Yetim ve 
Muhtaçlara Yardım Derneği bu yıl-
da kurban programını dünyada 3 
kıtada ve 13 bölgede organize ede-
rek “KURBAN YETİMLERLE GÜ-

ZEL” ve “ALLAH İÇİN KURBAN, 
ÜMMET ve MAZLUMLAR İÇİN 
BAYRAM” sloganlarıyla binlerce 
kurban hissesi ile yetimlerin ve 
mazlumların yanında olacak.  RİDA 
Derneği Başkanı Tamer Kalender 
yaptığı açıklamada bu Kurbanda 10 
bölgede vekâlet verilen kurbanları 
keserek etlerinin binlerce yetime, 
mazluma ve yoksula bizzat ulaş-
tırılacağını söyledi. Son dönemde 
yaşanan olaylar nedeniyle halkın 
güven duygusunun sarsıldığını ve 
kurban bağışlarında önceki yıllara 
göre bir düşüş olduğunu belirten 
Kalender, bu kötü insanların dü-
şünceleri yüzünden binlerce yeti-
mi, yoksulu ve mazlumu kurban 
etmenin doğru olmadığını söyledi. 
Halkın kurbanlarını ve tüm ba-
ğışlarını gerçekten emin bildikleri 
yere vermelerinin, verdikleri her 
kurumdan da yaptıkları bağış hak-
kında yerine ulaştığına dair somut 
deliller istemelerini söyledi. Kalen-
der ayrıca 2010 yılından bu yana 
dernek olarak gerçekleştirdikleri 
tüm Kurban organizasyonlarında 
kesilen her kurbanın video görün-
tüsünü tek tek kayıt altına alarak 
bağışçılara ulaştırıldığını söyledi. 
Bu kurbanda da vekâlet aldıkları 
tüm kurbanları bizzat video kaydı 
ile bağışçılara ulaştıracaklarını ve 
Kurban kestikleri bölgelerin, dün-
yanın yaşanması en zor, kritik olan 
bölgeler ve kamplar olduğunu söy-
ledi.

KURBANLARIN TEK TEK VİDEO 
KAYITLARINI ALINACAK 

 Kalender son olarak “Alınan 
vekâletler ile kesilen kurbanlar 
dünyanın 3 kıtasında yetim aileleri 
başta olmak üzere tüm yoksullara 
ve mazlumlara ulaştırılacak. Sade-
ce kurban eti değil, bölgelerde bu-
lunan başta yetimler olmak üzere 
mazlum çocuklara ve Kuran tale-
belerine her bayram olduğu gibi bu 
bayramda da çifte bayram yaşat-
mak adına Bayramlıklarını ulaştı-
racağız. Her yıl olduğu gibi kesilen 
kurbanlarımız tek tek video kaydı 
alınarak bağışçılara ulaştırılacak. 
Bağışçılarımız Kurban bağışları için 
Dernek merkezine makbuz karşı-
lığında elden ulaştırılabilir. Ayrıca 
derneğimizin banka hesaplarına ve 
online bağışla dernek web sitemiz 
olan www.ridader.org.tr den ba-
ğışta bulunabilirsiniz. Hayırsever-
lerimiz Derneğimizin çalışmaları 
hakkında +90 332 2341616 tele-
fondan detaylı bilgi edinebilirler” 
dedi.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kurban Bayramı’nda yardım kuruluşları  kurban, desteği ile yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi Müslümanların yüzünü  güldürecek. İnsani yar-
dım amaçlı kurulan dernekler ve vakıflar Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin yardımlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarına başladı

Yüzleri güldürecekler

Hasan Hüseyin Uysal Hasan Çelik Mehmet Secer Mehmet Küçüktoka Murat Aslan  Tamer Kalender
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Atiker Holding çalışanlarından kan bağışı 

KTO Karatay’da tercih günleri başladı 

Ömer Atiker Holding A.Ş. çalı-
şanları, ‘1 ünite kan 3 can’ sloganıy-
la ulusal güvenli kan temini progra-
mına destek vererek kan bağışında 
bulundu. Kızılay’ın genel yardım 
faaliyetlerine de her fırsatta destekte 
bulunan Atiker, birlik ve beraberliğe 
en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde 

kan bağışı ile hayat kurtarmanın 
bir vatandaşlık görevi olduğunu 
hatırlattı.  Kızılay Konya Kan Bağış 
Merkezi Müdürü Dr. Kaya Levent, 
kan’ın acil değil sürekli bir ihtiyaç 
olduğunu belirterek, “Fabrikalarda 
üretilen bir ürün olmayıp hastane-
lerde ihtiyaç duyulan kan ihtiyacı 

halkımızın duyarlılığı ile karşılanıyor. 
Bu noktada Ömer Atiker Holding’in 
gerçekleştirmiş olduğu bu güzel ça-
lışmadan dolayı kurtarılan hayatlar 
adına tüm personel ve yönetimine 
teşekkür ederim” dedi. 

Mehmet Ali Atiker ise, “İlkini 
gerçekleştirdiğimiz bu organizasyo-

na gösterdikleri duyarlılıktan ve ver-
miş oldukları destekten dolayı bütün 
katılımcılara ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Kızılayımızın ülke genelin-
deki çalışmalarına her zaman destek 
olacağız ve belirli dönemlerde kan 
bağışını geleneksel hale getireceğiz” 
dedi. n İHA 

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi, 31 Temmuz-14 
Ağustos tarihlerini kapsayan tercih 
dönemi boyunca Tercih Merkezin-
de vereceği tercih ve kariyer da-
nışmanlığı hizmetleriyle hem aday 
öğrencilerin hem de ailelerin doğru 
karar almalarına yardımcı olmayı 
hedefliyor.  Akademik programlar, 
eğitim olanakları, burs seçenekleri 

ile kampüs ve yurt imkanları hak-
kında adayları bilgilendirmek ama-
cıyla düzenlenen tercih günlerinde 
öğrenciler ve aileleri KTO Karatay 
Üniversitesinde Cumartesi ve Pazar 
günleri de dahil olmak üzere her gün 
danışmanlık alabilecek. KTO Kara-
tay Üniversitesi Tercih Merkezi’nde, 
Sosyal Tesisler binası içerisinde, her 
bölümün akademisyen kadrosu ta-

rafından, üniversite adayı öğrencile-
re bölümler ve meslekler hakkında 
detaylı bilgiler veriliyor. KTO Kara-
tay Üniversitesi Tercih Merkezi’ne 
ek olarak Türkiye’nin 50’ye yakın 
şehrinde üniversite adayı öğrencile-
re 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 öğrencileri 
bilgilendiriyor. KTO Karatay Üni-
versitesi http://karatayuniversitesi.
osymtercih.com adresinden de aday 
öğrencilere tercih robotu yardımı ile 
en doğru şekilde tercih yapmaları 
konusunda olanak sağlıyor.
n HABER MERKEZİ 

Akşehir KOMEK ve ASEM’de 
bin 50 öğrenci eğitim alıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde faaliyet gösteren Ak-
şehir Aile Sanat ve Eğitim Merkez-
leri (ASEM) ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Meslek Edindirme Kurs-
ları (KOMEK) Kurs Merkezlerinde 
7-16 yaş grubu öğrencilere yöne-
lik açılan Yaz Okulları kapsamında 
500 erkek ve 550 kız öğrenci eği-
tim görüyor. 

Öğrencilerin, yaz tatilini en 
verimli şekilde geçirmelerine im-
kan sağlamak, fiziksel ve zihinsel 
gelişimlerine katkıda bulunmak, 
dini ve ahlaki değerlere sahip bi-
reyler olarak yetişmelerine katkıda 
bulunmak, öğrencileri zararlı alış-
kanlıklardan alıkoymak ve beceri 
kazandırmak amacıyla açılan Yaz 
Okulları, Konya genelinde de 20 
binden fazla öğrenciye eğitim ve-
riyor. 

Akşehir ASEM ve KOMEK 
bünyesinde eğitim alan çocuklara 
yönelik, İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü işbirliğiyle bir eğitim semineri 
düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü 
personeli tarafından ilkokul, orta-
okul ve lise öğrencilerine ayrı ayrı 
verilen seminerde; çocukların ebe-
veynlerinin koruması yanında ken-
di kendilerini nasıl koruyacaklarına 
dair bilgiler verildi. Trafik eğitimi, 

güvenli internet kullanımı, yaban-
cı kişilerle kurulacak ilişkiler, kötü 
alışkanlıklar ve karşılaşılan tehlikeli 
durumlarda ne tür tepkiler verile-
ceği gibi konular, çeşitli eğitici vi-
deoların da yer aldığı eğitim semi-
nerinin içeriğini oluşturdu. Bunun 
yanı sıra aile ile iletişim, yaşanılan 
her durumun aile ile paylaşılması, 
polisten yardım isteme gibi husus-
larına dikkat çekilerek, bilinç oluş-
turulması amaçlandı. 

Seminerin başında bir konuş-
ma yapan Akşehir Belediye Başka-
nı Salih Akkaya, seminerin fayda-
sına dikkat çekerek, bazı kuralların 
ve zararlı alışkanlıkların neler ol-
duğunun bilinmesi açısından bu 
tür seminerlerin çocuk gelişiminde 
önemli bir yer tuttuğunu söyledi. 

Akşehir Kaymakam Vekili Tuz-
lukçu Kaymakamı Mehmet İlidi 
ise, çocukların polisten korkma-
masını, özelliklede velilerin çocuk-
larını polislerle korkutmamalarını 
istedi. 

Eğitim seminerine; Akşehir 
Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kay-
makamı Mehmet İlidi, Akşehir 
Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, 
ASEM ve KOMEK Yöneticileri de 
katıldı. n İHA

Türkiye’nin lider sağlıklı yaşam markası olarak dünyanın en büyük OTC Pazarı ABD’ye açılmaya hazırlanan Zade Vital, yeni atamalarla 
yapılanmasını tamamladı. Taha Büyükhelvacıgil, Zade Vital Türkiye Genel Müdürü olarak tüm operasyonlara liderlik edecek

Zade Vital’de yeni atamalar
Zade Vital Genel Müdürü ve 

Zade & Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge 
Merkezi Direktörü olan Beril Ko-
paral MSc, MBA, 2017 yılı başında 
Amerika’da kurulan Zade Global’in 
Genel Müdürü olarak atandı. Beril 
Koparal yeni görevinde Zade Vi-
tal’in ABD pazarı lansman süreçle-
rini yönetecek.

Zade Vital Yönetim Kurulu Üye-
si ve Türkiye ve Uluslararası Satış, 
Pazarlama & İş Geliştirme Müdürü 
Taha Büyükhelvacıgil, Zade Vital 
Türkiye Genel Müdürü olarak tüm 
operasyonlara liderlik edecek.

2012 yılından beri Kurumsal 
İletişim & Pazarlama İletişimi Mü-
dürü olarak Zade Vital’in iletişim 
stratejilerini yöneten Hanzade Tu-
lan, Kurumsal İletişim ve Pazar-
lamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görevine devam 
edecek.

Zade Vital’in Ar-Ge çalışma-
larına Ar-Ge ve Ruhsatlandırma 
Müdürü olarak yön veren Yasemin 
Gödekoğlu ise, Ar-Ge & Mesul So-
rumlu Müdürü olarak çalışmaları-
na devam edecek.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü’nde Tıbbi Biyoloji 
ve Genetik yüksek lisansını ve aynı 
konuda doktora çalışmalarına de-
vam eden Beril Koparal, 2015 yı-
lında Zade Vital’e katıldı. Zade Vital 
Genel Müdürü ve Zade & Zade Vi-
tal İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi Direk-
törü sorumluluklarını üstlenen Ko-
paral, Zade Vital’in yenilikçi ürün 
geliştirme ve pazara entegrasyon 
süreçlerini yönetti. Eğitimci kimliği 
ile Türkiye çapındaki eğitim prog-
ramlarına da liderlik eden Beril 
Koparal, Türkiye genelinde 300’ün 

üzerinde hekim ve eczane eğitim 
toplantısı gerçekleştirdi. Beril Ko-
paral, Zade Global Genel Müdürü 
olarak Zade Vital’in 380 milyon 
nüfusu ile dünyanın en büyük OTC 
pazarı olan ABD pazarına lansman 
süreçlerine yönetecek.

130 yıllık aile şirketinin bir par-
çası olan Zade Vital’in 4. Kuşak üye-
lerinden olan Taha Büyükhelvacı-
gil, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar 
Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri 
ve Ticaret ve Yönetim Bölümü’nü 
tamamlayarak; ABD’de Manhattan 
Ville College’de Uluslararası Yöne-
tim ve Sosyoloji bölümlerinde çift 
ana dal yüksek lisans yaptı.

2012 yılında Zade Vital’e ka-
tılan Taha Büyükhelvacıgil, Zade 
Vital’in Türkiye geneli satış ope-
rasyonlarında görev yaparak, Zade 
Vital’in 17.000 eczanede toplumla 
buluşmasını sağladı.   2014 yılın-
dan bu yana kariyerine Zade Vital 
Türkiye ve Uluslararası Satış, Pa-
zarlama & İş Geliştirme Müdürü 
olarak devam eden Büyükhelvacı-
gil, Zade Vital Genel Müdürü ola-

rak Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital’in tüm operas-
yonlarına liderlik edecek.

İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü’nden mezun ol-
duktan sonra, McCann-Erickson 
gibi uluslararası iletişim ve reklam 
ajanslarında sürdürdüğü kariye-
rinin ardından 2012 yılında Zade 
Vital’e katılan Hanzade Tulan, Ku-
rumsal İletişim & Pazarlama İleti-
şim Müdürü olarak görevini sürdü-
recek.

Tulan, yeni görevinde tüm pay-
daşlarla ilişki yönetiminden ve so-
rumlu olacak.

Orta Doğu Teknik Üniversite-
si Fen& Edebiyat Fakültesi’nden 
mezun Yasemin Gödekoğlu, Ar-Ge 
& Mesul Sorumlu Müdürü olarak 
görevine devam edecek. Gödekoğ-
lu, ruhsatlandırma, Ar-Ge, kalite, 
Zade & Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge 
Merkezi ve Doğal Ürünler Araştır-
ma Uygulama Merkezi DÜAMER’in 
yönetim süreçlerini yönetecek.
n HABER MERKEZİ

Taha Büyükhelvacıgil Beril Koparal Hanzade Tulan  Yasemin Gödekoğlu
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Atiker Kon-
yaspor’un 
geçtiğimiz 
sezon devre 
arasında kad-
rosuna dahil 
ettiği gol-
cü futbolcu 
Adis Jahovic, 
yaptığı açık-
lamalarda 
Konyaspor’a 
gelmesinin 
kendisi için 
bir dönüm 
noktası oldu-
ğunu ifade 
etti. Jahovic, 
TFF’nin Tam-
Saha Dergi-
si’ne konuştu

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un Mekodon futbolcusu Adis 
Jahovic, TFF’nin TamSaha Dergisi’ne 
verdiği röportajda özel açıklamalarda 
bulundu. İşte Adis Jahovic o röportajı…

Spora karateyle başladı, halen te-
nis, masa tenisi ve basketbol oynamayı 
sürdürüyor. Makedonya, Bosna-Hersek, 
İsviçre, Ukrayna ve Rusya tecrübelerinin 
ardından yeteneklerini Türkiye’de ser-
giliyor. Göztepe ile Süper Lig’e çıktıkları 
final maçını unutulmazları arasına yazan 
başarılı golcü, hayat hikâyesini TamSa-
ha’ya anlattı.

18 Mart 1987 yılında Makedonya’nın 
Üsküp kentinde doğdun. Bize ailenden 

ve oradaki çocukluk hayatından bahseder 
misin? Futbola nasıl ve ne 

zaman merak sardın?
Makedonya, Üsküp doğumluyum. Spo-

ra ilk olarak 5 yaşındayken karate ile başla-
dım. 7 yaşına kadar 2 yıl süreyle karate ile 
ilgilendim. Arkadaşlarımla birlikte sokaklar-
da futbol oynuyordum. En yakın arkadaşla-
rımdan biri bana bir kulüpte kendimi dene-
yip denemeyeceğimi sordu. 7.5 yaşında FK 
Makedonija Gjorce Petrov takımında futbola 
başladım. Futbola karşı çok fazla ilgim vardı. 
18 yaşımın sonuna kadar kariyerimi bu kulüp-
te sürdürdüm. Daha sonra ilk kez ülkemden 
ayrılarak Bosna-Hersek’e futbol oynamaya 
gittim. Orada 3.5 sene futbol oynadım. Bos-
na-Hersek’ten sonra İsviçre’ye transfer oldum 
ve 2 senede orada oynadım. 1 sene Ukrayna, 
2 sene Rusya’dan sonra 2 senedir de Türki-
ye’de futbol yaşantımı sürdürüyorum.

Futbola başladığında idolün kimdi? Bu 
oyuncuyu kendine idol olarak seçmenin 

nedeni neydi? Hangi özelliklerine hayranlık 
duyuyordun?

İdolüm Zlatan Ibrahimovic’ti. O başlı 
başlına bir yıldızdı. Kendine has 30-40 metre 
uzaktan attığı enteresan golleri, hatta birisinde 
45 metreden röveşata ile attığı golü bile vardı. 
İlginç gol vuruşları ve attığı sıra dışı gollerle 
gerçek anlamda bir efsaneydi ve benim de ido-
lümdü.

Makedonya’dan Bosna-Hersek’e 
gidişin nasıl gelişti? 

19 yaşındaydım. FK Makedonija Gjorce 
Petrov takımında oynuyordum. Ama teknik di-
rektörümüz değişmişti. Takımın başına Make-
donyalı bir teknik adam gelmişti. Daha öncesin-
de bir Sırp teknik direktörümüz vardı ve görevde 
olduğu sürede beni çok seviyor, destekliyordu. 
Ama teknik direktör değişikliğinden sonra bana 
ihtiyaçlarının olmadığını söylediler. Benim için 
en doğru kararın kulüpten ayrılmam olduğu söy-
lendi. Bu zaman zarfında ben de mutlu değil-
dim. Kontratımı iptal edip kendi yolumu çizmek 
istedim. Sonra Bosna-Hersek’e gittim. Bos-
na’daki ilk kulübüm Amir Hadziahmetovic ve 
Riad Bajic’in de formasını giydiği Zeljeznicar’dı. 
O kulüpte 6 ay oynadıktan sonra beni FK Saraje-
vo takımına sattılar. Bu kulüp Zeljeznicar’ın da 
yer aldığı aynı şehrin takımıydı. Orada 2.5 sene 
kaldım ve ardından da İsviçre’ye gittim.
Evet, kariyerinde FK Sarajevo’dan İsviçre’nin 
FC Will takımına, oradan da İsviçre Birinci Lig 
ekiplerinden FC Zürih’e uzanan bir bölüm var. 

İsviçre’de geçirdiğin sürede neler yaşadın 
ve bu yaşadıkların kariyer gelişimini nasıl 

etkiledi?
Ben aslında önce İsviçre’de 7. Lig kulüp-

lerinden olan Saint Margarita adlı bir kulübe 
gittim. Orada ilk maçıma çıktığımda o maçı 
izleyen FC Will antrenörü beni beğendi ve FC 
Will’le denemeye çıkıp çıkmayacağımı sordu. 
Test amaçlı olarak iki gün antrenmanlara çık-
tım. Beğenildim ve sonrasında 4 senelik bir 
kontrat imzaladım. Bu andan itibaren futbol 
kariyerim yukarılara doğru çıkmaya başladı.

Ardından Ukrayna ve Rusya’ya gittin. 
Ukrayna ve Rusya gibi sert şartları olan 

liglerde forma giymek futboluna 
nasıl bir katkı sağladı?

İsviçre futbolu kısmen tekniğe dayalı bir 
futbol anlayışına sahipti. Ama Ukrayna ve 
özellikle de Rusya futbolu daha çok sertliğe, 
mücadeleye dayanıyordu. Kuvvetli iseniz, 
bu sertliğe karşı koyabilirseniz ve aynı sert-
liği siz de uygulayabilirseniz futbolun içe-
risinde yer edinebilirdiniz. Ben de zaman 
içerisinde buna ayak uydurdum. Bu da ge-
lişimime önemli derecede katkı sağladı.

Geriye dönüp baktığında en verimli 
olduğun dönemin hangisi olduğunu 

düşünüyorsun?
Göztepe’de 1.5 yıl içerisinde yaşa-

dıklarımla, sağladığım katkılarla en ve-
rimli olduğum sezonu geçirdiğimi söyle-
yebilirim. İlk sezonumda play-off’lardan 
Spor Toto Süper Lig’e yükseldik. İkinci 
sezonumda ise bilindiği gibi yarım dö-

nemde attığım gollerle takıma ciddi anlamda 
destek verdim.

Rusya’dan Türkiye’ye transferin nasıl 
gerçekleşti? Yolun Türkiye ile nasıl kesişti bize 

biraz bahsedebilir misin?
Rusya’da oynarken Sivasspor benimle ilgi-

lenmişti. Ama o dönemde kendileri 1. Lig’deydi 
ve ben daha üst düzey bir takımda oynamak 
istiyordum. Göztepe’de teknik direktör olarak 
Okan Buruk Hoca vardı. Bana transfer teklifinde 
bulunduklarında hedeflerinden, planlarından ve 
bana ihtiyaçları olduğundan bahsetti. Bu güzel 
yaklaşım ve ısrarla talep edilmem açıkçası beni 
çok memnun etmişti. Buna karşılık olarak ben 
de Türkiye’ye transfer oldum.

Oynadığın takımlar ve ligleri kıyasladığında, 
Türkiye’de oynanan futbol hakkında ne 

düşünüyorsun?
Türk futbolu son yıllarda büyük bir değer ol-

maya başladı. Önemli isimlerin artık Spor Toto 
Süper Lig’i tercih etmesi, forma giydikleri ku-
lüplere ve genç oyunculara kattıkları tecrübe bu 
durumda büyük pay sahibi. Türk futbolu, İsviçre 
futbolu ile büyük benzerliklere sahip. Buradaki 
futbolun önceliği de teknik anlayış. Sertlik ve 
mücadele biraz daha ikinci planda. Ama Ukray-
na ve Rusya’da ise bunun tam tersi. Teknik ikin-
ci planda, sertlik ve mücadele ön planda. Bana 
göre Türk futbolunun en büyük artılarından biri 
seyircilerin ve futbolun oynandığı modern stad-
yumların sayılarının artması. Ateşli, takımına 
gönülden bağlı bir taraftar ve seyirci kitlesi var. 
Bunu Avrupa’nın birkaç üst düzey ligi haricinde 
pek çok yerde göremezsiniz. Bu da bir futbolcu 
için Türkiye’yi tercih etme anlamında bir artı 
sağlıyor.

Bir buçuk sene Göztepe’de oynadıktan sonra 
devre arasında Atiker Konyaspor’a transfer 

oldun. Bu tercihin altında yatan 
sebepler nelerdi?

Göztepe’de play-off şampiyonu olarak Sü-
per Lig’e çıktıktan sonra sezona da iyi başladık. 
Hem takımın hem de benim performansım 
üst düzeydeydi. Takıma sağladığım ciddi bir 
katkı vardı. Her şey yolunda gidiyordu. Ben de 
mutluydum. Ailemin geleceğini de düşünerek, 
performansımı da göz önünde bulundurup yeni 
bir kontrat yapılmasını istedim. Ama istediğim 
kontrat verilmedi ve takımdan ayrılmam isten-
di. Bu dönemde Atiker Konyaspor ile birlikte 
Alanyaspor ve Sivasspor’dan da teklifler vardı. 
Teklifler arasında en iyisi ve benim istenildi-
ğimi hissettiğim yer Konyaspor camiasıydı. 
Takımın durumu kötüydü. 15’inci sıradaydı ve 
bu da başarısız olunması halinde bir alt lige 
düşme anlamına geliyordu. Ama ben imzayı 
attığım günden itibaren hiç o düşüncede olma-

dım. Diğer takım arkadaşlarımın düşüncesi de 
takımın ligde kalacağı şeklindeydi. Ben imzayı 
attıktan sonra Samuel Eto’o gibi bir dünya yıl-
dızı da transfer olmuştu. İyi bir kadro vardı. Son 
dönemlerde zorlanmamıza rağmen camianın 
ve taraftarın verdiği müthiş destekle takım ligde 
kaldı. Bu benim ve takımım adına yeni sezonda 
da Süper Lig’de mücadele etme anlamına ge-
liyordu. Bana burada gösterilen ilginin, verilen 
değerin karşılığını sözleşme sürem içerisinde 
vermeye gayret edeceğim. Atiker Konyaspor’u 
tercih ettiğim için mutluyum.

Yeni takımındaki hedeflerin ve beklentilerin 
nelerdi? Geçtiğimiz sezon itibarıyla beklenti ve 

hedeflerini ne derece karşılayabildin?
Biraz önce de ifade ettiğim gibi, buraya 

gelirken takımımızın durumu iç açıcı değildi. 
Ama içerisinde bulunulan durumdan kurtularak 
sezonu ligde kalarak tamamlayacağımıza inan-
dık. Tüm haftalar boyunca bunun için mücadele 
ettik. Mücadelemizi bir an olsun bırakmadık. 
Çünkü inanmıştık. İlk hedefimiz ligde kalmaktı. 
Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Süper Lig’de 
mücadele etmeye devam edecektik. Başarılı 
olduk. Beklentilere cevap verdik diye düşünüyo-
rum. Bireysel anlamda forma giydiğim ve süre 
aldığım maçlarda takım başarısına elimden 
gelen katkıyı sağlamaya çalıştım. Yeni sezonda 
bunun üzerine çıkmak ve takıma daha fazla kat-
kı sağlamak en büyük hedefim olacak.

Göztepe ile ilk sezonunda TFF 1. Lig’de 30 
maçta 20 gol kaydederek takımın Süper Lig’e 
çıkmasında büyük rol oynadın. Ardından Spor 
Toto Süper Lig’de toplamda 33 maçta 19 gol 
kaydettin. Sezon ortasında takım değişikliği 
performansını olumlu veya olumsuz yönde et-
kiledi mi? Etkilediyse karşına çıkan zorlukların 
üstesinden nasıl geldin?

Futbolcular kendilerini rahat ve o kulübe ait 
hissettikleri dönemlerde performans anlamında 
en iyilerini verir ve bu da başarıyı beraberinde 
getirir. Göztepe’den ayrılma sebebim bana kar-
şı yapılanlar ve alınan tutumdu. Bana daha çok 
ihtiyacı olan, beni sahiplenen ve ailesine kabul 
eden bir yere geldiğimde hiçbir sıkıntı yaşama-
dım diyebilirim. Uyum sorununu belki de hiç 
yaşamadan atlattım. Çünkü camia, taraftar beni 
sahiplenmişti. Bana değer vermişti. Bu da işimi 
kolaylaştırdı.

2018-2019 futbol sezonunda Adis Jahovic’in 
hedefleri neler? Aynı zamanda 

takımın hedefleri neler?
Geçtiğimiz sezona baktığımızda sağladığım 

katkının daha da fazlasını Atiker Konyaspor’un 
başarısı adına yapmak istiyorum. Bu benim 
işim. Arkamızda büyük bir camia ve ateşli, 
coşkulu, takımına her zaman destek veren bir 
taraftar kitlesi var. Onların da desteğiyle, sezo-

nun ilk maçı olan BB Erzurumspor karşılaşma-
sından başlamak üzere oynayacağımız maçlar-
dan alacağımız sonuçlarla geçtiğimiz sezonu 
unutturmak ve önceki iki sezonda olduğu gibi 
kupalar kazanan, ligde üst sıralara oynayan ve 
taraftarını mutlu eden bir takımın parçası olmak 
istiyorum. Tabiî ki de atacağım goller, yapaca-
ğım asistlerle beraber... Bunu tüm takım olarak 
istiyoruz. Takımdaki arkadaşlarımın düşüncesi 
de bu. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah bu hedef-
lerimize ulaşma anlamında başarılı olacağız.

Yarım sezon Eto’o gibi bir dünya yıldızıyla 
birlikte oynadın ve antrenmanlara çıktın? 
Eto’o’yu nasıl bir oyuncu ve insan olarak 

tanımlıyorsun? Onunla
 oynamak sana neler kazandırdı?

Ben imza attıktan birkaç gün sonra Samuel 
Eto’o’nun transferi gerçekleşti. Kendisi gerçek 
anlamda bir dünya yıldızı. Onunla antrenman-
lara çıkmak, maçlarda oynamak, aynı takımın 
içerisinde olmak benim ve diğer arkadaşlarım 
adına gerçek anlamda büyük bir şans. Antren-
manlarda gol vuruşları konusunda ‘Bunu şöyle 
yaparsan daha iyi olur’, ‘Bunu öyle değil de bu 
şekilde yaparsan daha etkili olur’ gibi sözlerle 
bizlere eksik yanlarımızı söylüyor, yapmamız 
gerekenleri anlatıyor. Onun tecrübelerinden ya-
rarlanmak benim adıma ve takım arkadaşlarım 
adına çok çok önemli. Onunla aynı takımda yer 
aldığım için kendimi şanslı ve özel biri olarak 
hissediyorum.

Kariyerin boyunca seni diğer 
golcülerden ayıran özellikler nelerdi? 
Kariyerindeki dönüm noktaları neler?

Hırslı bir yapıya sahip olduğum ve bu işi 
gerçek anlamda bir meslek olarak gördüğüm 
için başarılı olduğumu söyleyebilirim. İlk dö-
nüm noktası, İsviçre 7. Lig takımında oynadı-
ğım bir maç sonrasında FC Will takımına yani 1. 
Lig’e transfer olmam, ikincisi ise Göztepe’den 
ayrılırken yaptığım tercih diye düşünüyorum. 
Atiker Konyaspor’a gelmek... İyi bir karar ver-
diğime inanıyorum ve asla ama asla pişman 
değilim.

Ligimizde hangi oyuncuları beğeniyorsun?
Süper Lig’de Cenk Tosun’u çok beğeniyor-

dum. Gerçek bir golcüydü. Yetenekliydi. Gol 
vuruşlarında ustalığı, serinkanlılığı, savaşçılığı 
her şeyiyle saygıyı hak eden bir isim.
Gelecek sezon ülkemizde de uygulanacak olan 

Video Hakem (VAR) uygulaması hakkında 
düşüncelerin neler?

VAR sisteminin çok faydalı olacağını dü-
şünüyorum. Çünkü hakemlerin yaptığı hatalar 
nedeniyle kaybedilen puanlarla takımların 
kaderleri etkilenebiliyordu. Şimdi bu VAR uy-
gulaması ile hataların daha aza ineceğine ve 
adaletli yönetimler gösterileceğine inanıyorum.

Türkiye’nin UEFA EURO 2024’e ev sahipliği 
adaylığını kazanması halinde, bu tip büyük 

bir organizasyon Türk futboluna ve gelişimine 
nasıl bir etki yapacak? Türkiye’nin böyle bir 

organizasyona ev sahipliği yapma konusunda 
sence hangi artıları var?

Bence Türkiye gerçek anlamda bir futbol 
ülkesi. Taraftarların takımlarına sahip çıkması, 
hemen hemen her şehre yapılan birbirinden 
modern stadyumlar, oluşturulan futbol atmos-
feri ile Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şam-
piyonası’na ev sahipliği yapmayı hak ettiğine 
inanıyorum. Böyle önemli bir organizasyonun 
Türkiye’de yapılması, çocukların gelişimleri 
açısından da önemli bir fayda sağlayacaktır. 
İdollerini şehirlerinde yakından görme imkânı 
bulmaları, onların futbola olan sevgilerini daha 
da arttıracaktır. Ayrıca bütün dünya Türkiye’nin 
böyle bir organizasyonu başarıyla yapacağını 
görmüş olacak.

Kariyerinde unutamadığın maçlar ve 
unutamadığın goller hangileri?

Tabiî ki Göztepe ile Eskişehir’e karşı oy-
nadığımız play-off final maçını unutamam. 
Bir maç düşünün ilk yarısı 17, ikinci yarısı 12 
dakika uzayan… Yani başladığı saat ile bittiği 
saat arasındaki süre 3 saati geçmişti. Mağlup 
durumdaydık ve uzatmaların son dakikaları 
oynanıyordu. Sağdan kesilen topa ceza sahası 
içerisinde dokunmamla skor 1-1’e geliyor ve 
maç uzatmalara gidiyordu. Uzatma dakikaların-
da da sonu değişmeyince penaltılarla Eskişe-
hirspor’a üstünlük sağlayarak Göztepe’yi yıllar 
sonra Süper Lig’e taşımayı başarmıştık. Maçı 
uzatmalara götüren golü ve lige çıkışımızı unut-
mam imkânsız.

Futbol dışında ilgilendiğin, 
aktiviteler veya hobiler var mı?

Futbol dışında da spora karşı çok yetenekli 
biriyim. Tenis, masa tenisi, basketbol oynuyo-
rum. Diğer sporları da yapmaktan hoşlanıyo-
rum. İki çocuğum ve ailemle vakit geçirmek, bir 
arada olmak en sevdiğim aktivite.
n SPOR SERVİSİ

‘DÖNÜM NOKTASI KONYASPOR’
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Yaz Spor Okulları’nda 
raketler sallanıyor 

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları’n-
da Tenis çalışmaları hızla sürüyor. Her yıl çok sayıda baş-
vurunun yapıldığı ve binlerce öğrencinin spor yapmak için 
tercih ettiği özellikle İlköğretim çağındaki çocukların tatile 
girdiği yaz aylarında serbest zamanlarını, uzman antrenör-
ler nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlendirmeleri 
için mükemmel bir imkân olan spor okulları, aynı anda bin-
lerce çocuk ve gence spor yapma imkânı sağlıyor. Atatürk 
Stadyumu içerisinde yer alan Tenis Kortlarında çalışmaların 
sürdüğü Tenis branşında Pazartesi-Perşembe, Salı-Cuma 
ve Cumartesi-Pazar günleri yaş gruplarına göre seanslarda 
çalışmalarını sürdürüyor.
n SPOR SERVİSİ

Konya TÜFAD 
seçime gidiyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Konya Şubesi’nde 
Pazartesi günü yapılacak genel kurulda üyelerin isteğiyle tek 
aday olan mevcut başkan İsmet Karababa, güven tazeleye-
cek. Karababa, önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de 
Konya futbolu için çalışacaklarını belirtti. 6 Ağustos Pazartesi 
günü saat 17.30’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Toplantı Salonu’nda yapılacak olan genel kurula tek aday 
olarak gidecek olan Karababa, seçimin olgun bir havada ge-
çeceğine inandığını belirterek, “Bizim yeni görev anlayışımız 
içerisinde de Konya futbolu başta olmak üzere antrenörlerimi-
zin gelişmesi, Konya futbolunun başarısı, futbol ailesinin bir-
likteliği ve dayanışması adına elimizden geleni yapacağız ve 
bu anlayışımızı sürdüreceğiz. Şahsım ve TÜFAD Konya Şubesi 
adına üstlendiğimiz misyonun farkındayız. Bu misyonumuz 
gereği çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bun-
dan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Merkez Hakem Kurulu 
yaz semineri başladı

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni sezon öncesindeki yaz semi-
nerleri, A Klasman Hakem ve Yardımcı Hakemlerin katılımı ile 
başladı. 2018-2019 futbol sezonu öncesindeki yaz semineri start 
aldı. Seminerin açılışında konuşan Merkez Hakem Kurulu Başka-
nı Yusuf Namoğlu, “Bu yıl atletik testleri seminer öncesine aldık. 
Bunun nedeni seminere tamamen konsantre olmanız ve atletik 
test stresini yaşamamanız içindir. Bu bağlamda seminerde iş-
lenecek konuları dikkatle izlemenizi istiyoruz. Fiziksel ve mental 
olarak lige hazır olmalısınız. Yeni sezonun sizlere ve futbolumuza 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Seminer süresince MHK Başka-
nı Yusuf Namoğlu MHK’nin eğitimden sorumlu üyesi Murat Ilgaz, 
UEFA Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu Jorn West Larsen 
ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg sunum yapa-
cak. Üç gün sürecek seminerde Prof. Dr. Ali Kızılet ile Dr. Tuba Kı-
zılet Bozdoğan nezaretinde hakemlerin yağ ölçümleri ile sakatlık 
önleyici testler de yapılacak. Ayrıca MHK Hakem Koçu Rıdvan Ek-
mekçi hakemlerin mental gelişimleri konusunda sunum yapacak. 
n İHA

Cihat’ın hedefi 
altın madalya

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
personeli Durmuş Ali Aykış, dün geçirdiği trafik kazası 
sonucu hayatını kaybetti. Aykış’ın vefat haberi, ailesini 
ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Durmuş Ali Aykış, 
memleketi Akören’de toprağa verilirken, cenazesine 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Er-
söz, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 
Remzi Ay, Konyaspor As Başkanı Mehmet Günbaş ile 
Aykış’ın sevenleri ve yakınları katıldı. Spor İl Müdürlüğü 
personeli Durmuş Ali Aykış, kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla toprağa verildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

personeli Durmuş Ali Aykış’ın vefat haberinin ardından 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
Konya ASKF ve Konya TSYD yaptığı açıklamalar başsağ-
lığı mesajı yayınladı. Ersöz açıklamasında, “Dün elim 
bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz İl Müdürlüğümüz 
personeli Durmuş Ali Aykış Kardeşimizin cenazesini 
Akören ilçemizde defnettik. Merhuma Allah’tan rahmet, 

yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerine yer verirken, 
Konya ASKF’den, “Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü personellerinden Durmuş Ali Aykış trafik ka-
zası sonucu hayatını kaybetti. Aykış’a Allah’tan rahmet, 
ailesine ve gençlik spor camiasına başsağlığı dileriz” 
denildi. Türkiye Spor Yazarlar Derneği Konya Şubesi ise 
açıklamasında, “Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 
emektar personeli Durmuş Ali Aykış’ın geçirdiği trafik 
kazası sonucu yaşamını yitirmesini büyük bir üzüntü ile 
öğrenmiş bulunmaktayız. Diğer yandan Bisiklet ve Tek-
vando Federasyonlarında üst düzey görevler alan Spor 
yöneticisi Ramazan Erçin’in kardeşi Orhan Erçin hakkın 
rahmetine kavuştu. Atiker Konyaspor taraftar grupların-
dan Green White tribün lideri Sedat Ertürk’ün kardeşi 
Emrah Ertürk’te geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Türki-
ye Spor Yazarları Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
olarak Merhum Durmuş Ali Aykış, Orhan Erçin ve Emrah 
Ertürk’e Allah’tan rahmet kederli ailelerine ve spor cami-
asına başsağlığı ve sabır dileriz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Durmuş Ali Aykış, Akören’de toprağa verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan ve 
yaza damgasını vuran “Konya’da Yüzmeyen Çocuk/Genç 
Kalmasın” projesi büyük ilgi gördü. Konya merkez ve il-
çelerin okul bahçelerine kurulan 55 portatif havuz ve aqua 
parka şuana kadar 45 bin çocuk ve genç kayıt yaptırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya 
konulan “Konya’da Yüzmeyen Çocuk / Genç Kalmasın” pro-
jesi büyük ilgi görüyor. Konya merkez ve ilçelerdeki devlet 
okullarının bahçelerine kurulan 45 portatif havuz ve 10 por-
tatif aqua parkta 45 bin öğrenci hem eğleniyor hem de yüz-
me eğitimi görüyor. Örnek projeye kayıtlar devam ediyor.

YÜZME ÖĞRENİP, EĞLENECEKLER
Öğrencilerin ve velilerin memnun kaldığı proje ile ilgili 

konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay,  “Seanslarımız haftada iki gün olmak üzere çocukla-
rımızın yaş gruplarına ve kızlar ve erkekler ayrı olmak üzere 
düzenlendi. Böylelikle çocuklarımız hem yüzme öğrenirken 
hem de yaz aylarını eğlenceli şekilde geçirdi” ifadelerini 
kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Büyükşehir’in örnek projesine çocuklardan büyük ilgi

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Cihat Liman, Avrupa Gençler Güreş Şam-
piyonası’ndan bronz madalya ile döndü. Liman, yaptığı açıklamalarda bundan 

sonraki hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu ifade etti

Selçuklu Belediyespor Kulübü güreş 
branşında önemli başarılara imza atmaya 
devam ediyor. İtalya’nın başkenti Roma’da 
düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampi-
yonasında, Selçuklu Belediyespor Kulübü 
sporcusu Cihat Liman grekoromen stil 55 kg 
da bronz madalya kazandı. Şampiyonanın 
ilk gününde Bulgar, Romen ve Azerbeycan’lı 
rakiplerini sayı tuşuyla yenen Liman, Şampi-
yonada yarı finale yükseldi. Yarı finalde kar-
şılaştığı güçlü Ermeni rakibine mağlup olarak 
final şansını kaybeden Cihat Liman, üçün-
cülük maçında İsviçreli rakibiyle karşılaştı. 
Üçüncülük maçında madalya mücadelesi 
veren Liman, rakibini mağlup ederek bronz 
madalyanın sahibi oldu.
GÖZÜ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA

Avrupa Şampiyonasından bronz ma-
dalya ile dönen Cihat Liman’ın yeni hedefi 
eylül ayında Slovakya’da düzenlenecek olan 
Gençler Dünya Şampiyonasından da madal-
ya ile dönmek. Madalya töreninden sonra 
konuşan, Milli Sporcu Cihat Liman, “Şam-
piyonadan madalya ile döndüğüm için çok 
mutluyum ancak hedefim altın madalya ka-
zanmaktı. Yarı final maçında öne geçmeme 

rağmen skoru koruyamadığım için mağlup 
oldum. Madalyanın yanı sıra bu şampiyona-
da önemli tecrübeler edindim. Şimdi hede-
fim eylül ayında düzenlenecek olan Dünya 
Şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanarak 
şampiyonluğa ulaşmak. Slovakya’da hem 
ülkemizi hem de kulübümüzü en iyi şekilde 
temsil etmek istiyorum. Bana her zaman des-
tek olan antrenörümüze ve kulüp yönetimimi-
ze teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ÖZKIŞ: GURURLUYUZ
Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş ta-

kımı antrenörü Yavuz Özkış, Cihat Liman’ın 
önemli bir başarıya imza attığını belirterek, 
“Cihat Liman bronz madalya ile bizleri ku-
lübümüzü ve ülkemizi gururlandırdı. Çalış-
malarının karşılığını bronz madalya ile aldı. 
Önemli bir başarı ancak altın madalya ile 
de dönebileceğimiz bir şampiyona oldu. 13 
yıl sonra güreş branşında ilk kez bir Konyalı 
sporcu Avrupa’dan madalya ile döndü. 11 
yaşında Selçuklu Belediyespor Kulübüne 
adım attı. 9 yıl boyunca verdiğimiz emeğin 
karşılığını almak bizleri hem mutlu etti hem 
de gururlandırdı” dedi.
n SPOR SERVİSİ



RPS

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı 
Hilmi Kulluk ve beraberindeki heyet 
geçtiğimiz günlerde Konya Valisi Ya-
kup Canbolat’ı makamında ziyaret et-
mişti. Bu ziyaretin ardından Vali Ya-
kup Canbolat da geçtiğimiz günlerde 
Konyaspor’a iade-i ziyarette bulundu. 
Konya Valisi Canbolat’ı, Konyaspor 
Başkanı Hilmi Kulluk, Başkan Yar-
dımcısı Celalettin Yılmaz, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mustafa Genç, Ahmet 
Büyükateşli ve Genel Müdür Bahri Bı-
çakçı karşıladı.

BÜTÜN YÜREĞİMİZLE 

DESTEKLEYECEĞİZ
Ziyarette konuşan Vali Ya-

kup Canbolat, “Öncelikle yeni sezo-
nun başta yönetim kurulumuz olmak 
üzere, tüm camiamıza ve spor dün-
yasına hayırlı olmasını diliyorum. 
Pazar günü şehrimizde bir karşı-
laşma oynanacak. İnşallah orada 
bulunacağız ama bu sezon özellikle 
Konyaspor’umuzun maçlarında yer 
alıp kulübümüzü bütün yüreğimizle 
destekleyeceğiz. Hepimizin görevi 
Konyaspor’umuzu önce Türkiye’de 
sonra gücümüz yettiğince bütün dün-

yada marka haline getirmek. Bunun 
için de öncelikle burada kendi şeh-
rimizde bir bütün olmak zorundayız. 
İnşallah bu birlikteliği sağlayıp bu 
sezon önemli başarılara hep beraber 
imza atacağız” şeklinde konuştu.

HEYECANLA SEZONU 
BEKLİYORUZ

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi 
Kulluk ise, “Sayın Valim nezaket 
ziyaretiniz için minnettarız. Kulübü-
müze şeref verdiniz. Daha önceki 
konuşmalarımızda da bu sezon maç-
larımıza programlarınız elverdiğince 

geleceğinizi söylemiştiniz, burada 
da yeniden ifade ettiniz, camiamız 
ve yönetim kurulumuz adına size te-
şekkür ediyoruz. Bizler de heyecanla 
yeni sezonun başlamasını bekliyo-
ruz. İyi bir takımımız var. İnşallah biz-
lere inananları mahcup etmeyeceğiz. 
Ama her şeyden önemlisi bu kulübü 
kendi ayakları üzerinde durabilmesi 
için bütün imkânlarımızı seferber 
edip projelerimizi peyderpey zamanı 
geldiğinde hayata geçireceğiz. Tek-
rar nazik ziyaretiniz için teşekkür edi-
yoruz. Yeni sezon hepimiz için hayırlı 

olsun” dedi.
Konya Valisi Yakup Canbolat 

daha sonra yeni sezona yetiştirilecek 
olan A Protokol Riyaset Locasında 

incelemelerde bulundu. Kulüp idare 
binasını ve müzeyi de gezen Canbo-
lat burada yetkililerden çalışmalarla 
ilgili brifing aldı.  n SPOR SERVİSİ

Konya Valisi Yakup Canbolat, Konyaspor’u ziyaret etti

Konyaspor’dan 
vefalı tanıtım!

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, 2018-2019 sezonunda giyilecek olan formaların ta-
nıtımını yaptı. ‘La Casa De Papel’ dizisinin temasını kullanan yeşil beyazlı takım, Konyaspor 

tarihinde önemli yer eden isimleri de kullanarak son zamanların en iyi videosunu çekti
Günlerdir beklenen Konyaspor yeni 

sezon formalarının tanıtımı yapıldı. Ön-
ceki günlerde özel bir video ile tanıtım 
yapılacağını duyuran Anadolu Kartalı, 
video çekiminde beklentilerin de üze-
rine çıkarak muhteşem bir işe imza 
attı. Konyaspor yeni sezon formalarının 
tanıtım videosunda ‘La Casa De Pa-
pel’ dizisinden esinlenen Kartal, yeni 
formalarının üzerine Konyaspor’un ilk 
başkanı Süreyya Ege, Konyaspor’da 
oynadığı dönemde trafik kazası geçi-
rerek felç kalan Branimir Poljak, beyin 
kanaması geçirerek hayatını kaybeden 
Konyaspor’un eski futbolcusu Muham-
met Yürükuslu ve geçtiğimiz sezon 
trafik kazasında hayatını kaybeden 
Konyaspor’un minik taraftarı Alperen 
Öztaş’ın isimlerini kullanarak önemli 
bir vefa örneği gösterdi.

VİDEOYA BÜYÜK İLGİ
Atiker Konyaspor’un forma tanıtım 

videosunun sosyal medyada yayınlan-
masının ardından Konyasporlu taraf-
tarlar ve futbol camiasının beğenisini 
topladı. Video binlerce paylaşım alır-
ken, son dönemlerde yapılan en iyi 
video olduğu belirtildi. Tanıtım vide-
osunda camiada büyük önem taşıyan 
isimlere yer verilmesi ise vefa örneği 
olarak gösterildi. Konyaspor’un yeni 
sezon formaları, Konya’da yapılacak 
olan antrenmanlar öncesi futbolculara 
giydirilerek yeniden tanıtılacak.

FORMALAR SINIFTA KALDI
Yeşil beyazlı kulübün yaptığı forma 

tanıtım videosu yeni sezon formalarının 
önüne geçti. Geçtiğimiz sezon Hummel 
ile çalışan, bu sezon Nike ile anlaşma 
sağlayan Konyaspor’un 2018-2019 
sezonunda giyeceği formalar beğenil-
medi. Bir kısım taraftar sadece çubuklu 
ve siyah formanın güzel olduğunu ifade 
ederken, yeşil ve beyaz formalar eleş-
tiri aldı. Sosyal medyada, “Tanıtım ef-
sane, tişörtler de fena değil. Formalar 

nerede?” yorumları yapıldı.
‘YÜRÜKUSLU FORMASI 

SATIŞA ÇIKSIN’
Atiker Konyaspor, yeni sezon for-

malarının tanımında, Şubat ayında 
hayatını kaybeden eski futbolcusu 

Muhammet Yürükuslu’nun adını da 
kullandı. Bu hareket takdir alırken, ye-
şil beyazlı kulüp büyük bir vefa örneği 
gösterdi. Konyasporlu taraftarlar yeni 
sezon formaları ile birlikte, Muhammet 
Yürükuslu adının yazılı olduğu forma-

ların da KonyaStore’da satışa sunul-
masını istedi. Muıhammet Yürükuslu, 
Konyaspor’un Süper Lieg’e çıktığı kad-
roda yer almış ve 91 numaralı forma ile 
mücadele etmişti.
n SPOR SERVİSİ

Bursaspor’un Brezilyalı stoperi Titi’nin Göztepe ile 
prensipte anlaştığı, transferin birkaç gün içerisinde net-
lik kazanacağı öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüpte maddi 
konularda yaşanan sıkıntılar sebebiyle yönetime daha 
önce mutsuz olduğunu ileten Brezilyalı defans oyun-
cusu Titi, bir süredir Göztepe ile görüşme halindeydi. 
Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan 
Titi için yeşil-beyazlı idarecilerin Göztepe yönetimi ile 
bonservis konusunda anlaşma sağladığı, transferin de 
birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi. Geçen 
sezon Bursaspor formasıyla 36 resmi maça çıkan Titi, 1 
gol, 1 asist kaydetti.   n İHA

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 2018-2019 sezo-
nunun açılışını yapacağı Göztepe maçı hazırlıklarına 
kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Tek-
nik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antren-
manda top ve istasyon çalışması yapıldı. Daha sonra 
dar alanda çift kale maç yapan sarı-kırmızılı futbolcular, 
çift kale maç yaptı. Malatyasporlu futbolcuların istekli 
halleri teknik heyeti memnun etti. Antrenmanın başın-
da saha ortasında oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan 
Erol Bulut, kamp döneminin ardından yeni sezonun ha-
vasına girmeleri gerektiğini söyledi. 

Yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Godson 
Azubuike, Arturo Mina, Ömer Şişmanoğlu, Rahman 
Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Fabian Farnolle katılmaz-
ken, sakat oyunculardan tedavi süreci en uzun sürecek 
isimlerin Eren ve Azubuike oldukları belirtildi. 
n İHA

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı UEFA Şampi-
yonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçı hazırlıklarına dün 
sabah yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisle-
ri’nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki saat 
10.30’da başlayan antrenmana Cagliari maçının on 
birinde başlayan oyuncular, rejenerasyon ve aktif din-
lenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise 
ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start verdikleri 
antrenmana dayanıklılık koşuları ile devam etti. Ant-
renman, pas çalışmasının ardında, dar alanda yapılan 
çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe, Benfica hazır-
lıklarına bugün yapacağı çalışmalarla devam edecek. 
n İHA

Bursasporlu Titi 
Göztepe yolunda

Yeni Malatyaspor 
eksik kadro ile çalışıyor

Fenerbahçe’de 
hazırlıklar başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Atiker Kon-
yaspor dün stoper Fallou Diagne ile resmi sözleşme 
imzaladı. Kulüp idare binasında gerçekleşen imza tö-
reninde konuşan transfer komitesi üyelerinden Mustafa 
Aydınalp, “Transfer dönemi devam ediyor. Bu süreci 
acele etmeden ama nokta atışı transferler ve Atiker 
Konyaspor’umuzun menfaatleri doğrultusunda en iyi 
şekilde değerlendirmek istiyoruz. Fallou Diagne güçlü, 
çabuk iyi yer tutabilen son derece kaliteli bir isim. Ku-
lübümüze büyük katkıları olacağına inancımız sonsuz. 
Diagne eminim ki kısa sürede hem şehrimize hem de 
takıma uyum sağlayacak ve iyi bir sezon geçirecek. Her 
iki tarafa da hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

SATDYUMA HAYRAN KALDIM
Atiker Konyaspor’la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan 

Fallou Diagne ise “Çok hırslıyım. Konyaspor’da kendi-
mi bir kez daha ispat etmek istiyorum. Taraftarın karşı-
sına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de ve Kon-
ya’da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Stadyumu 
biraz önce gördüm hayran kaldım. Bu stadyumda büyük 
başarılara imza atacağımıza eminim. Taraftarlarımıza 
kalben selamlarımı gönderiyorum” dedi. Fallou Diagne 
Atiker Konyaspor’da 3 numaralı formayı giyecek.
n SPOR SERVİSİ

Fallou Diagne resmen Konyaspor’da!
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