
KONYALI POLİS 
KAZADA ŞEHİT OLDU

DÜĞÜNLER ESNAFA 
CAN SUYU OLDU

Bugün Yalıhüyük’te defnedilecek

Esnafta düğün hareketliliği 

İstanbul’da görev 
yapan Konyalı po-
lis memuru Müca-
hit Örs, trafik kazası 
sonucu şehit düştü.
Kadıköy’de geçir-
diği kazada haya-
tını kaybeden Kon-
yalı polis memuru 
Mücahit Örs (23)  
bugün memleketi 
Yalıhüyük’te topra-
ğa verilecek.

Ramazan ayının ve seçimlerin bitmesiyle düğün sezonu hız-
landı. Sezonun açılmasıyla gelinlikçiler, zücaciyeciler ve be-
yaz eşya satıcılarında hareketlilik arttı. Yaşanan hareketlilik 
esnafı sevindirdi.

n HABERİ SAYFA 15’TE
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öne çıkıyorlar02 Özel tarih için 
sıraya girdiler

Hedef; 2019!
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” 

kapsamında hayata geçirilen 
Şehir Hastaneleri’nden 5’i ta-

mamlanmış durumda. 4 şehir 
hastanesinin de bu yılsonunda 

bitmesi planlanırken, Konya 
Şehir Hastanesi ise 2019 

yılsonunda tamamlanacak

SAĞLIKTA 
DÖNÜŞÜM

Kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan, yak-
laşık 41 bin yataklı şehir hastaneleri yatırımı 
Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük ya-
tırımları arasında gösteriliyor. “Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı” kapsamında kamu-özel 
iş birliğiyle hayata geçirilen yüksek teknoloji 
özellikli şehir hastaneleri tek tek bitirilerek 
hizmete sunuluyor. 

1250 YATAK 
KAPASİTELİ

Şehir Hastaneleri yatırımları kapsamında 
Konya Şehir Hastanesi de bulunuyor. 2017 
yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan has-
tanenin yapımı hızlı bir şekilde sürdürülüyor. 
1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi 
2019 yılsonuna tamamlanıp hizmete açılma-
sı planlanıyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Filistin’in El Halil Belediye Baş-
kan Yardımcısı Yusuf El Caberi, 
Teffuh Belediye Başkanı İsmail 
Rabba, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ı makamında ziyaret etti. 
Başkan Altay Konya’nın Filistin 
davasının yanında olduğunu 
söyledi. n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya, Filistin 
davasının yanında

Toplumun her kesiminden, her siyasi görüşe sahip 
insanı biraraya getiren İpekyolu İşadamları Derneği, 
farklı fikirlere sahip iş adamlarını ortak paydada buluş-
turan bir dernek olmayı başardı. 

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ta-
hir Şahin, “Ufukları açarsak, buna göre sanayicimiz 
hayal eder ve yeni şeyler bulmaya çalışır. Bizim yaptı-
ğımız bu yolda engel olan taşlar varsa onları kaldırmak 
olmalıdır” dedi.   n HABERİSAYFA 17’DE

Ufuk açıyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Genç-
liğin Dirilişi Derneği tarafından or-
taklaşa düzenlenen “Yeni Türkiye 
Vizyonunda Genç Liderler” pro-
jesinin kapanış toplantısı gerçek-
leşti. toplantıda konuşan AK Parti 
Konya eski Milletvekili Hüsnüye 
Erdoğan, “Gençlerimizi geleceğe 
taşırken donanımlı olarak taşımak 
hepimizin görevidir” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Gençlerimiz donanımlı olmalı’

Tahir Şahin
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Konya’da 110 çift, 8 rakamının yan yana geldiği 08.08. 2018 tarihinde, dünyaevine girdi. 8 rakamının 
sonsuzluğu simgelediğine inanan ve unutulmayacak bir tarih olduğunu düşünen çiftler aylar önce-
sinden gün aldı. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de mutlu güne ortak oldu, nikah kıydı

08.08.2018’de, 110 çift evlendi
Ömür boyu mutluluk için ‘evet’ 

diyecek olan 110 çift, nikah tarihle-
rinin özel olması için 08.08.2018 ta-
rihini seçti. Dünyaevine girmek için 
aylar öncesinden evlendirme daire-
sinden gün alan çiftler, 8 rakamının 
yan yana geldiği 08.08.2018 tarihin-
de nikâh salonlarını doldurdu. 8 ra-
kamının sonsuzluğu simgelediğine 
inanan ve unutulmayacak bir tarih 
olduğunu düşünen Selçuklu ’da 52, 
Meram’da 35, Karatay’da 17, İl Müf-
tülüğünde ise 6 çift nikâh masasına 
oturarak ‘evet’ dedi.  Selçuklu ilçe-
sinde normal zamanlarda 17-18 çif-
tin nikâhı kıyılırken bu rakam 52’ye 
çıktı. Meram Belediyesi Evlendirme 
Dairesi yetkilileri ise 08.08.2018 ta-
rihinden dolayı talebin fazla olduğu-
nu ancak 15 dakika arayla nikâh kı-
yılacak şekilde sırayı belirlediklerini 
söyledi. Konya İl Müftülüğüne gelen 
talebin de fazla olduğunu dile geti-
ren yetkililer program yoğunluğuna 
göre nikâh saatlerini ayarladıklarını 
belirtti. 

BAŞKAN HANÇERLİ,
 08.08.2018’DE 18 NİKAH KIYDI
 Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, nikah tarihi olarak 
08.08.2018 tarihini seçen çiftlerin 

mutluluğuna ortak oldu. Bu özel 
günde nikahları Başkan Hançerli 
tarafından kıyılan çiftler büyük mut-
luluk yaşadı.Başkan Hançerli evlili-
ğin özünün sevgi ve saygı olduğunu 
belirterek; karşılıklı anlayışın ömür 
boyu mutluluğun sırrı olduğunu 

söyledi. Başkan Hançerli ailenin top-
lumun temelini oluşturduğunu be-
lirterek; sağlam bir temel üzerinde 
yükselen aile değerlerinin ülkemiz 
ve devletimiz için büyük önem taşı-
dığına dikkat çekti. Toplumun birlik 
ve beraberliğinin ailede başladığını 

söyleyen Başkan Hançerli, ailenin 
bireyin topluma kazandırılması sü-
recinin büyük bir parçası olduğunu 
vurguladı. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli nikahlarını kıydığı 
çiftlere ömür boyu mutluluklar dile-
di.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Karapınar’da iş ve yatırım 
ortamını geliştirecek proje

Karapınar Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırla-
dığı Ekonomi Geliştirme Merkezi 
(EKOGEM) projesi Mevlana Kal-
kınma Ajansı (MEVKA) tarafından 
kabul edildi. Karapınar Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Mevlana Kalkın-
ma Ajansı sözleşmeye imza attı. 

Karapınar Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kemal Sözen, MEVKA 
binasında düzenlenen imza töre-
ninde, sözleşmeyi imzalamaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Sözen, projenin 18 ayda 
tamamlanacağını belirterek, şöyle 
konuştu: “Karapınar’da iş ve yatı-
rım ortamını iyileştirmenin ve ge-
liştirmenin hedef alındığı projemi-
ze MEVKA 674 milyon lira destek 
verecek. Projemiz kapsamında gi-

rişimciler, yatırımcılar ve KOBİ’ler 
tüm ticari işlemlerini tek merkez-
den yapabilme imkanı bulacak, za-
man israfı önlenecek ve bürokrasi 
ortadan kaldırılacak. Girişimcilere 
yeni iş kurmada, yatırımcılara ve 
KOBİ’lere iş geliştirmede eğitim, 
toplantı, brifing faaliyetleri ile yol 
gösterici olunacak. İlçedeki iş ale-
minin tüm teşvik ve hibelerden 
maksimum faydalanması sağla-
nacaktır. Projemizin odamıza, üye-
lerimize, ilçemize ve iş dünyasına 
hayırlı olmasını diliyorum.”  

İmza törenine MEVKA Genel 
Sekreter’i Savaş Ülger, uzman 
Funda Erkan , Karapınar Ticaret ve 
Sanayi Odasından Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, 
yönetim kurulu üyeleri Mehmet 
Kaynak ve Bahri Müftüoğlu katıldı.
n AA

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında hayata geçirilen Şehir Hastaneleri’nden 5’i tamamlanmış durumda. Elazığ, Manisa, Eskişe-
hir ve Ankara Bilkent şehir hastaneleri bu yılsonunda bitmesi planlanırken, Konya Şehir Hastanesi ise 2019 yılsonunda tamamlanacak

Şehir Hastanesi 2019’da açılacak!
Kamu-özel ortaklığı modeli ile 

yapılan, yaklaşık 41 bin yataklı şe-
hir hastaneleri yatırımı Türkiye’nin 
sağlık alanındaki en büyük yatırım-
ları arasında gösteriliyor. “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” kapsamında 
kamu-özel iş birliğiyle hayata ge-
çirilen yüksek teknoloji özellikli 
şehir hastaneleri tek tek bitirilerek 
hizmete sunuluyor. Bu kapsamda 
Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve 
Kayseri şehir hastaneleri tamam-
lanarak hizmet vermeye başladı. 
Yapımı devam eden ve bu yılsonu-
na kadar bitirilmesi planlanan Ela-
zığ, Manisa, Eskişehir ve Ankara 
Bilkent şehir hastaneleri ise açılış 
için gün sayıyor. 1250 yatak ka-
pasiteli Konya Şehir Hastanesi’n-
de ise çalışmalar hızlı bir şekilde 
sürdürülürken, 2019 yılsonunda 
hastanenin tamamlanıp hizmete 
sunulması hedefleniyor.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ 1250 
YATAK KAPASİTELİ

Şehir Hastaneleri yatırımları 
kapsamında Konya Şehir Hastane-
si de bulunuyor. 2017 yılının Ara-
lık ayında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından temeli 
atılan hastanenin yapımı hızlı bir 
şekilde sürdürülüyor. İl Sağlık Mü-
dürlüğü’nden alınan bilgilere göre 
Konya Şehir Hastanesi 2019 yılso-
nuna tamamlanıp hizmete açılma-
sı planlanıyor. Toplam 1250 yatak 
kapasitesine sahip olan şehir Kon-
ya Şehir Hastanesi, sağlık alanın-
da bölgenin önemli şehirlerinden 
olan Konya’yı daha yukarıya taşı-
yacağı değerlendiriliyor. 413 bin 
718 metrekarelik toplam alanı, 56 
bin 731 metrekarelik bina oturma 
alanı bulunan Konya Şehir Hasta-
nesi’nde;27+5 metrekarelik 601 
adet tek yataklı oda,  35+5 met-
rekarelik 202 adet iki yataklı oda 
bulunuyor. Ayrıca hastanede 24 
yataklı anne misafirhanesi, 16+3 
mahkum yatağı da yer alacak. Her 
biri 20-25 metrekareden oluşan 
330 polikliniğin olacağı Konya Şe-
hir Hastanesi’nde 32+16 ame-

liyathane, 2 adet diş ünitesi yer 
alacak. Ayrıca hastanenin yoğun 
bakım yatak kapasitesi 240, mü-
şahede kapasitesi 90,yanık yatak 
sayısı 11+4 ve uyku laboratuvarı 
kapasitesi de 4 olarak planlanmış 
durumda. Açık ve kapalı olmak 
üzere 2695 kapasiteli otoparkı da 
planlanan hastanenin tamamlan-
masıyla, önemli bir hizmet verme-
si bekleniyor. 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ BİLKENT
Türkiye’nin en büyük şehir 

hastanesi Ankara Bilkent Enteg-
re Sağlık Kampüsü’nde ise genel 
hastane, ana hastane, kalp damar, 
nöroloji ve ortopedi, çocuk, kadın 
doğum, onkoloji, fizik tedavi ve re-
habilitasyon ve yüksek güvenlikli 
adli psikiyatri olmak üzere 9 hasta-
ne yer alıyor.

Bin 11 poliklinik, 700 yoğun ba-

kım yatağı, 131 ameliyathane, bin 
77 tek kişilik oda, özelliğine sahip 
hastanede, 100 yüksek güvenlikli 
adli psikiyatri yatağı ve kişiye özel 
doğum hizmetinin sunulacağı 80 
sancı, doğum, lohusa odası da yer 
alacak. Bu yıl hizmete girecek Ma-
nisa Şehir Hastanesi de açılış için 
gün sayıyor. 558 yatak kapasitesi-
ne sahip Manisa Şehir Hastanesi 
ise tek kişilik 200, çift kişilik 100 

odadan oluşuyor. Hastanede 19 
ameliyathane, 122 yoğun bakım 
yatağı, 145 poliklinik, 29 poliklinik 
destek odası, 15 diyaliz merkezi 
yatağı, 17 kemoterapi koltuğu ile 
hizmet verilecek. Son teknolojiye 
sahip tıbbi cihazları, modern mi-
marisi ile sadece Manisa’ya değil, 
civar illerdeki hasta ve hasta yakın-
larına da hizmet sunacak. Eskişehir 
Şehir Hastanesi ise bin 81 yatak 

kapasitesi, 402 tek kişilik oda, 191 
çift kişilik oda, 254 poliklinik, 35 
ameliyathane 131 yataklı yoğun 
bakım ünitesi ile hizmet verecek.

100 GÜNLÜK HEDEFLERDE YENİ 
SAĞLIK YATIRIMLARI 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 
günlük icraat programına göre, va-
tandaşın sağlık hizmetlerine daha 
kolay erişebilmesi için Konya’nın 
Hadim İlçesi’nin de aralarında bu-
lunduğu çeşitli bölgelere 20 hasta-
ne ve 2 ağız ve diş sağlığı merkezi 
açılacak. Bin 642 bin metrekare 
alana sahip 20 hastane ve 2 Ağız 
Diş Sağlığı Merkezinin (ADSM) 
hizmete açılacak illere göre yatak 
dağılımları ise şöyle: “Adana Mer-
kez Karşıyaka ADSM 50 yatak, 
Ankara Pursaklar Devlet Hastane-
si 150 yatak, Antalya Finike Dev-
let Hastanesi 125 yatak, Balıkesir 
Burhaniye Devlet Hastanesi 100 
yatak, Balıkesir Bandırma Devlet 
Hastanesi 17 yatak, Çanakkale 
Yenice Devlet Hastanesi 30 yatak, 
Diyarbakır Kadın Doğum ve Ço-
cuk Hastalıkları Hastanesi ek bina 
(Acil Servis) yatak, Eskişehir Yunus 
Emre Devlet Hastanesi 600 yatak, 
Gaziantep Şahinbey Devlet Hasta-
nesi (Perilikaya Kavşağı) 300 ya-
tak, Giresun Görele Op. Dr. Ergun 
Özdemir Devlet Hastanesi 45 ya-
tak, İstanbul Zeynep Kamil Kadın 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (2. 
etap) 95 yatak, İstanbul Çekme-
köy Devlet Hastanesi 150 yatak, 
İzmir Foça Devlet Hastanesi 50 
yatak, Kırklareli Pınarhisar Devlet 
Hastanesi 30 yatak, Konya Hadim 
Devlet Hastanesi 15 yatak, Malat-
ya Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet 
Hastanesi 45 yatak, Manisa Mer-
kez Efendi Devlet Hastanesi 400 
yatak, Ordu Aybastı Devlet Hasta-
nesi 25 yatak, Ordu Korgan Devlet 
Hastanesi 30 yatak, Siirt Eruh İlçe 
Devlet Hastanesi 20 yatak, Sinop 
Merkez ADSM 20 yatak, Sivas Gü-
rün Devlet Hastanesi 25 yatak.”
n NAZİFE ARSLAN 

Ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyecek olan 110 çift, nikah tarihlerinin özel olması için 08.08.2018 tarihini seçti.

2017 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan 1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi’nin yapımı hızlı bir şekilde sürdürülüyor.
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    Gece Gündüz
Konya                   20°C   30°C

Karaman             16°C 30°C 

Aksaray               18°C  30°C

Ankara                 19°C 30°C
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Ziraat Mühendisleri Odası 
(ZMO) Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, üniversite 
tercih döneminin başladığı bu-
günlerde üniversite hayatına yeni 
başlayacak öğrenciler için Ziraat 
Mühendisliği mesleğinin ve tarımın 
ülkemizdeki önemi hakkında açık-
lamalarda bulundu. 

Tarımın öneminin gerek ül-
kemizde gerekse Dünya’da her 
geçen gün arttığını belirten Soylu, 
öğrencilerin nitelikli yetişmeleri 
halinde kesinlikle işsizlik sorunu 
yaşamayacaklarını söyledi. Ziraat 
Mühendislerine iş alanı olmadığı ile 
ilgili algının çok yanlış olduğunu be-
lirten Soylu, bugün toplumun tüm 
kesimlerinde en özverili çalışan 
ve ülkenin gelişimine katkı yapan 
meslek gruplarının başında Ziraat 
Mühendisliğinin geldiğini söyledi. 
Tarım sektörünün çok geniş bir 
alan olduğunu vurgulayan Soylu, 
öğrencilerin başta özel sektör olmak 
üzereTarım ve Orman Bakanlığı’na 
bağlı birçok kamu kuruluşundaçalı-
şabileceğini belirtti.Soylu sözlerine 
şöyle devam etti: “Tarım, eskiden 
kalkınmanın temel faktörüyken gü-
nümüzde sanayileşmeyle birlikte 
kalkınmanın önemli bir halkası ha-
line gelmiştir. Sadece kendine ye-
terli olma kaygısıyla yapılan tarım; 
bugün küresel ticaretin en önemli 
sektörü olmuş, üretim ve tüketimi 
de içine alan bütüncül bir anlayış 
ile markalaşma çabasına girerek, 
küresel ölçekte izlenmesi ve yöne-
tilmesi gereken bir alan olmuştur. 
Türkiye 168 milyar TL  hasıla ile 
Dünya’da yedinci, Avrupa’da ise bi-
rinci sırada yer alan çok önemli bir 
tarım ülkesidir.Bu sektörü gelişti-
recek ve ayakta tutacak olan kişiler 
çiftçilerimiz ve onları yönlendirecek 
Ziraat Mühendisleridir. 172 yıl önce 
Ayamama çiftliğinde kurulan Zi-
raat Mektebi ile başlayan tarımsal 
öğretim, bugün sayıları 40’ı bulan 
değişik isimlerde diğer Ziraat Fa-
külteleri ile devam etmektedir. Bu 
fakültelerde bugün 5 bin civarında 
öğrenci kontenjanı bulunmakta ve 
bunların büyük bölümü dolmak-
tadır. Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi de gerek eğitim kadrosu 
gerek imkanları ile ülkemizde ilk üç 
sırasında yer alan önemli bir fakülte 
olarak ülke tarımına hizmet eden 
ziraat mühendisleri yetiştirmekte-
dir. Konya gerek tarımsal üretim 

potansiyeli gerekse bünyesinde 
bulundurduğu Konya Ticaret Bor-
sası, Ziraat Odaları, Tarım Kredi 
Kooperatifleri, Pankobirlikler, Çift-
çi Örgütleri, 300’e yakın tohum, 
gübre vb. üretim yapan firmalarıile 
Ülke tarımının merkezi konumda-
dır. Konya bu tarımsal kapasitesini 
S.Ü. Ziraat Fakültesi ile de taçlan-
dırmaktadır. Son yıllarda ülkemiz 
açısından en sevindirici konulardan 
biri ise çiftçi çocuklarımızın yoğun 
olarak Ziraat fakültelerini tercih 
etmeleridir. Bu durum ülke tarımı 
açısından bize ümit vermektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ziraat fa-
kültesini tercih eden çiftçi çocukla-
rına özendirici ek puan, burs, dikey 
geçiş hakkı vb. ekstra uygulamalar 
yapması ülke tarımı açısından çok 
önemlidir. Çünkü tarım artık klasik 
usullerin dışına çıkmış teknoloji ve 
bilginin en yoğun kullanıldığı alan-
lar haline gelmektedir. Yeni nesil 
üreticilerimizin mutlaka iyi bir ta-
rımsal öğretimden geçmesi ülke ta-
rımının gelişmesi, teknolojiye ayak 
uydurması bakımından çok önemli-
dir. Biz başta çiftçilerimizin çocukla-
rı olmak üzere tarımı seven, tarıma 
ilgi duyan tüm gençlerimizi Üniver-
site tercihlerinde Ziraat Fakülteleri-
ne bekliyoruz. Ziraat Mühendisleri 
Odası Konya Şubesi olarak sadece 
mezun meslektaşlarımızla değil 
aynı zamanda Ziraat Fakültesine 
yeni başlayan öğrencilerle de dona-
nımlı yetişmeleri için çok yakından 
ilgilenmekteyiz. Ziraat Fakültesi öğ-
rencileri tarafından oluşturulan ve 
ZMO Konya Şubesi olarak her türlü 
desteği verdiğimiz  Genç ZMO gru-
bu ile bir çok farklı etkinlikte genç-
lerimizi  doğru yönlendirmek için 
büyük çabalar sarf edilmektedir.”
n HABER MERKEZİ 

Mektebim’den öğrencilerine
Amerika Lise Diploması

‘Çiftçi çocukları ziraat 
fakültelerine özendirilmeli’

Uluslararası alanda eğitim an-
laşmalarıyla fark yaratan Mekte-
bim, dünyanın birçok bölgesinde 
başarılarıyla tanınan eğitim ku-
rumlarıyla iş birliği gerçekleştirme-
ye devam ediyor. 

 Uluslararası alanda eğitim 
anlaşmalarıyla  fark yaratan Mek-
tebim, dünyanın birçok bölgesinde 
başarılarıyla tanınan eğitim ku-
rumlarıyla iş birliği gerçekleştir-
meye devam ediyor. Uluslararası 
Eğitim Ofisi’nin çalışmalarıyla an-
laşmalarına bir yenisini daha ek-
leyerek Franklin Virtual Schools ile 
eğitimde iş birliği için masaya otu-
ran Mektebim, öğrencilerine Ame-
rika Lise Diploması sahibi olma 
imkânı tanıyor. Bu protokol kapsa-
mında lise öğrencileri eğitimlerine 
Mektebim’de devam ederken 2 yıl 
alacakları online eğitim ile Ameri-
ka Lise Diploması sahibi olacak ve 
mezun olduklarında hem Türki-
ye’den hem de Amerika’dan Lise 
Diploması almaya hak kazanacak-
lar. 

Mektebim CEO’su Banu Gü-
rün ve Franklin Virtual Schools 
CEO’su David Hooser arasında im-
zalanan anlaşmaya göre 4 yıl süren 
lise eğitiminin 2 yılında Amerika 
Franklin Virtual Schools’un vere-
ceği online eğitimi alarak derslerini 
tamamlayacak olan öğrenciler Çift 
diplomaya sahip olacaklar. An-
laşmadan dolayı memnuniyetini 
belirten Franklin Virtual Schools 
CEO’su David Hooser, diploma 
programının Türkiye’de ilk ve tek 
olarak Mektebim’de uygulanaca-
ğını söyledi. Bu diploma ile yurt 
dışındaki tüm üniversitelerin ka-
pılarının Mektebim öğrencilerine 

açılacağını ve programa katılan öğ-
rencilerin kariyer hayatlarına yön 
verme noktasında önemli bir adım 
olacağını belirten Hooser, Türk 
öğrencilerin bu program ile çok 
başarılı olacaklarına inandıklarını 
dile getirdi. 30 yılı aşkın tecrübesi 
ile dünya çapında 50.000’den fazla 
aktif öğrenciye hizmet veren ve 1 
milyondan fazla mezun öğrencisi 
bulunan Franklin Virtual Schools, 
%100 online olan sistem üzerin-
den video tabanlı, interaktif dersler 
ve çalışma materyalleri ile 300+ 
ders seçeneği sunacak. Accredited 
by SACS-CASI(Advanc-ED), BBB 
A+ Rating, College Board gibi ak-
reditasyonlara sahip olan eğitim 
programı Tayland, Vietnam, Mısır, 
Hindistan, İsrail, Rusya, Meksika 
ve Brezilya gibi ülkelerin de yer 
aldığı FVHS Uluslararası Ağ üze-
rinden gerçekleştirilecek. Harvard, 
Princeton, Yale to California Scho-
ols Like Stanford, UCLA ve USC 
gibi önemli üniversitelere öğrenci 
gönderen program, Mektebim öğ-
rencilerine burs imkânı da suna-
cak.  n HABER MERKEZİ

Yeni Türkiye Vizyonunda Genç Liderler Projesi’nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Konya eski Mil-
letvekili Hüsnüye Erdoğan, “Gençlerimizi geleceğe taşırken donanımlı olarak taşımak hepimizin görevidir” dedi

‘Gençleri geleceğe 
donanımlı taşıyacağız’

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Gençliğin Dirilişi Derneği tarafından 
ortaklaşa düzenlenen “Yeni Türkiye 
Vizyonunda Genç Liderler” proje-
sinin kapanış toplantısı gerçekleşti. 
Altuncan Hatun Aile Yaşam Mer-
kezi’nde gerçekleşen toplantıya, AK 
Parti Konya Eski Milletvekili Hüs-
nüye Erdoğan, Proje Koordinatörü 
Musa Horzum, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı Uluslararası Gençlik Merkezi 
Müdürü Harun Çalışkan, Proje Da-
nışmanı Tayfun Pala’nın yanı sıra 
öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. 
Proje kapsamında 100 lise öğrencisi-
ne 10 başlıkta eğitim verildiğini dile 
getiren Proje Koordinatörü Musa 
Horzum, “verilen eğitimler ile genç-
lerin, liderliğe teşvik edilmelerini 
sağlayabilmeyi amaçladık” dedi. AK 
Parti Konya eski Milletvekili Hüsnü-
ye Erdoğan ise, “İleri hedeflerimize 
ulaşmaktaki en önemli basamağı-
mız gençlerimizdir” diyerek projede 
emeği geçenlere teşekkür etti. 

“GENÇLERİ DONANIMLI HALE 
GETİRMEK GÖREVİMİZDİR”

Konuşmalarını gerçekleştiren 
AK Parti Konya Eski Milletvekili 
Hüsnüye Erdoğan, “Gençleri ileri 
dönemlerdeki hedeflere taşırken, 
donanımlı bir şekilde taşımak bizim 
görevimizdir” diyerek cümlelerini şu 
şekilde aktardı: “Yeni Türkiye vizyo-
nu bizim için çok önemli. 2023, 2053 
ve 2071 hedeflerimiz var. Bu he-
deflerimize ulaşmaktaki en önemli 
basamağımız gençlerimizdir. Genç-
lerimizi ileriye taşırken donanımlı 
olarak taşımak hepimizin görevidir. 
Proje içerik olarak liderliği ön plana 
çıkaracak bir proje. Gençler denildiği 
zaman bizim için bütün akan sular 
duruyor. Onlar için büyük emekleri 
olan başta Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan olmak üzere bü-
tün yetkililerimiz alarm durumunda. 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, genç-
lere herkesin verdiği değerden kat 
kat daha fazlasını veriyor. Dolayısı ile 
bu projeyi çok önemli bir adım olarak 
görüyorum. Aslında bu projenin sa-
dece 100 kişi ile kalmayıp daha çok 
zamana yayılarak ve kişi sayısı artırı-
larak devam etmesi gerekiyor” 

“GENÇLERİN LİDERLİĞE TEŞVİK 
EDİLMELERİNİ AMAÇLADIK”

Proje Koordinatörü Musa Hor-
zum ise, gerçekleşen proje ile 
gençlerin dünya görüşlerine katkı 
sağlamayı amaçladıklarını dile ge-
tirerek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Projemiz, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı tarafından gençlik projeleri 
destek programı kapsamında Genç-
liğin Dirilişi Derneği sahipliğinde 
9 ay gibi uzun bir maraton sonrası 
gerçekleştirilmiştir. Hayatı boyunca 
çevrelerinde liderlik üstlenecek olan 

gençlerin, toplum içerisinde insan-
larla doğru, etkili iletişim kurmala-
rını sağlamak, çevresinde gelişen 
olayları analiz etmek, medeniyet 
kültürü ve kültürlerin dünyaya et-
kilerini anlamasını sağlamaktır. Bu 
kapsamda Konya’da eğitim gören 
100 lise öğrencisinde 10 başlıkta ve-
rilen eğitimlerle gelişen ve büyüyen 
ülkemizin 2023 hedefleri doğrultu-
sunda milli ve manevi değerlerine 
bağlı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, 
girişimci, toplumsal aidiyet duygusu 
yüksek, toplumsal hayata aktif katı-
lan, temel hak ve hürriyetlerini etkin 
bir biçimde kullanan kendi potansi-
yellerini tam anlamıyla gerçekleşti-
rebilecekleri geleceğin liderlerini be-
lirleyip Yeni Türkiye’nin oluşumuna 
katkı sağlamaktır. Konya ili merkez 
ilçeleri olan Meram, Selçuklu, Kara-

tay ilçe sınırları içerisinde bulunan 
liselerde öğrenim gören 100 lise öğ-
rencisi gence liderlik eğitimleri veril-
di. Liderlik eğitimlerimiz; Yeni Tür-
kiye Vizyonu, Türk Devletlerinden 
Yönetim Şekilleri ve Türk Liderler, 
Liderlik ve Lobicilik, Algı Yönetimi 
ve Medeniyet Kültürü, Girişimcilik 
ve İnovasyon, Diksiyon Etkili İletişim 
ve Sosyal Medya, Zaman ve Finans 
Yönetimi, Kurumsallaşma ve Takım 
Çalışması, Kriz ve Stres Yönetimi 
olarak 10 başlıkta 100 lise öğrencisi 
ile toplam 100 genç projemizin he-
def grubunu oluşturmuştur. Modern 
ve uygulamalı eğitim yöntemlerinin 
etkili olduğunu söylemek mümkün-
dür. Yeni Türkiye Vizyonunda Genç 
liderler de 2023 hedefleri doğrultu-
sunda fırsat olarak değerlendirilme-
lidir. Bizler bu projeyle, gençlerin 

dünya görüşlerine katkı sağlamayı, 
verilen eğitimler ile liderliğe teşvik 
edilmelerini sağlayabilmeyi amaçla-
dık ve bu çizgide projemizi gerçek-
leştirmiş olduk.” 

“GENÇLERE KAPIMIZI SONUNA 
KADAR AÇIK”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulus-
lararası Gençlik Merkezi Müdürü 
Harun Çalışkan ise, “Arkadaşlar bu 
çalışma ile iyi bir vizyon yakaladılar. 
Bizde onlara destek amacıyla ka-
pılarımızı açtık ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın tesisini onlara tahsis 
ettik. İmkanları genç kardeşlerimize 
farklı şekillerde ulaştırmaya çalıştık. 
Gençlere kapımızın her zaman açık 
olduğunu söylemek istiyorum. Bu-
lunduğumuz yer gençliğin elinden 
tutulması gereken yer olduğunu 
gösteriyor” dedi.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençliğin Dirilişi Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen
 “Yeni Türkiye Vizyonunda Genç Liderler” projesinin kapanış toplantısı gerçekleşti.
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Evlilik telaşı, herkesin yaşamak 
istediği ancak yaşarken de seçimler 
yaparken bir o kadar zorlandığı bir 
hengamedir. Düğün ya da nikah 
olsun, organizasyonun yüzlerce 
detayı ile ilgilenmek, bol miktarda 
zaman ve emek gerektirir. Evlilik 
esnasında zaman ayrılması gere-
ken küçük detaylardan bir tanesi 
de düğün davetiyeleridir. Küçük bir 
ayrıntı gibi gözükse de, davetiyeler 
ince zevki yansıtan ve düğününüzle 
ilgiyi ilk bilgiyi taşıyan aracı görevini 
üstleniyor. Teknolojinin gelişmesine 
rağmen misafirlerini düğünlerinden 
ve sünnetlerinden haberdar etmek 
isteyen aileler misafirlerini kendi 
zevklerine uygun olarak bastırdıkla-
rı davetiyeler ile çağırıyorlar.  Hav-
ların ısınması ve düğün sezonun 
açılması ile birlikte davetiyecilerde 
hareketlilik arttı. Düğün davetiyele-
rinde lazer kesim ve dijital davetiye-
ler ona çıkarken, sünnet davetiyele-
rinde karikatürlü ve arabalı olanlar 
öne çıkıyor  
DAVETİYE DÜĞÜNÜN İLK BİRLEŞENİ 

Erganlar Davetiye Firma Sahi-
bi Rıfat Ergan   davetiyenin sosyal 

ve fonksiyonel tarafına da dikkat 
çekerek, “ Düğün sektörü diye bü-
yük bir sektör var. Fakat her türlü 
ekonomik ortamdan etkilenen bir 
sektör. Her yıl da trendler değişebi-
liyor. Son birkaç yıldır daha uygun 
fiyatlı davetiyelere bir kayış var. An-
cak son dönemlerde fiyatından çok 
çiftler ve aileler tasarımına önem 
gösteriyor. Müşterilerimiz genellikle 
tasarım davetiyeleri üzerinde duru-
yorlar. Satın alma kararını tasarım 
süreci etkiliyor. Klasik davetiyelerin 
yanında ilginç davetiyelerde çiftlerin 

ve ailelerin ilgisini çekiyor. Daveti-
nin önemli olanı davetinin sosyal ve 
fonksiyonel tarafı. Davetiye daveti 
gönderen kişinin ve ailenin sosyal 
statüsünden ekonomik tarafından 
etkileniyor. Davetiyelere kişilerin 
bu durumları ile dengeli bir şekilde 
olmalı. Düğünün pek çok birleşeni 
var, ancak davetiye bunun ilki. Da-
vetiye toplum önünde vitrine çıkılan 
bir ilk alan. Günümüzde davetiyeler 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
ulaşabiliyor, ancak davetiyenin sos-
yal tarafı kişisel bir dokunuş gerek-
tiriyor. Davetiye hem sosyal ilişkileri 
geliştiriyor hem de düğüne katılımı 
daha çok artırıyor. Piyasada 50 ku-
ruştan 20 TL’ye kadar davetiye bul-
mak mümkün. Günmüzde değişik 
davetiyelerin yapılması sebebi ile 
pek çok insan düğün davetiyelerini 
koleksiyon yapıyor. Çiftler eğer sıra 
dışı bir davetiye istiyor ise 3 ay önce 
harekete geçmesi lazım. Katolog 
ürünleri isteniyorsa bir ay kala da 
harekete geçilebilir” diye konuştu.

DİGİTAL VE LAZER KESİM 
DAVETİYELERE YOĞUN İLGİ 

Havaların ısınması ile birlikte 

düğünlerde hızlandı. Davetiye ba-
sımı ile uğraşan firmalarda ise yo-
ğunlu arttı.  Yaşanan hareketlilik de 
esnafı mutlu ediyor. Pınar Matbaa- 
Promosyon firma sahibi Ahmet Ço-
pur düğün sezonun açılması ile bir-
likte işlerinde hareketliliğin artığını 
ifade ederek, “Havaların ısınması 
seçimlerin ve okulların kapanma-
sı ile düğün sezonu açıldı. Düğün 
sezonunun açılması ile birlikte iş-
lerimizde hareketlilik başladı. Mi-
safirlerine düğünlere davet etmek 
isteyen çiftler davetiye telaşı sardı.  

Vatandaşlar genellikle ekonomik 
davetiyeler ilgi gösteriyor.  Müşte-
rilerimiz davetiye katalogunda bu-
lunan davetiyelerin yanında dijital  
ve lazer kesim davetiyelere ilgi gös-
teriyor. Müşterilerimizin isteklerine 
göre davetiye çeşitleri değişkenlik 
gösteriyor. Müşterilerimiz dave-
tiyelerin piyasada olmamasını ve 
özel yapılmasını istediğinde istedi-
ği şekilde tasarımlar ile davetiyeler 
yapabiliyoruz. Konyalı çiftler genel 
olarak hazır davetiyelere ilgi göste-
riyor. Azda olsa tasarım davetiyeler 
yapılabiliyor. Daha önceden düğün 
davetiye katalogları üç yıla yeni-
lenirdi. Ancak günümüzde her yıl 
çeşit çeşit davetiyeler basıldığından 
dolayı kataloglarımız yenileniyor.   
Bu seneki düğün davetiyelerinde 
pastel renkler ve çiçek tarzı olanlar 
ön planda.  Sünnet davetiyelerinde 
ise çizgi film karakterli olanlar ön 
planda. Davetiye fiyatları 1 TL ile 15 
TL arasında. İşyerimizde her bütçe-
ye ve zevke uygun davetiye bulmak 
mevcut. Müşterilerimize genellikle 
davetiyeleri iki ve beş gün arasında 
teslim ediyoruz” diye konuştu. Da-

vetiyeciler olarak yaşanan hareket-
lilikten memnun olduklarını ifade 
eden Yücel Matbaa Firma sahibi 
Mehmet Yücel, “Davetiye çeşitleri-
mizin yüz adeti 30 TL’den başlaya-
rak 2 bin TL’ye kadar  davetiyeler 
mevcut. Müşterilerimiz katalogların 
içerisinde seçtikleri davetiyeler ile 
onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Düğün sezonunun açılması ile bir-
likte davetiyeciler olarak işlerimizde 
hareketlilik var. Bu hareketlilik de 
bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kul-
landı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ramazan ayının  ve seçimlerin 
bitmesi ile düğün sezonu hareket-
lenmeye başladı. Düğün sezonu-
nun başlamasıyla bazı sektörlerde 
de hareketlilik başladı. Dünyaevine 
girecek çiftler ilk olarak esnafların 
kapılarını çalıyor. Düğün sezonu 
gelinlikten damatlık alışverişine, 
çeyizden davetiyeye, düğün yerin-
den kuaföre kadar pek çok alanda 
hareketliliğin başlamasını sağladı. 
Piyasada ise düğün sezonu sevinci 
hakim olurken, esnaf, düğün hazır-
lıklarıyla birlikte mobilyadan beyaz 
eşyaya kiralık - satılık evlere kadar 
birçok sektörde canlanma olduğunu 
belirtti.

BEYAZ RENK ÖN PLANDA
Herkesin kendi zevkine göre 

gelinlikleri tercih ettiğini dile geti-
ren Keçeciler , gelinlik seçimlerinde 
güzel ve özenin başta gelen kriterler 
olduğunu belirtti  Keçeciler Gelinlik 
firma sahibi Kazım Keçeci , “Her 
sene modellerde yenilenmeye ve 
farklılaşmaya gidiyoruz. Gelinlikçi-
lerde eskiye oranla renk seçimi ola-
rak artık beyaz ve krem rengi tercih 
ediliyor. Bu sene gelinliklerimizde 
ithal Fransız danteller ve simli ku-
maşlar üzerine kombinlerimiz var. 
Kesim olarak a kesim dediğimiz, 
tam prenses dediğimiz kesim ve 

yarım prenses dediğimiz kesim var. 
Hem tam tesettüre uygun gelinlik-
lerimiz var. Hem de açık gelinlikleri-
miz var. Gelinliklerimizin maliyetleri 
satın almada 2 bin TL ile 6bin 500 
TL arasında. Kiralama gelinliklerimi-
zin fiyatları ise iki bin 500 TL.  Biz-
ler mağazamızda Müşterilerimizin 
istekleri doğrultusunda ürünlerimiz 
yer veriyor. Müşterilerimiz daha 
çok mağazamızda bulunan gelinlik-
lerden alıyor. Özel dikim yaptıran 
müşterilerimiz de var. Konyalılar 
hem tesettür gelinliklere hem de 
açık gelinliklere ilgi gösteriyor.  Özel 
dikimde hazır’ın arasındaki fark. 
Özel dikimlerimiz Müşterilerimizin 
istediği doğrultusunda oluşuyor. Ya-
şanan hareketlilikten esnaflar olarak 
memnunuz” diye konuştu.
ZÜCCACİYE ALMANIN TAM ZAMANI 

Düğün sezonunun açılması ile 
birlikte işlerinde ciddi bir hareketli-
lik olduğunu ifade eden Işık kardeş-
ler Zücaciye firma sahibi Uğur Işık, 
“Ramazan bayramını ve seçimlerin 
ardından düğün sezonu açıldı ve 
işlerimizde de ciddi bir hareket-
lilik başladı. Yaşanan hareketlilik 
yüzümüzü güldürdü. Çeyiz setleri 
bin890 TL den başlayarak 5 Bin TL’ 
ye kadar çeyiz setlerimiz var.  Bu yıl 
güllü desenli modellerimiz popüler. 

Düğün yapacak çiftler bütçeleri-
ne uygun ürünler tercih ediyorlar. 
Müşterilerimiz çeyiz setlerini aldık-
larında öncelikli olarak yemek takı-
mının modelini inceliyorlar. Ondan 
sonra seti alıyorlar.  Müşterilerimizin  
önemli olan modelini ve markasını 
beğenmeleri.  Şuanda işlerimizde 
hareketliliğin artması ve düğün se-
zonun açılması ile birlikte ürünlerde 
renkler ve modeller çoğaldı.  Çeyiz 
alacaklar için tam zamanı” dedi.

BEYAZ EŞYAYA OLAN İLGİ ARTTI

Düğün sezonun açılması ile 
birlikte beyaz eşyaya olan ilgi artı-
ğını ifade eden BEKO Akın Ticaret 
Satış temsilcisi Ali Doğdu, “Düğün 
sezonu tüm ülke genelinde olduğu 
gibi Konyamız da da devam ediyor. 
Konyalılar beyaz eşyalarını nisan 
ayından itibaren almaya başlıyor.  
Şuanda sektörümüzde hareketlilik 
yaşanıyor. Evlerde artık olmazsa ol-
maz denen buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi, bulaşık makinesi, fırın ve te-
levizyon ürünlerimiz ana beyaz eşya 

olarak geçiyor. Genelde 500 litre ve 
üzerindeki dolaplarımızda satışları-
mız fazla oluyor. üç-dört program-
ları bulaşık makineleri de yoğun ilgi 
görüyor.  Yine 4 programlı bulaşık 
makinelerimiz en çok tercih ediliyor. 
Fırınlarda ise daha çok fonksiyonel 
olanlar tercih ediliyor. 108 ekran 
üzerine ekranlı televizyonlarda va-
tandaşlarımız ilgi gösteriyor. Çeyiz 
paketlerimiz 6 bin TL ile 7 bin 500 
TL arasında” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Düğün ve sünnet en özel günleri oluşturuyor. Bu nedenle özel günler için hazırlanan davetiyeler oldukça itinalı seçiliyor. Günümüzde da-
vetiyelerin çeşitleri oldukça artmış vaziyette. Davetiyelerde dikkat edilen ise genelde farklı olsun ve ilgi çeksin anlayışı öne çıkmış durumda 

Mutlu günlerin habercisi; davetiyeler!

Rıfat Ergan

Kazım Keçeci

Uğur Işık

Ali Doğdu

Ahmet Çopur Mehmet Yücel

Düğün sezonu ile birlikte gelinlikçiler, zücaciyeciler ve beyaz eşya satıcılarında hareketlilik arttı. Yaşanan hareketlilik esnafı sevindirdi

Düğün sezonu sektörleri hareketlendirdi



9 AĞUSTOS 2018 5HABER - İLAN

 KISA BİR SÜRE ÖNCE ARAMIZDAN AYRILARAK EBEDİ ÂLEME GÖÇ EDEN MERHUM BABAMIZ VEYİS ERSÖZ’ÜN CENAZE NAMAZINA

KATILAN VEYA DAHA SONRA TAZİYE İÇİN BABA EVİMİZİ ZİYARET EDEN;

KONYA VALİSİ YAKUP CANBOLAT’A, 

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KONYA MİLLETVEKİLİ AHMET SORGUN’A,

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI HASAN ANGI İLE İL VE İLÇE YÖNETİMLERİNE, 

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ ABDULLAH AĞRALI, LEYLA ŞAHİN USTA VE SELMAN ÖZBOYACI’YA, AK PARTİ KONYA ESKİ MİLLETVEKİLİ HÜSNÜYE ERDOĞAN’A,

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, GENEL SEKRETER HASAN KILCA VE DAİRE BAŞKANLARINA,

MERAM BELEDİYE BAŞKANI FATMA TORU VE SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI’YA,

KONYA İL MÜFTÜSÜ AHMET POÇANOĞLU VE ÖNCEKİ İL MÜFTÜSÜ ALİ AKPINAR’A,

SPOR GENEL MÜDÜRÜ MEHMET BAYKAN’A,

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANLARI HALİL ÜRÜN VE MUSTAFA ÖZKAFA’YA,

KONYA ESKİ MİLLETVEKİLLERİ LÜTFİ YALMAN VE ALİ GEBEŞ’E, KONYA MERAM BELEDİYESİ ESKİ 

BAŞKANLARI VEYSEL CANDAN VE MUSTAFA ÖZKAN’A, SP VE MHP KONYA İL YÖNETİCİLERİNE,

NEÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ÖNDER KUTLU’YA, NEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. RAMAZAN ALTINTAŞ VE YÖNETİCİLERİNE, NEÜ 

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. BİLAL KUŞPINAR VE NEÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. AHMET ÇAYCI’YA, 

STK PLATFORMU BAŞKANI MUHSİN GÖRGÜLÜGİL VE YÖNETİMİNE, TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK VE YÖNETİMİNE, İLİM YAYMA CEMİYETİ KONYA ŞUBE BAŞKANI 

MEHMET İNCİLİ VE YÖNETİMİNE, TYB KONYA ŞUBE BAŞKANI PROF. DR. HAYRİ ERTEN VE YÖNETİMİNE, KONYA AYDINLAR OCAĞI BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ VE YÖNETİMİNE, 

MUHASEBECİLER ODASI BAŞKANI SEYİT FARUK ÖZSELEK’E, TSYD’DEN RECEP ÇINAR, MURAT DÖNMEZ VE YÖNETİCİLERİNE, ASKF BAŞKANI REMZİ AY VE YÖNETİMİNE,

KONYASPOR YÖNETİMİNE, KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE,

CENAZE VE ZİYARET ANINDA KUR’AN ZİYAFETİ VEREN HOCALARIMIZA, TAZİYEDE BULUNAN BÜTÜN DOST VE KARDEŞLERE, ÖZELLİKLE KONYA BASIN CAMİASINA,

AYRICA TELEFONLA TAZİYELERİNİ İLETEN ESKİ BAŞBAKANIMIZ AHMET DAVUTOĞLU’NA, GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU VE BAKANLIK

YETKİLİLERİNE, KONYA MİLLETVEKİLLERİ ZİYA ALTUNYALDIZ, H. AHMET ÖZDEMİR, TAHİR AKYÜREK’E, KARATAY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HANÇERLİ’YE 

VE TELEFON, MESAJ, SOSYAL MEDYA YOLU İLE TAZİYELERİNİ İLETEN BÜTÜN DOST, KARDEŞ VE YAKINLARIMIZA, 

HASSATEN HİÇ BİR ZAMAN YAKIN İLGİLERİNİ ESİRGEMEYEN RİBAT CAMİASINA VE

 ÖZELLİKLE ABDULLAH BÜYÜK HOCAMIZA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ.                                                        

Teşekkür

ERSÖZ AİLESİ ADINA OĞULLARI
SALİH SEDAT ERSÖZ     -     ÖMER ERSÖZ

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat faaliyetlerinin ele alındığı danışma meclisi toplantılarının 70’ncisi yapıldı. Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, yılbaşından bu yana oynanan baskı ve algı operasyonlarının güçlü bir şekilde halen sürdürülmek istendiğini ifade etti 

‘Oyunlar başarılı olamayacak’
AK Parti Selçuklu İlçe Teşki-

latı’nın 70. Danışma Meclisi top-
lantısı yapıldı.Teşkilat üyelerinin 
yoğun ilgi gösterdiği program 
Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesis-
leri’nde gerçekleştirildi. Programa 
AK Parti Konya Milletvekili Gülay 
Samancı, AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı AK Parti İl ve İlçe Yö-
neticileri, Selçuklu Belediyesi Mec-
lis Üyeleri, Mahalle Temsilcileri ve 
partililer katıldı.     

AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 
tarafından 24 Haziran Cumhur-
başkanlığı ve Genel Seçimler için 
gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili 
bilgiler paylaşan AK Parti Selçuk-
lu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, çalışmalarından dolayı yöne-
tim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, 
kadın, gençlik kolları ve mahalle 
temsilcilerine teşekkür etti. 

Dış gündemle ilgili değer-
lendirmelerde de bulunan Özer, 
Türkiye’nin dünya insanlığı için 
bir diriliş ve umut ışığı olduğunu 
ifade etti. Özer, “ “Uluslararası 
kuralların geçerli olmadığı sadece 
güçlünün haklı sayıldığı bir dünya 
düzenini yaşıyoruz. Bu yeni dünya 
düzeninin baş aktörü hepimizin 
malumu olduğu üzere Amerika 
Birleşik Devletleri’dir. Dolaysıyla 
içinde bulunduğumuz dünya artık 
uluslararası kuralların değil, sade-
ce güç ve gücün ön planda olduğu 
bir dünya haline dönüşüyor.  Biz-
lerde Türkiye olarak bu dünyada 
yer edinmemiz ve var olabilmemiz 
gerekiyorsa daha güçlü olmamız 
gerekiyor. 24 Haziran seçimlerin-
de koalisyon hükümetlerinin be-
lirsizliğinden uzaklaştık ve  Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 
daha pratik ve daha hızlı hareket 
eden Türkiye ile geleceğe doğ-
ru adımlarımızı atmaya başladık. 

Daha güçlü bir Türkiye için AK 
Parti ailesinin mensupları olarak 
bundan sonra da bundan önce ol-
duğu gibi Türkiye’nin hedeflerine 
ulaşması için elimizden gelen tüm 
gayreti göstermeye devam edece-
ğiz” dedi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI, 
“KAZANAN TÜRK MİLLETİ 

OLACAKTIR”
Türkiye’yi  itibarsızlaştırmak 

ve kaos ortamına sokmak için yıl-
başından bu yana oynanan baskı 
ve algı operasyonlarının güçlü bir 
şekilde halen sürdürülmek isten-
diğin ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sa-
yın Cumhurbaşkanımız bu oyunu 
bozmak için Sayın Devlet Bahçeli 
ile birlikte 24 Haziran seçim ka-
rarını aldı. Bu seçim yapılmamış 
olmasaydı belki bugün çok daha 
farklı durumda olacaktık. Seçim 
yapılmış olmasına rağmen görü-
yoruz ki hala bu baskılar devam 
ediyor. Ekonomi üzerinde oynanan 
oyunlar, döviz ile yapılmak istenen 
ekonomiyi itibarsızlaştırma çalış-
maları gece gündüz sürüyor. Ama 
bunlarda başarılı olamayacaklar. 
Çünkü Türk Milleti bunların hep-
sini görüyor ve bunlara hiç kimse 
itibar etmiyor. Biz millet olarak 
birlik ve beraberliğimizi muhafa-
za ettiğimiz sürece bu oyunların 
hiçbiri geçmişte olduğu gibi şimdi 
de başarılı olamayacaktır. Bu mü-
cadeleyi en güçlü şekilde sürdür-
meye devam edeceğiz ve kazanan 
yine Türk milleti olacaktır. Buna 
inancımız tam” dedi.  

 “YEREL SEÇİMLERDE DE 
EN İYİ NETİCEYİ ALMAK İÇİN 

ÇALIŞACAĞIZ”
Yerel seçim gündemine ilişkin 

açıklamalarda da bulunan Başkan 
Pekyatırmacı,”Selçuklu Belediyesi 
olarak planlanmış ve devam eden 
pek çok işimiz var. Sosyal hizmet-
ler, eğitim, sağlık, kültür hizmetle-

rinin yanı sıra fiziki çalışmalarımız 
belediyemizin organizasyonları ve 
farklı çalışmaları aynı hızla devam 
ediyor. Hizmet noktasında bu za-
mana kadar gösterdiğimiz çalışma 
azminin daha fazlasını göstermek 
için gayretle çalışıyoruz. Amacımız 
yerel seçimlere kadar olan süreyi 
de en iyi şekilde değerlendirerek 
seçimlerden en iyi neticeyi almak” 
dedi.   

Danışma Meclislerinin istişare 
kültürünün en güzel örneklerinden 
biri olduğunu ifade  eden AK Parti 
Konya Milletvekili Gülay Samancı 
birlik ve beraberliğin başarıyı ge-
tireceğine vurgu yaptı. İç siyasete 
ilişkin gündemi de değerlendiren 
Samancı, “ Muhalefet partileri iç 
çekişmenin içinde, birbirleriyle 
kavgalı ve şuanda daha kongreye 
götürecek delege sayısının rakamı 
konusunda uzlaşmış değiller. Bun-
lar daha imzalarının sayısını dahi 
net bir şekilde bu millete açıklaya-
cak iradeye sahip olamazken bizler 

bu milletin hizmetine sahip olmuş 
büyük bir aileyiz” dedi.

AK Parti Konya Teşkilatı ola-
rak 31 ilçenin tamamında Danış-
ma Meclislerini tamamladıklarını 
ve hafta sonunda da İl Danışma 
Meclisini yapacaklarını ifade eden 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı,” Hamd ediyoruz ki kutlu bir 
yolculukta büyük bir liderin takı-
mındayız. Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın bu ülke için, bu millet ve 
bu ümmet için ne kadar kıymetli 
olduğunu her geçen gün daha da 
iyi idrak ediyoruz. Şuanda Türki-
ye yedi düvelle boğuşuyor. Niye? 
Türkiye şahlanırsa insanlık tarihi 
farklı bir noktaya gidecek. Buna 
inanıyoruz. 20 sene öncesine bak-
tığımızdaki bir Türkiye tablosu ile 
bugünkü   Türkiye tablosu birbi-
rinden çok farklı hale gelmiştir. 
Dünya 5’ten büyüktür diyebilen 
bir lider gerçekten dünyanın dik-
katini çekmiştir. Dünya artık 5 
tane daimi üyenin ne pahasına 

olursa olsun, ne kadar yanlış olur-
sa olsun veto ettiği ve karar alama-
yan sistemden durup düşünen, bu 
kadar da yanlış yapılmaz diyebilen 
bir hale doğru yürüyor” dedi.

Birlik ve beraberliğin teşkilat 
başarısını getireceğini ifade eden 
Angı, “AK Parti Teşkilatları olarak 
yeni bir seçim başarısı için ön ha-
zırlıkları yapıyoruz.  Yerel seçim-
lerde çok daha güçlü olmak duru-
mundayız. Bu güç AK Parti ailesi 
olarak milletvekilleriyle, belediye 
başkanlarıyla, meclis üyeleriyle, 
teşkilatın tüm kademeleriyle ve 
bu partiye gönül vermiş olan tüm 
üyelerimizle tek yumruk olmamız-
la mümkün. Bugün bu ülkemizde 
yaşanan bazı sıkıntılara karşı bu 
birlik ve beraberliğimizin ne kadar 
önemli olduğunu görülüyor. 31 il-
çemizde ve Büyükşehirimizde de 
partimizin başarısı ve en yüksek 
oyu alması  için hep birlikte çalış-
maya gayret göstereceğiz “ dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Hasan Angı

Ahmet Pekyatırmacı 

Gülay Samancı

Mustafa Hakan Özer



Erzurum’un Karayazı ilçesin-
de düzenlenen operasyonda terör 
örgütü PKK’lı 2 terörist etkisiz 
hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 
İl Jandarma Komutanlığı ekiple-
rince Karayazı ilçesi Geventepe 
Mahallesi kırsalında bir hafta önce 
başlatılan operasyon sonucunda 
önceki gün terör örgütü PKK’lı te-
röristlerle sıcak temas sağlandığı 
ve çıkan çatışmada bir güvenlik 
görevlisinin hafif yaralandığı ha-
tırlatıldı. 

Çatışmanın ardından bölgede 
geniş çaplı operasyon başlatıldığı 
aktarılan açıklamada, şu ifadelere 
yer verildi: “Karayazı ilçesi Ge-
ventepe Mahallesi kırsalında baş-
latılan operasyon esnasında bir 
grup bölücü terör örgütü mensu-
bu ile çıkan çatışmada 1 persone-
limiz hayati tehlikesi olmayacak 
şekilde yaralanmıştır. Çatışmada 
2 bölücü terör örgütü mensubu 
mensubu ise etkisiz hale geti-
rilmiştir. Operasyon sonrasında 
yapılan arazi aramasında bir 1 
susturuculu tabanca, 2 tabanca 
şarjörü, 2 termal kamera, 2 pik-
nik tüpü, 1 silah gövdesi, 2 uyku 
tulumu, el yapımı patlayıcı madde 
yapımında kullanılan 8 fünye ve 

100 metre kablo, 2 şemsiye, çok 
miktarda yiyecek ve yaşam mal-
zemesi ele geçirilmiştir.”

Açıklamada, bölgede terör ör-
gütlerine yönelik operasyonların 
kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
VAN’DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE 

GETİRİLDİ
Van’ın Gürpınar ilçesinde dü-

zenlenen operasyonda PKK’lı bir 
terörist ölü, diğeri ise yaralı ele 
geçirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, 
İl Jandarma Komutanlığı ekiple-
rince, Elemeği Mahallesi kırsalın-
da duyarlı vatandaşların verdiği 
bilgiler doğrultusunda, “Şehit 
Jandarma Çavuş Serdar Yeşil-
yurt” operasyonu düzenlendiği 
belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi:

“Söz konusu operasyon sıra-
sında 2 bölücü terör örgütü PKK/
KCK mensubu ile temas sağlan-
mış, çıkan çatışmada bir terörist 
silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiş, 
bir terörist ise silahıyla birlik-
te yaralı olarak teslim olmuştur. 
Bölgemizde halkımızın huzur ve 
güvenliğini sağlamaya yönelik te-
rörle mücadele faaliyetlerine ara-
lıksız devam edilmektedir.  n AA
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Kulu ilçesinde meydana gelen trafik ka-
zasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Halil 
B. yönetimindeki 06 AC 6580 plakalı oto-
mobille, Mustafa Ö. idaresindeki 42 EDK 
30 plakalı tır, Konya-Ankara karayolunun 
ilçe çıkışında çarpıştı. Kazada otomobil 
sürücüsü ile otomobilde bulunan ayni 
aileden Emin B, Emel B.(36) ve Ayşenur B 
(16), yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar vatandaşların 
ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.
n AA

Ilgın ilçesinde cami kubbesinde bulunan 
zincire ayağı takılan leylek, itfaiye ekiple-
rince kurtarıldı. Argıthanı Mahallesi’nde 
Tepe Camisi’nin kubbesine yuva yapan 
leyleğin ayağının, yuvanın yanındaki zinci-
re takıldığını gören cemaat, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Ilgın Amirliği İtfaiyesine 
haber verdi. Ekipler, leyleğin ayağına 
takılan teli açarak kurtulmasını sağladı. Bu 
arada leyleğin yuvası da temizlendi.
n AA

Otomobil, TIR’la
çarpıştı: 4 yaralı 

Ayağı takıldı, 
itfaiye kurtardı 

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi 
öldü, 4 kişi yaralandı.  Kaza, saat 22.30 sıralarında Ka-
raman-Mersin Karayolunun 7. kilometresinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Aksoy (27) yöneti-
mindeki 70 AP 315 plakalı otomobil ile Bilal Üstünel (29) 
idaresindeki 41-TPZ-5 Hollanda plakalı otomobil kavşak-
ta çarpıştı. Kazada 70 AP 315 plakalı otomobilin sürücü 
Mehmet Aksoy ile yanında bulunan Emine Kayserli (28), 

olay yerinde hayatını kaybetti.  Diğer otomobilin sürücüsü 
Üstünel ile birlikte aynı araçta bulunan Selman Üstünel, 
Murat Sütçü ve Turan Emdirme yaralandı. Yaralılar am-
bulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden, Aksoy ve 
Kayserli’nin cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde 
yaptığı incelemenin ardından yaralıların bulunduğu has-
tanenin morguna kaldırıldı. n İHA

2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı 

Sokak ortasında öldürülen seyyar satıcının, 4 ay önce cinayet şüphelisi olarak kardeşinin ka-
rıştığı olayda hayatını kaybeden şahsın ağabeyi tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Eşine sarkıntılık yaptığı 
için cinayeti işlemiş

Olay, geçtiğimiz gün merkez 
Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahalle-
si Yahya Çavuş Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, seyyar satıcılık yapan İsa Bil-
lor (63) cadde üzerinde üç teker-
lekli arabasıyla tişört sattığı sırada 
bir kişi tarafından silahla vuruldu. 
Olayı gerçekleştiren cinayet zanlısı 
kendisini bekleyen motosikletli bir 
şahısla kaçtı. Çevredekilerin haber 
vermesi üzerine olay yerine polis ve 
ambulans sevk edildi. Olay yerinde 
ilk müdahalesi yapılan İsa Billor 
ambulansla Numune Hastanesine 
kaldırıldı. Vücudunun 3 yerinden 
tabancayla vurulan İsa Billor, yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamadı. 

Olayın ardından çalışma başla-
tan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri cad-
de üzerinde güvenlik kameralarını 
inceledi. İncelenen kamera kayıt-
larında olayı gerçekleştiren şahsın 
Polat A. olduğu belirlendi. Polis 
ekipleri cinayet şüphelisi Polat A. 
ile şahsın olay yerine gelmesinde 
yardımcı olan motosiklet sürücü-
sü Soner K.’yi merkez Karatay il-
çesinde gözaltına aldı. Gözaltına 
alınan şüphelilerden Polat A.’nın 9 
Nisan’da merkez Karatay ilçesi Do-
ğanlar Mahallesi Perçemli Sokak’ta 
meydana gelen olayda kardeşi Bek-
taş A.’nın hayatını kaybettiği ve o 
tarihte İsa Billor’un kardeşi A.B.’nin 
şüpheli olarak gözaltına alındığı ve 
serbest kaldığı öğrenildi. 

EŞİNE SARKINTILIK 
YAPTIĞINI İDDİA ETTİ 

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 
gözaltına alınan Polat A. ifadesinde 
İsa Billor’un eşine 2-3 aydır sarkın-
tılık yaptığını ve bunun için cinayet 
işlediğini söylediği iddia edildi.  Öte 
yandan, Polat A.’nın olay yerine 

gelmesine yardım eden Soner K. 
ise ifadesinde, “Ben işe gidiyor-
dum. Polat A. beni bir yere bıraka-
bilir misin dedi. Ben de motosiklete 
bindirdim. Olay yerine geldiğimiz-

de indi daha sonra ben biraz daha 
ileride durdum. 3-4 el ateş edildi. 
Sonra tekrar gelip motosiklete bin-
di. Ben de onu mahalleyle bırak-
tım” dediği öğrenildi.  Emniyetteki 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilen Polat A. ile Soner K. çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n HABER MERKEZİ 

Erzurum ve Van’da 4 terörist 
etkisiz hale getirildi

İlçeye giden kurs öğretmen-
lerini taşıyan servis midibüsünün 
devrilmesi sonucu 4 kurs öğret-
meni yaralandı. Kaza, saat 07.30 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Büyükkayacık Mahallesi Anka-
ra Caddesi Konya Bilim Merkezi 
önünde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Mehmet Ali U. (51) 
idaresindeki 42 C 0937 plakalı 
servis midibüsü, Altınekin ilçesin-

deki Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kurslarında 
(KOMEK) yaz dönemi Genç KO-
MEK eğitimleri için ilçeye giden 
kurs öğretmenlerini götürmek 
ve ilçedeki programlarda görev 
almak için Konya’dan yola çık-
tı. Midibüs, iddialara göre henüz 
plakası belirlenemeyen bir tırın 
sıkıştırması sonucu refüje çıkarak 
yan yattı. Kaza sonucu midibüste 

bulunan kurs öğretmenleri Deniz 
K., Esra T., Sümeyra S. ve Musta-
fa K. yaralandı. Kazayı yara alma-
dan atlatan sürücü Mehmet Ali 
U., devrilen midibüsten çıkarak 
durumu sağlık ve polis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine ulaşan sağ-
lık ekiplerinin ilk müdahalelerini 
yaptığı yaralılar, ambulanslarla 
kent merkezindeki çeşitli hasta-
nelere kaldırılarak tedavi altına 

alındı. Yaralıların sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. 

“Tır sıkıştırdı kaçmak için kaza 
yaptık” 

Midibüs sürücüsü Mehmet Ali 
U. kendilerini bir tırın sıkıştırdı-
ğını belirterek, “Bizi tır sıkıştırdı, 
biz de yol daralınca kimseye çarp-
mamak için hafif refüje kaçtık. 
Buraya çıktık yan yattı” şeklinde 
konuştu.  n İHA 

Servis midibüsü devrildi: 4 yaralı 

 İsa Billor (63) cadde üzerinde üç tekerlekli arabasıyla tişört sattığı sırada bir kişi tarafından silahla vuruldu
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Üniversite Hastaneleri Birliği’nden 
Sağlık Bakan Yardımcılarına ziyaret

Eylem planı içinde yer alan yeni 
YHT Garı’nda çalışmalar sürüyor

Üniversite Hastaneleri Birliği 
Derneği Yönetim Kurulu; görev-
lerine yeni atanan Sağlık Bakanlığı 
Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Mu-
hammet Güven, Halil Eldemir ve 
Dr. Şuayip Birinci’yi makamların-
da ziyaret etti.Ziyarette Üniversite 
Hastaneleri Birliği Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Ankara 

Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Muzaffer Şeker, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Kocaeli Üniversi-
tesi Rektörü Sadettin Hülagü, Çu-
kurova Üniversitesi Rektörü Mus-
tafa Kibar, İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Mahmut Ak ve Acıbadem 
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 

Üniversite Hastaneleri Birliği Der-
neği Genel Sekreteri Haluk Özsarı 
yer aldılar. Üniversite Hastaneleri 
Birliği Derneği Yönetim Kurulu 
heyeti, Bakan Yardımcılarının yeni 
görevlerinin hayırlı olmasını dile-
yip, yeni dönemin hayırlara vesile 
olmasını temenni ettiklerini ifade 
ettiler.   n HABER MERKEZİ

Konya’nın yeni YHT Garı in-
şaatı merkez Selçuklu ilçesi Eski 
Buğday Pazarının yerinde devam 
ediyor. Yapım ihalesi Temmuz 
2016 tarihinde yapılan, sözleşme 
bedeli 68 milyon lira olan Konya 
YHT Garı Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın açıkladığı 100 günlük ey-
lem planı içinde yer aldı. Ankara, 
Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hatları 

ile Konya-Karaman-Ulukışla-Ye-
nice, Kayseri-Aksaray-Konya-Sey-
dişehir-Antalya Hızlı Demiryolu 
hatlarının toplama ve dağıtım garı 
olması planlanan YHT Garının in-
şaatı hızla ilerliyor. Demiryolu tra-
fiğinde önemli bir geçiş güzergahı 
olacak olan Konya YHT Garı açılış 
için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 100 gün-

lük eylem planını açıkladığı ko-
nuşmasında “Konya Yüksek Hızlı 
Tren Garını hizmete sunuyoruz” 
ifadelerine yer verirken, YHT Garı 
inşaatındaki çalışmalar havadan 
görüntülendi.  YHT garı inşaatın-
daki çalışmaların yanı sıra Yeni 
Hızlı Tren Garı’nın çevresinde de 
yıkım ve düzenleme çalışmaları 
devam ediyor.  n İHA

Karatay’da hayata geçirilen Akademik Kaliteyi İyileştirme Projesi ile üniversite sına-
vına hazırlanan öğrenciler, 2018 YKS’de ilk 100 binde 10 öğrenci ile dereceye girdi

‘Karatay’da eğitim kalitesi
AKİP ile daha da yükseliyor’

Karatay Kaymakamlığı, Karatay 
Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün birlikte gerçekleştir-
diği kısa adı AKİP olan Akademik Ka-
liteyi İyileştirme Projesi ile üniversite 
sınavına hazırlanan öğrenciler; 2018 
YKS’de (Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı) ilk 100 Binde 10 öğrenci ile 
dereceye girdi. Karatay TOKİ Ana-
dolu Lisesi öğrencisi görme engelli 
Rüveyda Özmen ise ilk 12 binde yer 
alarak büyük bir başarıya imza attı.

YKS’ye hazırlık kitapları ve çan-
talar Karatay Belediyesi’nden

Karatay Belediyesi tarafından 
AKİP yaz dönemi kursunda YKS sı-
navına hazırlanan öğrencilere ücret-
siz kitap ve çanta dağıtımı gerçekleş-
tirildi.

Karatay Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde gerçekleşen dağıtım-
da konuşan Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, des-
teklerinden dolayı Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye hem 
de gerçekleştirdiği eğitim yatırımları 
için teşekkürlerini sundu.

 İl Milli Eğitim Müdür Vekili 
Servet Altuntaş ise AKİP projesinin 
öğrenciler için büyük bir nimet oldu-
ğuna dikkat çekerek; Başkan Han-
çerli’ye eğitime olan katkılarından 
dolayı teşekkür etti.

 Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli AKİP projesinin Kara-
tay’daki yüksek eğitim kapasitesini 
daha da yukarılara taşıyacağını be-
lirtti. Başkan Hançerli, Karatay’a pek 
çok eğitim yatırımı kazandırdıklarını 
belirterek; yapılan binaların içerisin-
de verilen eğitimi daha da pekiştir-
mek için kurumlar arası işbirliği ile 
çalışıldığını söyledi. Başkan Hançerli, 
Konya’daki eğitim seviyesini daha da 

yukarılara taşımak için çalışmaların 
süreceğini belirtti.

 Başkan Hançerli, Akademik 
Kaliteyi İyileştirme Projesi (AKİP) 
kapsamında yıl boyunca öğrencilere 
gönüllü olarak destek veren öğret-
menler için de Karatay Belediyesi 
tarafından Karadeniz gezisi düzen-
lendiğini söyledi.

 Başkan Hançerli dereceye gi-
ren görme engelli Rüveyda Özmen’i 
ödüllendirdi.

2017-2018 eğitim yılında YKS 
sınavına AKİP kursları ile hazırlanan 
Rüveyda Özmen elde ettiği başarılı 
sonuçtan büyük mutluluk duydu-
ğunu belirterek; AKİP kursların-
dan aldığı eğitimin katkısıyla 2018 

YKS’de hedefi olan hukuk fakülte-
sine yerleşecek puanı elde ettiğini 
söyledi. Başta Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkürlerini 
sunan Rüveyda Özmen’i Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 
tam altınla ödüllendirdi.
n HABER MERKEZİ

Güneş panellerini izlemek için SOLTER’i tasarladılar
Bir grup mühendis, güneş enerji 

santrallerindeki arızalı, kırık, verim-
liliği düşük ve yanmaya yakın pa-
nelleri termal kamera ve yerli yazı-
lım ile anlık tespit eden “SOLTER” 
isimli insansız hava aracı tasarladı. 
Güneş enerji santrallerindeki verimi 
artırmak için drone sistemleri üze-
rine çalışma başlatan mühendisler, 
bir yılın sonunda termal kamera ve 
yerli yazılım sayesinde 20 dakikada 
yaklaşık 12 hektarlık alanda tara-
ma yapabilen “SOLTER” adını ver-
dikleri bir drone üretti. Belirlenen 
koordinatlara otonom olarak giden 
SOLTER, üzerindeki termal kamera 

sayesinde güneş enerji santralleri-
ni tarayarak arızalı, kırık, verimliliği 
düşük ve yanmaya yakın olan panel-
leri tespit ediyor.

Elektrik Elektronik Mühendisi 
Mehmet Celalettin Ergene, SOLTER 
ile güneş enerji santrallerindeki ve-
rimliliği artırmayı amaçladıklarını 
söyledi.

SOLTER’in, yaptıkları yazılım 
sayesinde yapay zeka ve görüntü 
işleme sistemini kullanarak, arızalı 
panelleri anlık tespit ettiğini anlatan 
Ergene, “Daha sonra bu panellerin 
durumunu raporluyor ve son kulla-
nıcıya anında müdahale fırsatı vere-

rek arızaların giderilmesini sağlıyor. 
Böylece güneş enerji santrallerin-
deki verimlilik doğal olarak artmış 
oluyor.” dedi.

Ergene, üzerinde termal kamera 
bulunan SOLTER’in, 20 dakikada 
yaklaşık 12 hektarlık bir alanda ta-
rama yaptığını, daha önce panellerin 
durumunu tespit etmek için bir ki-
şinin günlerce çalışmak durumunda 
kaldığını ancak bu çalışmadan tam 
bir verim de alınamadığını bildirdi. 

SOLTER’in otonom olarak hare-
ket ettiği bilgisini veren Ergene, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Biz dört genç mühendis olarak 

bu projeye yaklaşık bir yıl önce giriş-
tik. Tamamen de yerli bir yazılımla 
bunu yaptık. Şu anda dünyada buna 
benzer bir drone yok. Özellikle böy-
le bir işlevde otonom olarak uçuş 
yapan bir drone bulunmamaktadır. 
Umarım en kısa zamanda da iste-
yen kişilerin kullanımına sunmuş 
oluruz.”

Ergene, geniş bir alanda kurulu 
güneş panellerinde arıza tespiti ya-
pabilen SOLTER’in ileride konutlar-
da bulunan güneş panellerinin de 
arızalarını tespit etmesi için çalıştık-
larını sözlerine ekledi.
n AA

Değer sözcüğüiçe-
riğinde,boş ve anlam-
sızkelimeleri asla bulun-
durmaz.İçinin tamamen 
güzel sözcüklerle dona-
tılması, hava sızıntısına 
yani anlamsız kelimelere 
meydan vermeyecek 
kadar haz veren, taşkın 
kelimelerle örülmesi de-
mektir. Bunlar özgüven-
dir, mutluluktur, onur-
dur, kahramanlıktır, korkusuzluktur, 
sorumluluk sahibi olmaktır,temizliktir, 
hayata olumlu bakışın tam kendisidir. 
İnsanda bulunması gereken tüm güzel-
likleri barındırır içinde kıymetli “değer”. 
Evet, “kıymetli” diyorum. Çünkü özüm-
senmiş değer, kıymetin kendisidir.

“Değer” sözcüğünün içeriğini ta-
mamlayan, insan bünyesinde olduğu 
zaman bireye değer katacak bu kelime-
ler birbirlerine kenetlenmiştir. Bu da de-
mek oluyor ki, bir kelime diğer kelimeyi 
etkiliyor ve o kelimeyi dürtüyor. Yani 
etkilediği kelimenin de o bireyin davra-
nışlarında oluşmasını sağlıyor. 

“Değer verilmiş bir birey korku-
suzdur.” Çünkü korkaklık başarısızlığın 
sonucudur. Değer vermek de başarıya 
doğru yol aldırır insana..Korkusuz ol-
mak da aslında özgüveni, mutluluğu, 
onuru, kahramanlığı ve değerin için-
deki diğer birbirine kenetlenmiş güzel 
kelimeleri barındırır içinde.  Çünkü öz-
güvenli yani değer verilmiş insan, hata 
yapmaktan korkmaz. Hatalar insanı 
olgunlaştırır, hatalar insana değer katar. 
Korkusuz bireyler, bir hayat felsefesine 
sahiptirler ve bu felsefenin peşinden de 
korkusuzca koşarlar. 

Kıymetli okurlarım, değersiz insan 
içi boş bir kaba benzer. Değerin içinde 
sızıntı yapmayacak kadar içini dolduran, 
saydığım bu güzel kelimeleri içselleşti-
remez bu insanlar. Çünkü ilgisiz, sevgi-
siz ve korunmasız bir şekilde yaşamları-
nı sürdürmüşlerdir. 

Eğitimci bakış açımdan dolayı 
küçük yaşlara vurgu yapmadan ya-
pamıyorum. Değerin küçük yaşlarda 
kazanılacağını düşünmekteyim. Ailede 
kazandırılan, eğitimcilerin pekiştirdi-
ği kıymetli değer, davranışa benzer. 

Kazanılmayan davranış 
nasıl pekiştirilemezse, de-
ğersiz yetişen bireyinde 
sonradan kendini değerli 
hissetmesi zorlukları be-
raberinde getirir..Sabır 
ister, çaba ister…

Her anne-baba, ken-
di doğrularıyla çocuklarını 
belli bir değer çerçeve-
sinde yetiştiriyor. Bu bi-
reyler büyüdükçe,belli bir 

zaman içerisinde ailenin sağladığıbu 
değerler eğitiminin kılıfının ne ile işlendi-
ğinibelli ederler. Bazen kasıtlı bazen de 
farkında olmadan ansızın. 

İçimiz huzur, yaşamımız anlamlı 
olarak hayatımızı sürdürme isteği iç 
sesimizden gelen bir dürtüdür aslında. 
Bu dürtüyü ne harekete geçiriyor? İşte 
bu dürtüyü etkileyen kelimelerden biri 
dedeğerdir. Kıymetli değerimizi, değerli 
çocuklarımızdan esirgemeyelim ki ileti-
şim bağı güçlü bir nesil yetişsin. Böy-
lece birbirini anlayan, kavgasız güçlü 
bir devlet hep var olsun. Unutmayalım 
değer, başarıya götürür insanı. Doğru 
ve özümsenmiş bir değerler eğitimiyle 
büyütülmüş bir insan topluluğu, başarı-
nın sınırlarını aşmış bir milleti oluşturur.

Toplumda; korkan, kendini savu-
namayan, ifade becerisi gelişmemiş bir 
bireyin hayalinde başarı odaklı çalışmak 
olsa bile ifadelerini yerinde ve zamanın-
da kullanamayacağı korkusu olmasın-
dan kaynaklı ansızın zorluklarla başbaşa 
bulabilir kendini. Çoğu birey burada pes 
etme yolunu tercih edebilir. Tekrar han-
dikabın içinden çıkması zaman alır. İşte, 
burada zaman kaybı ve umutsuzluk 
besler beynini..

Çocuklarımız, başarılı bir gelecek 
için evde staj yapmaya başlamalıdır. Bu 
kazanım da öncelikleevde söz hakkı ala-
rak kendini göstermeli ve aile tarafından 
merdivenden bir adım daha yükseltil-
melidir. Çocuklarımıza evde söz hakkı 
vermek ya da onların fikirlerini almak 
anne-babalar, bizlerden bir şeyler eksilt-
mez!!! Kazanacak olan çocuğumuzdur. 
Bu da hem başarılı bir birey hem de ba-
şarılı bir gelecek demektir. Başarı da bi-
zim mutluluğumuzdur. Unutmayalım. 
“Değer başarıya ulaştırır insanı.”

DEĞER BAŞARIYA ULAŞTIRIR İNSANI…

Akşehir’de bir hayvansever, 
evinin kömürlüğünde bir sandı-
ğın içinde bulduğu iki yavru kediyi 
besliyor. Kent merkezinde yaşayan 
Alper Doğan, evinin kömürlüğün-
de bir sandık içinde 2 yavru kedi 
bulduğunu söyledi. Uzun süre ta-
kip ettiği yavru kedilerin annesinin 
gelmediğini ifade eden Doğan, bu-
nun üzerine kömürlükten çıkardığı 
yeni doğan kedi yavrularını yaşat-
mak için büyük çaba harcadığını 
belirtti. Yavru kedilerin anneleri 
tarafından bırakıldığını düşündü-

ğünü anlatan Doğan, şunları kay-
detti: “Başlarında anneleri yoktu, 
bakımını biz yapıyoruz. Bu minik 
yavrulara, mikrodalga fırında kısa 
süreyle ısıttığımız sütü küçük şı-
rıngalar ile günde 3-4 kez veri-
yoruz. Minik yavrularımız büyü-
yünce bahçemizde doğal ortamda 
yaşamaya devam edecek. Bizim 
gibi herkesi hayvanseverliğe da-
vet ediyoruz. Böyle minik yavruları 
bulduğumuzda yardım etmeye ça-
lışalım, ölüme terk etmeyelim.’’
n AA

Evinde bulduğu yavru 
kedileri eliyle besliyor

haber@konyayenigun.com
HATİCE AVŞAR

Karatay TOKİ Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Rüveyda Özmen ise ilk 12 binde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
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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

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

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Teknik Ressam
• Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu 
(Tercihen)
• İyi derecede Auto-cad ve/veya Pro Engineer kullanabilen,
• Tercihen talaşlı imalat konusunda deneyimli,
• Analitik düşünme ve raporlama bilgi/becerisi gelişmiş,
• Takım çalışmasına uyumlu,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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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

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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 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 158ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

•  DÖKÜM OCAKÇISI
• DÖKÜMDE, TAŞLAMADA, 
MATKAPTA ÇALIŞACAK
VASIFSIZ ELEMANLAR  

alınacaktır.

PAT-SAN GÖDENELİ LTD. ŞTİ.
Tel : 0332 355 04 56

Hacı Yusuf Mescit Mah. Necip Sk. No: 7
Adana Çevre Yolu üzeri (Enka Süt arkası) Karatay/KONYA

ZAYİ
TBMM Milletvekilliği Kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür.

HÜSEYİN ARI

Z-379
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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

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

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

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

FİRMAMIZDA ÇALIŞMAK ÜZERE,

ADRES: B. Kayacık Mah. Konya Organize 
Sanayi Böl. İhsandede Cad. 20 Nolu Sk. No:11  

Tel: 0332 239 12 45

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

3 TORNACI,
3 METAL BOYACI,
3 YETİŞTİRİLECEK LAZER KESİMCİ
3 DEĞİRMEN TEMİZLEME USTASI  
PERSONELİNE İHTİYAÇ VARDIR.

-SERVİS VE YEMEK İMKANIMIZ MEVCUTTUR-

NOT: Tercihen Otogar-Bosna güzergahında 
ikamet edilmesine dikkat edilecektir.

Türkiye’de geçen yıl ekilen 904 
bin 884 dekar alanda 4 milyon 11 bin 
313 ton karpuz üretildi. Karpuz üre-
timinde ilk sıralarda Adana, Antalya, 
İzmir ve Diyarbakır yer aldı. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır 
Bölge Müdürlüğü’nden alınan verile-
re göre, Türkiye’de 2017 yılında eki-
len 904 bin 884 dekar alanda 4 mil-
yon 11 bin 313 ton karpuz üretildi. 
Adana 831 bin 684 ton karpuz üreti-
miyle ilk sırada yer alırken, Adana’yı 
487 bin 794 bin ton ile Antalya, 196 
bin 544 ton ile İzmir ve 163 bin 218 
ton ile Diyarbakır izledi. Konya’da ise 
76 bin 886 ton karpuz üretimi ger-

çekleştirildi. 
74 İLDE KARPUZ ÜRETİMİ YAPILDI 

Türkiye’de 74 ilde karpuz üretimi 
gerçekleşirken, 7 ilde ise karpuz üre-
tilmedi. En az karpuz üretimi 64 ton 
ile Bayburt, 96 ton ile Karabük ve 162 
ton ile Ağrı’da gerçekleşti. 

Diğer illerin ton bazlı üretim ra-
kamları şöyle:  “Adana 831 bin 684, 
Antalya 487 bin 794, İzmir 196 bin 
544, Diyarbakır 163 bin 218, Bursa 
156 bin 970, Mersin 148 bin 914, 
Samsun 145 bin 675, Şanlıurfa 130 
bin 957, Ankara 128 bin 863, Mani-
sa 108 bin 74, Adıyaman 96 bin 891, 

Muğla 96 bin 876, Mardin 93 bin 
139, Karaman 85 bin 345, Denizli 78 
bin 440, Konya 76 bin 886, Balıkesir 
76 bin 423, Bilecik 69 bin 916, Tekir-
dağ 64 bin 911, Edirne 63 bin 746, 
Aydın 61 bin 255, Muş 56 bin 691, 
Tokat 52 bin 560, Gaziantep 42 bin 
956, Çanakkale 34 bin 360 Uşak 33 
bin 154, Burdur 31 bin 644, Batman 
31 bin 530, Sakarya 29 bin 366, Iğdır 
28 bin 250, Osmaniye 21 bin 888, İs-
tanbul 21 bin 320, Kırklareli 17 bin 
741, Elazığ 17 bin 644, Erzincan 17 
bin 599, Kocaeli 14 bin 811, Niğde 14 
bin 12, Kahramanmaraş 13 bin 954, 
Kilis 12 bin 720,Isparta 12 bin 637, 

Malatya 12 bin 221, Eskişehir 11 bin 
113, Hatay 10 bin 241, Sinop 9 bin 
275, Bingöl 8 bin 872, Aksaray 8 bin 
385, Kütahya 7 bin 949, Çorum 7 bin 
472, Bitlis 6 bin 466, Afyonkarahisar 
6 bin 312, Yozgat 6 bin 254, Kırşehir 
6 bin 113,Kayseri 6 bin 69, Amas-
ya 5 bin 827,Şırnak 4 bin 801, Van 
4 bin 326, Siirt 3 bin 651, Tunceli 3 
bin 526, Hakkari 2 bin 896, Kırıkkale 
2 bin 738, Düzce bin 955, Sivas bin 
304, Nevşehir bin 155, Erzurum 954, 
Yalova 943, Çankırı 909, Bartın 754, 
Kastamonu 405, Zonguldak 366, Art-
vin 193, Bolu 188, Ağrı 162, Karabük 
96, Bayburt 64”.  n İHA 

2017’de 76 bin 886 ton karpuz üretildi!

Bosna Hersek’in kuzeybatısındaki Bosanski Samac’da 8 Ağustos 1925’te dünyaya gelen ülkenin 
ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 93. yıl dönümünde özlemle anılıyor

‘Bilge Kral’ yaşasaydı
 93 yaşında olacaktı

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaş-
kanı merhum Aliya İzetbegoviç, hayat 
felsefesi, adaletli tavrı ve mücadelesiy-
le doğumunun 93’üncü yıl dönümün-
de özlemle anılıyor.

Sahip olduğu derin bilgi birikimi 
nedeniyle “Bilge Kral” olarak da anılan 
Bosna Hersek’in lideri İzetbegoviç, 8 
Ağustos 1925’te ülkenin kuzeyba-
tısındaki Bosanski Samac şehrinde 
dünyaya geldi. Lise eğitimini gördüğü 
Bosna Hersek’in başkenti Saraybos-
na’da Mladi Müslümani (Genç Müs-
lümanlar) isimli teşkilatın kurucusu 
olan İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı 
boyunca faşist ve sonrasında ise ko-
münist ideoloji ve uygulamalarına 
karşı çıktı. 

Genç Müslümanlar ayrıca İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yardım faali-
yetleriyle öne çıktı.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
Yugoslavya’da yönetimi Komünist 
Parti yanlılarının alması üzerine ülke 
statüsü federal cumhuriyetlere ayrıldı. 
“Bilge Kral” o dönemde politik İslam’ı 
savundu ve komünist yöneticilerin he-
deflerinden biri haline geldi. İzetbego-
viç, 1946 yılında İslamcılık suçuyla üç 
yıl hapse mahkum edildi.

İZETBEGOVİÇ ESERLERİNDE 
İSLAM’I ANLATTI

Üç yıl süren hapis döneminin ar-
dından İzetbegoviç, üniversite eğiti-
mini tamamlayarak 1970 yılında en 
önemli eserlerinden “İslam Deklaras-
yonu”nu kaleme aldı. İzetbegoviç’in 
bu eseri 1983 yılında soruşturma altı-
na alındı ve “Bilge Kral” Mladi Müslü-
mani adlı teşkilatı yeniden örgütlemek 
suçundan bu sefer 14 yıl hapse mah-
kum edildi.

Müslüman toplumların İslam’a 
olan ihtiyacını anlatan “İslam Dek-
larasyonu” eseri kısa bir süre içinde 
Bosna Hersek halkının dikkatini çeker-

ken İzetbegoviç, 1988 yılının sonunda 
eski Yugoslavya hükümeti tarafından 
çıkarılan “sözlü muhalefet sebebiyle 
cezalandırılanlara tanınan aftan” ya-
rarlanarak serbest kaldı.

İzetbegoviç, hapis yattığı yıllar bo-
yunca inandığı değerlere ışık tutmaya 
devam etti. Hapisteyken, İslam’ı sade 
bir dille anlattığı “Doğu ve Batı Arasın-
da İslam” isimli eserini tamamladı. 

Boşnak lider, Bosnalı Müslüman-
ların silahsız bir şekilde savaşla yüzleş-
tikleri İkinci Dünya Savaşı’nda tecrü-
be edilen durumun tekrarını önlemek 
amacıyla 1990 yılında Demokratik 

Eylem Partisini (SDA) kurdu.
SDA, 18 Kasım 1990’da yapılan 

ilk çok partili seçimde parlamentodaki 
240 milletvekilliğinden 86’sını kazan-
dı. İzetbegoviç önderliğindeki Bosna 
Hersek, 29 Şubat-1 Mart 1992’de 
bağımsızlık referandumuna giderek 
yüzde 99,4 “evet” oyuyla bağımsızlı-
ğını ilan etti.

“ALLAH’A YEMİN EDERİM Kİ KÖLE 
OLMAYACAĞIZ”

Bosna Hersek’in bağımsızlığını 
kabul etmeyen Sırplar, burada etnik 
temizliğe başladı. Ülkede 1992-1995 
yılları arasında yaşanan kanlı savaş-

ta binlerce Boşnak hayatını kaybetti. 
Savaşta Boşnakların ayakta kalması 
için tüm gücüyle mücadele eden İzet-
begoviç, Bosna Hersek’in egemenliği 
için halkına önderlik etti. İzetbegoviç, 
21 Kasım 1995’te ABD’de savaşı son-
landıran Dayton Barış Antlaşması’nı 
imzaladı. “Bilge Kral”, halkına ulusla-
rarası arenada tanınan bir devlet ve 
bayrak bıraktı. Sağlık sorunları nede-
niyle 2000’de Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı Konseyi ve SDA’daki baş-
kanlık görevinden ayrılan İzetbegoviç, 
geçirdiği iç kanama sonucu 19 Ekim 
2003’te Saraybosna’da vefat etti. 

Ölüm döşeğinde Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen 
İzetbegoviç, Erdoğan’a “Bosna Her-
sek’i sana emanet ediyorum.” demişti. 

Bosna Hersek halkı için verdiği 
mücadeleyle hafızalara kazınan lider-
lerden İzetbegoviç, bıraktığı eserlerle 
yaşamaya devam ediyor. “İslam Dek-
larasyonu” ve “Doğu ve Batı Arasında 
İslam” isimli eserlerinin yanı sıra Ali-
ya’nın “Köle Olmayacağız”, “Tarihe 
Tanıklığım” ve “Özgürlüğe Kaçışım/
Zindandan Notlar” adlı kitapları da öne 
çıkıyor.  Bosna Hersek halkına yaptık-
larıyla ışık tutan “Bilge Kral” Aliya, “Ey 
teslimiyet, senin adın İslam’dır.”, “Her 
şeye kadir olan Allah’a yemin ederim 
ki köle olmayacağız.”, “Savaşta büyük 
zulme uğradınız. Zalimleri affedip af-
fetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsa-
nız yapın ama soykırımı unutmayın. 
Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.” 
ve “Ben Avrupa’ya giderken kafam 
önümde eğik gitmiyorum. Çünkü 
çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. 
Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. 
Oysa onlar bunların tamamını yap-
tılar. Hem de Batı’nın gözü önünde, 
Batı medeniyeti adına.” sözleriyle her 
zaman hatırlanacak.
n AA
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Kazalara karşı karayolunda aydınlatma ‘Ereğli için canla başla çalışıyoruz’
Son dönemde yaşanan kaza-

larla gündeme gelen Yeni Oto Sa-
nayi Kavşağı- Marangozlar Sanayi 
Kavşağı arasında kalan 6 kilomet-
relik karayolunda aydınlatma ça-
lışmaları başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ın  kazaların önlen-
mesi için vatandaşlarında  istediği 
aydınlatma talebi görüşmeleri so-
nuç verdi. Seydişehir Belediyesi, 
Karayolları ve MEDAŞ arasında 
yapılan protokol gereği yolun or-
tasında bulunan beton su topla-
ma kanallarının tekrar yapılması , 
peyzaj düzenlemeleri  Seydişehir 
Belediyesi tarafından yapılacak. 
Başkan Tutal, Konya Seydişehir 
karayolu Çavuş, Gevrekli , Bos-
tandere Mahallesi girişlerinde bu-
lunan kavşaklarında aydınlatılarak 
kazaların daha önlenmesi konu-
sunda çalışmaların yapılacağını 
kaydetti. Aydınlatma  ve düzen-

leme ile kazaların önüne geçmeyi 
hedeflediklerini kaydeden Başkan 
Tutal;Yeni Oto Sanayi ve Maran-
gozlar Sanayi arasında bulunan yol 
güzergahında yaşanan kazalar ne-
deniyle aydınlatma  yapılması yö-
nünde sürekli talepleri oluyordu. 
Durumu Karayolları ve MEDAŞ ile 
görüştük. Bir protokol imzaladık.
Su kanalları,orta refüjler ve Gev-
rekli, Bostandere, Çavuş mahal-
lelerimizin girişlerinde bulunan  
kavşaklarda peyzaj düzenleme 

çalışmaları Belediyemiz tarafından 
yapılacak” dedi.

Vatandaşların can ve mal gü-
venliğinin önemli olduğunu kay-
deden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal; yaşanan kazalar ve olum-
suzlar nedeni ile birçok sıkıntı ya-
şanmıştı.Vatandaşlarımızın talebi 
ve yaptığımı girişimler sonuç ver-
di. Bu konuda emeği geçen Kara-
yolları Müdürlüğümüze,MEDAŞ 
Müdürlüğümüze teşekkür ediyo-
rum “dedi.  n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Mahalle Buluşmaları 
kapsamında Toros Mahallesi TOKİ 
2. Etap sakinleriyle bir araya geldi. 
Programda AK Parti İlçe Başkan 
Yardımcıları Zübeyir Dursun, Yıldı-
rım Kardaş, Ahmet Can ve teşkilat 
üyelerinin yanı sıra Belediye Baş-
kan Yardımcıları, Birim Müdürleri 
ve Mahalle sakinleri yer aldı. Yapı-
lan ve yapılması planlanan hizmet-
ler hakkında bilgi veren Başkan 
Özgüven: “Mahalle Buluşmaları 
kapsamında vatandaşlarımızla bir 
araya gelerek samimi sohbet orta-
mında istek, talep ve şikayetlerini 
dinlemeye devam ediyoruz. Bu 
doğrultuda çalışmalarımızı yapa-
rak hizmet planlamamızı yapıyo-
ruz. Bu anlamda Toros Mahallesi 
TOKİ 2. Etap sakinlerimizle bir ara-
da olduk. Şimdiye kadar yaptığımız 
hizmetlerden bahsederek gelecek-
te planladığımız hizmetlerimizden 

bahsettik. Ayrıca hemşehrilerimi-
zin istek, talep ve şikayetleri nokta-
sında gereken notlarımızı aldık ve 
en kısa zamanda gerekli çalışmala-
rımızı yapacağız. Hizmet yolunda 
en büyük gücümüz hemşehrileri-
miz, onların destekleriyle şehrimi-
zi daha değerli hale getirmek için 
canla başla çalışan bir Belediye 

var. Bu noktada bizlere destek 
olan ve hizmetlerimizde en önemli 
gücümüz olan hemşehrilerimize 
teşekkür ediyoruz. Bu güne kadar 
yaptığımız hizmetler yapacakları-
mızın teminatıdır. Ereğli’miz için 
çalışmaya ve Ereğli’mize en güzel 
hizmetleri kazandırmaya devam 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Filistin’in El Halil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf El Caberi, Teffuh Belediye Başkanı İsma-
il Rabba, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret etti

‘Bütün Müslümanlar Kudüs
ve El Halil’i ziyaret etmeli’
Konya’nın kardeş şehri Filistin’in 

El Halil Belediye Başkan Yardımcı-
sı Yusuf El Caberi, Teffuh Belediye 
Başkanı İsmail Rabba ve beraberin-
deki heyet Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ma-
kamında ziyaret etti. Başkan Altay, 
Türkiye’nin ve Konya’nın her zaman 
Filistin davasının yanında olduğunu 
belirterek, “Yapılacak en önemli iş 
bütün Müslümanların Kudüs’ü ve El 
Halil’i ziyaret etmesidir” dedi. Filis-
tin’in El Halil şehri Belediye Başkan 
Yardımcısı Yusuf El Caberi de Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Türk milletinin Filistin davasına 
olan ilgisi ve dik duruşu dolayısıyla 
Türkiye’ye teşekkür etti. 

Filistin’in Teffuh Belediye Baş-
kanı İsmail Rabba, Konya ile kardeş 
şehir olan El Halil Belediye Başkan 
Yardımcısı Yusuf El Caberi ve bera-
berindeki heyet, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ı makamında ziyaret etti. 

EN KISA ZAMANDA 
KARDEŞLERİMİZİN SU

 SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ 
Başkan Uğur İbrahim Altay, 

UCLG-MEWA Çevre Komitesi Top-
lantısı dolayısıyla Konya’da bulunan 
konuklarının ziyaretinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, 
“2009’da El Halil Belediyemiz ile 
kardeş şehir olduk. Bugüne kadar 
Filistin meselesi ile ilgili belediye-
miz birçok organizasyona destekte 

bulundu ve bundan sonra da destek 
olmaya devam edeceğiz. Özellikle 
KOSKİ’nin su deposu yapma konu-
sundaki önceden ortaya koymuş ol-
duğu iradeyi bizler de destekliyoruz 
ve inşallah birlikte en kısa zamanda 
kardeşlerimizin bu sorununa bir çö-
züm buluruz” diye konuştu. 

HER MÜSLÜMAN KUDÜS İLE EL 
HALİL’E GİTMELİ 

Altay, Filistin konusunun ge-
rek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan gerekse de Türk milleti 
olarak her zaman gündemde oldu-
ğunun altını çizerek şu ifadelere yer 
verdi: “Cumhurbaşkanımız başta 
olmak üzere hepimiz, elimizden 
gelen gayreti göstermeye hazırız. 
Ama yapılacak en önemli işin bü-
tün Müslümanların Kudüs’ü ve El 
Halil’i ziyareti olduğunu düşünüyo-

rum. Çünkü Mekke ve Medine’ye 
gittiğinizde ‘daha önce buraya niye 
gelmedim’ diye düşünüyor, aynı 
duyguyu Kudüs ve El Halil’de de 
yaşıyorsunuz. Onun için de hem 
çevremizdeki insanlara hem de öğ-
rencilerle yaptığımız programlara 
Kudüs ziyaretini mutlaka koymaya 
çalışıyoruz. Umarım bu ziyaretler 
kardeşliğimizi arttırır.” 

TÜRK HALKININ DİK DURUŞU 
DOLAYISIYLA SİZLERE MİNNETTARIZ 

Filistin’in El Halil şehri Belediye 
Başkan Yardımcısı Yusuf El Caberi 
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türk milletinin Filistin 
davasına olan ilgisi ve desteği do-
layısıyla Türkiye’ye teşekkür etti. 
Yusuf El Caberi, “Türkiye’nin, hü-
kümetinizin ve Cumhurbaşkanını-
zın Filistin halkının yanında samimi 

dik duruşu dolayısıyla sizlere bütün 
halkım adına teşekkür ediyorum. 
El Halil, dünya tarihi bakımından 
en eski şehirlerden birisidir. Bu ve-
sileyle hem bu tarihi şehri hem de 
Harem-i Şerif’i görmenizi ve Filistin 
halkının neler yaşadığını kendinizin 
yerinde görmenizi arzu ediyorum. 
Sizleri şehrimize davet ediyoruz. El 
Halil, Filistin’in en büyük şehirlerin-
dendir. Ticaret açısından da başkent 
sayılabilir. Bunu bilen İsrail, El Ha-
lil’de yaşayan halka inanılmaz baskı-
lar yapıyor” dedi. 

Ziyaretin sonunda Başkan Altay 
konuklarına Mesnevi hediye eder-
ken; El Halil Belediye Başkan Yar-
dımcısı Yusuf El Caberi de Altay’a 
üzerinde El Halil hareminin işlendiği 
mini bir kilim hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Başbakanlık eski binası Adalet Bakanlığı’na tahsis edildi

Kızılay’da bulunan eski başba-
kanlık binası, Adalet Bakanlığına 
tahsis edildi. Bakanlığın çeşitli birim-
leri bu binaya taşınacak, ayrıca tarihi 
anlara şahitlik eden başbakanlık ma-
kam katı da müze olarak korunacak. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Veka-
letler Caddesi’nde bulunan eski baş-

bakanlık binasını Adalet Bakanlığı’na 
devretti.

Tahsis sonrasında Adalet Bakan-
lığı, farklı yerlerde bulunan birimle-
rini bu binada toplamak için çalışma 
başlattı. Bu kapsamda, Bakanlığın 
bazı genel müdürlükleri, daire baş-
kanlıkları eski Başbakanlık binasına 

taşınacak.
Adalet Bakanlığının ana binası-

nın yanında yer alan, eski başbakan-
lık binasının kullanıma sunulmasıyla 
söz konusu bölgenin, “Adalet Kam-
püsü” olarak düzenlenmesi hedefle-
niyor.

Öte yandan, uzun yıllar çeşitli gö-

rüşmelere, temaslara ve tarihi anla-
ra şahitlik eden başbakanlık makam 
katı, olduğu gibi korunarak müzeye 
dönüştürülecek.

Müzede, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ne geçilmesi sonra-
sında kapatılan başbakanlık binasının 
geçmişi bu müzede yaşatılacak.  n AA

Türkiye’de cemaat-
ler  Diyanet tarafından 
denetlenmelidir diyor 
İstanbul müftüsü.  Di-
yanet nasıl denetleye-
cek acaba? Diyanet 
teşkilatı konjontürel bir 
teşekküldür.  Siyasi 
yapıya göre değişir. 
Kısaca yakın geçmi-
şe bakalım Diyanetin. 
1926 yılında Şapka ikti-
sası kanunu çıktıktan sonra diyanet 
teşkilatı vatandaşların camilerde şap-
ka giymeleri hususunda tamimler 
yayınladı. Türkçe ezan hususunda  
tamimleri oldu. 

Biraz daha beriye gelelim. 12 
Eylül darbesi yapıldıktan sonra döne-
min Diyanet işleri reisi Tayyar Altıku-
laç ehl-i sünnet kuruluşlarını darbeci 
Kenan Evren’e özel bir dosya ile şika-
yet etti. Bu ehl-i sünnet kuruluşların 
tek bir suçu vardı “Kur’an okutmak”.  
Müftüler ehl-i sünnet kuruluşlarına 
baskınlar yaptılar “Kur’an okutuyor-
larsa şikâyet etmek için”.  Nice müf-
tüler biliriz baskın yaptıkları ehl-i sün-
net kuruluşlarında suçüstü yaptıkları 
“Kur’an-ı Kerim ve ilmihal” kitaplarını 
çuvallarla jandarma ve polis karakol-
larına götürmüşlerdir.  

Bu diyanet mi cemaatleri denet-
leyecek? 

Şu andaki Diyanet elbette 
1980’lerdeki Diyanet değil. !930’lar-
daki Diyanet de değil. Ama Diyanet 
teşkilatı siyasi iktidarın kontrolünde-
dir. Bu bakımdan cemaatler Diyanet 
teşkilatı tarafından kontrol edilemez-
ler ve edilmemelidirler. 

Öyleyse çözüm nedir? 
Kanaat-i şahsiyeme göre cema-

atler müstakil olmalı-
dırlar. Kanunen suç iş-
liyorlarsa mahkemeler 
her halükarda müdahil 
olur ve olmaktadır. Bö-
lücü olmamak kaydıyla 
cemaatler hür ve müs-
takil olmalıdırlar. 

Kaldı ki, cemaatler 
bildiğimiz kadarıyla 
ekonomik olarak dev-

letten hiç  bir katkı almı-
yorlar. Cemaatler millete bağlıdırlar. 
Milletimiz tarafından finans edilen 
cemaatler yine milletimiz tarafından 
takdir edilmektedirler. 

Devletimizin yapması gereken 
şudur; kanunlara  aykırı bir yapı 
içinde olmayan, milletimizin temel 
değerlerini genç dimağlara verme-
ye çalışan, devlet-millet ve bayrak 
sevgisini ilmek ilmek işleyen faydalı 
kuruluşlar güçlendirilmelidir. Buna 
Selçuklu ve Osmanlı modeli de de-
nilebilir. 

Ömer Halisdemir gibi zor za-
manlarda vatanı için ölüme koşan 
ehl-i sünnet kuruluşlarını güçlendir-
mek devletin temel misyonu olma-
lıdır. 

Devletten bir kuruş para isteme-
den devlet ve millet için gece- gün-
düz mesai yapan bu isimsiz kahra-
manları rencide etmemek lazımdır. 

Sabah namazında mesaiye baş-
layan ve yatsı namazına kadar mesai 
yapan ve asgari ücretle çalışan  ehli-i 
sünnet kuruluşlarını küstürmemek 
lazım.  

Devletten para istemiyor, per-
sonelini kendisi yetiştiriyor ve Ömer 
Halisidemir gibi vatan sevgisini dar 
zamanlarda ortaya koyuyor.

CEMAATLER DİYANETE BAĞLANAMAZ -2

Derbent, 17. Gele-
neksel İpekyolu Kültür ve 
Sanat Festivali’ne hazır-
lanıyor. 12 Ağustos Pazar 
günü ilçe festival alanında 
gerçekleştirilecek prog-
ramda sanatçı Uğur Işılak 
sahne alacak. Güreş müsa-
bakaları, çilek yarışmaları 
ve çeşitli çocuk etkinlikleri-
nin düzenleneceği festival-
de davetlilere geleneksel 
Konya pilavı ikram edile-
cek. Derbent Belediyesi 
tarafından her yıl düzen-
lenen 17. Geleneksel İpek-
yolu Kültür ve Sanat Festivali 12 
Ağustos Pazar günü saat 15:00’ta 
başlayacak. Davetlilere Konya pi-
lavının ikram edileceği programda 
çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirilecek. Ayrıca güreş mü-
sabakaları ile en kaliteli çilek yarış-
malarının düzenleneceği festivalde 
saat 18:00’de sanatçı Uğur Işılak 
sahne alacak. Festivalin geleneksel 
hale geldiğini belirten Derbent Be-
lediye Başkanı Hamdi Acar, “İlçe-
mizin kültürünü yansıtabilmek ve 
nesilden nesile aktarabilmek için bu 
tür programlarının önemli olduğunu 
düşünüyorum. İlçemizde düzenle-
yeceğimiz festival vatandaşlarımızın 
kaynaşmasına da vesile olacaktır. 
Birlik ve beraberlik açısından sonra 
derece önemli olan bu tür etkin-
liklerle hem ilçemizde hem de ilçe 
dışında yaşayan halkımızı bir araya 
getirecek. Kentimizin en şirin ilçe-

lerinden biri olan Derbent, bu güne 
kadar kendi özgünlüğünü korudu, 
bundan sonra da korumaya devam 
edecektir. Bu yıl Aladağ’dan profes-
yonel bisikletliler inecekler. Adeta 
dağ bisikletlilerin 2 bin 500 metre-
den aşağıya iniş gösterilerini izleye-
ceğiz. Ayrıca güreş müsabakalarıyla 
spora verdiğimiz değerleri bir kez 
daha ön plana çıkarmış oluyoruz. 
Tabi Derbent’in organik çilekleri de 
yine festivalde görücüye çıkacak. 
Misafirlerimize geleneksel Konya pi-
lavı ikram edeceğiz. Çocuklarımız ve 
gençlerimiz için de yine farklı etkin-
likler hazırladık. Bu yılki festivalde 
her yaştan vatandaşımızı düşündük. 
Akşam ise sanatçı Uğur Işılak sahne 
alacak. Ben şimdiden ilçemizde dü-
zenlenecek olan festivalimize başta 
ilçe halkımız olmak üzere bütün 
Konyalı vatandaşlarımızı davet edi-
yorum.” İfadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Derbent ilçe festivali 12 
Ağustos’ta gerçekleşecek

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ
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İklim Eylem Planı hazırlama süreci başladı
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-

netimler Orta Doğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatınca (UCLG-MEWA) 
düzenlenen “Çevre Komitesi 3. 
Toplantısı”nda, iklim değişikliğiy-
le mücadele ile uyum politikaları 
değerlendirildi. Selçuklu Beledi-
yesinin ev sahipliğinde Selçuklu 
Kongre Merkezinde düzenlenen 
toplantıda konuşan UCLG-MEWA 
Çevre Komitesi Sorumlusu Ebru 
Akyol, iklim değişikliğiyle müca-
delede küresel çaplı eylemlere yol 
gösterici olmak istediklerini söyle-
di. Toplantıyı düzenleme amaçları-
nın iklim değişikliği, dirençlilik, atık 
su yönetimi gibi konuları ele alıp, 
bunlarla ilgili faaliyet hazırlıkları 
yapmak olduğunu belirten Akyol, 
“Geçtiğimiz bir sene içerisinde ko-
mite faaliyetleri neler oldu, neler 
gerçekleştirildi? Onları dinleyece-

ğiz. Komite bünyesinde kurduğu-
muz 6 görev gücü, yani çalışma 
gruplarının yine bir sene içerisinde 
gerçekleştirdiği faaliyetleri dinle-
yip bu görev gücünde aktif rol al-
mak isteyen üyelerimizin listelerini 
oluşturacağız. Bunların sonucunda 

da bugünden sonra her bir görev 
gücünden alacağımız danışman 
önerilerle bir Danışman Kurulu 
oluşturacağız.” ifadelerini kullandı. 
Oluşturacakları Danışman Kuru-
lu’nu bundan sonra Çevre Komi-
tesi aracılığıyla ortak proje ve ortak 
çalışmaların gerçekleştirilmesi için 
somut bir adım olarak gördüklerini 
vurgulayan Akyol, “O açıdan bizim 
için heyecan verici bir toplantı. Ay-
rıca bugün 2018-2019 dönemi için 
taslak faaliyet programını üyeleri-
mizin görüşlerine sunuyoruz.” diye 
konuştu. Akyol, komite olarak hem 
yurt içi, hem de yurt dışında aktif 
programlar düzenlediklerini ilete-
rek, şöyle devam etti: “Ekim ayında 
Almanya’ya gideceğiz. Atık Yöneti-
mi Görev Gücümüz ile Almanlarla 
ortak etkinlikler düzenledik. Önce 
onlar Kocaeli’ye geldi, bir eğitim 

programı yaptık. Sonra da biz Al-
manya’ya gittik. Burada ortak proje 
fikirleri toplandı. Şimdi onları ger-
çekleştirmek üzere plan yapmak 
için Almanya’ya gideceğiz. Artık bu 
son ayak olacak. Atık yönetimiyle 
ilgili olarak projeler gerçekleştir-
mek için Alman ve Türk şehirleri 
eşleştirilecek.”  “İklim Eylem Planı” 
hazırlama sürecini başlattıklarını 
bildiren Akyol, şunları kaydetti: 

“Üyelerimizin bu planları hazırla-
maları, kendi karbon envanterlerini 
hazırlamaları için mobilize ediyo-
ruz. Bunun için de Uluslararası İk-
lim ve Enerji Anlaşması var. Zaten 
UCLG onun kurucu üyelerinden 
birisi. Bu, uzun vadeli bir şey. Bu-
nun sonunda Çevre Komitesi üye-
lerinden kendi iklim eylem planını 
hazırlayan, sera gazı salınımlarını 
azaltan belediye sayısını olabildi-

ğince arttırmayı hedefliyoruz. Yani 
sorun global ama çözüm yerelde. 
Biz bu anlayışla ilerliyoruz. Komi-
temizin ilerleyen süreçlerde daha 
da aktif olmasını planlıyoruz.” Ak-
yol, yerel yönetimlerin, özel sektö-
rün ve sivil toplum kuruluşlarının, 
çevre sorunlarında çözüm adımları 
atmasının önemli olduğunu vurgu-
ladı.
n AA

Et yiyen örümcek 
vatandaşları korkuttu

Kredi kartı borcu 
takibi sayısı azaldı

Ereğli ilçesinde et yiyen örüm-
cek olarak bilinen ‘Sarıkız’ örüm-
ceğinin son günlerde artması va-
tandaşları tedirgin etmeye başladı.  
Edinilen bilgiye göre, Toros Mahal-
lesi TOKİ konutlarının bulunduğu 
bölgede gece saatlerinde sıkça 
görülen ‘Sarıkız’ örümceği vatan-
daşları tedirgin etmeye başladı. 
Vatandaşlar son günlerde artmaya 
başlayan et yiyen örümcekler için 
yetkililerin önlem almasını istiyor. 

Bölgede iki tane et yiyen örüm-
ceği bulunan ve bir poşet içerisine 
koyan Sinan Dinçbudak, “TOKİ 
bölgesinde sıkça rastladığımız bir 
hayvan. İnternetten yaptığımız 
araştırmaya göre et ile beslendiği-
ni biliyoruz. Yetkililerin bu duruma 
bir çözüm getirmelerini bölgede 
ilaçlama sayısının arttırılmasını is-
tiyoruz. Ben eski TOKİ bölgesinde 
iki tane buldum biri ölmüş diğeri 
ise hala yaşıyor. Zıplayan bir hay-

van olarak biliyorum. Her gidenin 
yakalayabileceği bir tür. İkisini 
farklı farklı günlerde yakaladım. 
Attığım böcekleri hemen yiyen bir 
hayvan türü” dedi. 

Toros Mahallesi TOKİ konut-
ları bölgesinde yaşayan vatandaş-
lar ise son günlerde bu örümcek 
türüne sıkça rastladıklarını ifade 
etti. Bu nedenle tedirgin oldukla-
rını kaydeden vatandaşlar, “Sarıkız 
özellikle gece saatlerinde daha çok 
görür olduk. Dışarı çıktığımızda 
korkuyoruz. Çocuklarımızı özellik-
le çayır ve otluk alanlardan uzak 
tutmaya çalışıyoruz. Zıplayan bir 
hayvan türü olduğu için camları-
mızı bile açamıyoruz. Yetkililerin 
bu konuya çözüm üretmelerini is-
tiyoruz” diye konuştu. 

Bölgede gece sıkça rastlanan 
‘Sarıkız’ örümceğinin büyüklüğü 
vatandaşların tedirgin olmasında 
etkili oluyor.  n İHA

TBB Risk Merkezi verilerine 
göre, kredi kartı borcundan dolayı 
yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 
yılın ilk yarısında 2017’nin aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 16 azalarak 
417 bin kişi oldu. 

Bireysel kredi kartı borcundan 
dolayı yasal takibe intikal etmiş 
kişi sayısı bu yılın ilk yarısında 
2017’nin aynı dönemine göre yüz-
de 16 azalarak 417 bin kişiye ge-
riledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
Risk Merkezi tarafından, Negatif 
Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi 
Kartı Haziran 2018 Raporu yayım-

landı.  Bireysel kredi veya bireysel 
kredi kartı borcundan dolayı ya-
sal takibe intikal etmiş kişi sayısı 
Ocak-Haziran 2018’de geçen yılın 
aynı dönemine göre sınırlı düşüşle 
712 binden 711 bine geriledi. Yı-
lın ilk 6 ayında bireysel kredi kartı 
borcundan dolayı yasal takibe inti-
kal etmiş kişi sayısı, 2017’nin aynı 
dönemine göre yüzde 16 azalarak 
417 bine indi. Bireysel kredi bor-
cundan dolayı yasal takibe intikal 
etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 
yüzde 15 artarak 432 bine yüksel-
di.
n AA

AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı 70. Danışma Meclisi’ni gerçekleştirdi. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay’ın hizmetlerle büyük bir değişim yaşadığını söyledi

‘Karatay büyük bir değişim 
yaşadı, cazibe merkezi oldu’

AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı-
nın düzenlediği 70. Danışma Meclisi 
Sedirler Sosyal Tesislerinde yoğun 
katılımla gerçekleştirildi.

 Programa AK Parti Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz, 
AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Muhammet Fatih Sert, Ka-
ratay Belediyesi Meclis Üyeleri, ve 
çok sayıda AK Partili katıldı.

İlk olarak söz alan AK Parti Kara-
tay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 70. 
Danışma Meclisi’nin, 24 Haziran 
seçimlerinden sonra gerçekleşen ilk 
danışma meclisi olması nedeniyle 
büyük önem taşıdığına dikkat çekti. 
Genç, Türkiye’nin tarihi ve stratejik 
önemi nedeniyle, zengin yeraltı kay-
nakları ile bölgede güçlü bir Türkiye 
istemeyen ABD ve Avrupa’nın çe-
şitli baskılar ve yaptırımlar uygula-
mak için çaba gösterdiklerini belirtti. 
Genç,Terör örgütleri ile yoğun bir 
mücadele yürüten Adalet ve İçişleri 
Bakanlarımıza bedel ödetmek iste-
yen ABD’nin bu amacına asla ulaşa-
mayacağını vurguladı.

Mehmet Genç, 24 Haziran se-
çimlerinde emeği geçen sandık gö-
revlilerine, mahalle başkanlarına, 
Kadın ve Gençlik Kollarına, Belediye 
Meclis Üyelerine, Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli’ye ve 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, 24 Haziran seçimle-
rinde Konya’da merkez ilçelerde en 
büyük oy oranının Karatay’da oldu-
ğuna dikkat çekerek; Karatay’ın AK 
Parti’ye ve Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’a deste-
ğinin artarak devam ettiğini belirtti.  
Başkan Hançerli, Konya’da 2017 yılı 
içerisinde 30 bin daire yapıldığını; 
bu dairelerin 17 Bin tanesinin nü-
fusu en az olmasına rağmen Kara-
tay’da inşa edildiğini dile getirdi. Ka-
ratay’daki büyük kentsel dönüşüme 
dikkat çeken Başkan Hançerli; İşga-
laman, Yediler, Keçeciler, Araplar, 
Sarıyakup gibi Yeni Karaman Yolu-
nun sol tarafında yer alan bölgede 
büyük bir değişim olduğunu söyledi. 

Gerçekleşen değişimin sadece 
Karatay Belediyesi’nin gayreti ile 
değil; AK Parti Konya Milletvekille-
rinin, AK Parti Teşkilatının birlikte 
gösterdikleri çalışma ve çaba ile ol-
duğunu vurguladı. Başkan Hançerli, 

bir taraftan hükümetin, diğer taraf-
tan Büyükşehir Belediyesi’nin yatı-
rımları ile Karatay’ın sürekli gelişe-
rek büyük bir cazibe merkezi haline 
geldiğini söyledi.

Karatay’ın merkeze uzak ma-
hallerinde oturulmayan evlerin dahi 
önlerinin asfaltlandığını belirten 
Başkan Hançerli, önceden belde 
olan 6360 Sayılı Yeni Büyükşe-
hir Yasası ile Karatay Belediyesine 
bağlanan mahallelerin tamamın-
da kapalı Pazar market ve düğün 
salonu olduğunu belirtti. Karatay 
Belediyesi’nin yeni projelerine de 
değinen Başkan Hançerli, ilçeye 2 
yeni anaokulu ve BİLSEM (Bilim ve 
Sanat Eğitim Merkezi) yaptıklarını, 
türkiye’nin en yoğun hizmet ve-
ren karakollarından olan Köprübaşı 
Polis Merkezi için de daha modern 
ve kullanışlı bir bina inşa ettiklerini 
söyledi.

İSMİL’E 60 MİLYON TL’LİK DEV 
YATIRIM

Başkan Hançerli, İsmil’de ya-
pımı devam eden İsmil Termal 
Tesisleri’nin hızla yükseldiğini söy-
leyerek; 60 Milyon TL’lik yatırımın 
tamamen Karatay Belediyesi’nin öz 
kaynakları ile gerçekleştirilmekte ol-
duğunu belirtti.

AK Parti Konya Milletvekili Ley-

la Şahin Usta, 24 Haziran seçimle-
rinin ardından; hiç durmadan ve 
yorulmadan yerel seçimler için ça-
lışmaya başladıklarını söyledi. Leyla 
Şahin Usta, Türkiye’nin 24 haziran 
seçimleri sonrasında çok önemli bir 
değişime ve yeni bir sürecin başlan-
gıcına adım attığını belirtti. 

Leyla Şahin Usta “Kadın Kolları 
Genel Kongresinde Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türki-
ye’nin üzerinde oyun oynamak iste-
yenlere, Türkiye’yi hala eski Türkiye 
zannedenlere ve Bakanlarımız üze-
rinde baskı kurabileceklerini düşü-
nenlere en güzel cevabı vermiştir. 
Diz çökmeyeceğiz, dimdik ayakta 
duracağız yeni sistemimizle ve yeni 
Başkanımızla daha da ilerleyeceği-
mizi ispat edeceğiz.”dedi.

24 Haziran seçimleri öncesi 
gerçekleştirdikleri çalışmalarda Ka-
rataylıların, Karatay Belediyesi’nin 
hizmetlerinden çok memnun olduk-
larını gördüğünü belirten Leyla Şa-
hin Usta, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet hançerli’ye özverili çalış-
maları için teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a ve AK Partiye  mille-
tin desteğinin her seçimde artarak 
devam ettiğini belirtti. 24 Haziran 

seçimlerin büyük gayret gösteren 
sandık görevlilerine, mahalle baş-
kanlarına, Kadın ve Gençlik Kol-
larına, Belediye Meclis Üyelerine, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

 Türkiye’ye karşı oyun kuran-
ların oyununu milletin her zaman 
bozduğunu hatırlatan Hasan Angı; 
ülkemizin 2015 seçimleri ile kazan-
dığı ivmeyi engellemek için 2016 
yılının Temmuz ayında gerçekleşti-
rilmek istenen hain darbe girişimini 
azizi milletin canını ortaya koyarak 
engellediğini belirtti. Hasan Angı, 
2016 yılında hain planları tutma-
yanların 24 Haziranda Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK 
Parti hükümetine karşı yaptıkları 
hesapların da milletin sandıkta ver-
diği %52,5’lik destek ile bozulduğu-
nu söyledi.

Karatay’ın bir çöküntü alanın-
dan Konya’nın cazibe merkezi ha-
line gelmesinde Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’nin an-
layışının ve emeğinin çok büyük 
önem taşıdığına dikkat çeken Hasan 
Angı, başta Başkan hançerli olmak 
üzere Meclis Üyelerine ve personel-
lere teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

CLG-MEWA Çevre Komitesi 
Sorumlusu Ebru Akyol

AK Parti Karatay İlçe Başkanlığının düzenlediği 70. Danışma Meclisi Sedirler Sosyal Tesislerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.
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Türk Dil Kurumu (TDK) Baş-
kanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 
Türkçenin doğru kullanımıyla ilgili 
farkındalığın yükseltilmesi gerek-
tiğini vurgulayarak, özellikle şir-
ket, dükkan tabelalarında yabancı 
isimlerin kullanılmasıyla ilgili çe-
şitli yaptırımların uygulanabilece-
ğini söyledi. Gülsevin, Harf Dev-
rimi’nin başlangıcı olarak kabul 
edilen 9 Ağustos 1928 tarihinde 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yeni Türk alfabesini tanıttığı sü-
rece yönelik değerlendirmelerde 
bulundu. Türklerin, tarihin en 
eski dönemlerinden itibaren Orta 
Asya’dan Avrupa’ya kadar bir-
birinden çok farklı coğrafyalarda 
yaşadığına dikkati çeken Gülsevin, 
sadece Cumhuriyet dönemi değil 
Osmanlı’nın son dönemlerinde de 
Türk aydınları ve devlet adamları-
nın Arap harflerinin Türkçenin ses 
yapısını yansıtmadaki yetersizlikle-
rinden dolayı yeni çözüm arayışına 
girdiğini anlattı. TDK Başkanı Gül-
sevin, Cumhuriyet döneminde de 
yine alfabe ile ilgili değişikliklerin 
tartışıldığını ve 9 Ağustos 1928’de 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Saray-
burnu’nda yaptığı konuşmayla 
Türk alfabesinin müjdesini verdi-
ğini kaydetti. 

1 Kasım 1928’de kabul edilen 
kanunla da Harf Devrimi’nin yasa-
lara girdiğini anımsatan Gülsevin, 
“Harf devrimiyle ilgili gerekçe ses 
özelliklerini yansıtması için daha 
iyi bir alfabeye sahip olmaktı. Se-
bebi de belki de o dönemde Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Batı me-
deniyetine bakıyor olmasıydı.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Gülsevin, bu süreçte Latin alfa-
besinin tercih edilmesinin sebep-
lerinden birinin Batı’daki ülkelerle 
iletişimi, etkileşimi artırmak olabi-
leceğini ifade etti. 

“KANIKSADIK GİDİYORUZ, 
KANIKSAMAMAK LAZIM” 

Dükkanların, sokakların ta-
belalarında, yazışmalarda Türkçe 
dışında yabancı kelimelerin kul-
lanılmasına yönelik eleştirilere de 

değinen Gülsevin, TDK’nin bu ko-
nuda farkındalık yaratmak amacıy-
la sık sık çalışmalar yürüttüğünü 
bildirdi.

Türkçe’nin kullanımında, ko-
nuşma dilinde yabancı kökenli 
kelimelerin kullanılabildiğini, telaf-
fuz yanlışlarının yapıldığını, sosyal 
medyada özellikle gençlerin farklı 
kısaltmalar kullandığını anlatan 
Gülsevin, “Bunlar hepimizin bil-
diği ama maalesef özümsediğimiz 
şeyler. Kurbağaların, suyun içinde 
kaynadığını tamamen pişene ka-
dar farketmemesi gibi... Bunları 
kanıksadık gidiyoruz, kanıksama-
mak lazım.” uyarısında bulundu. 
“GEREKSİZ YABANCI KELİMELERİ 
KULLANMAK DA BİR HASTALIK” 

TDK’nin görev tanımı itibarıyla 
yaptırım yetkisinin olmadığını ama 
bu tip kullanımların yanlış olduğu-
nu anlatmak üzere sorumlulukları 
bulunduğunu anımsatan Gülsevin, 
şunları kaydetti:  “Türkçenin doğru 
kullanımıyla ilgili duyarlılığı, far-
kındalığı yükseltmemiz gerekiyor. 
Bunun için Türk Dil Kurumu ça-
lışmalarını yapıyor. Ama ticaretle 
uğraşan insanlar başka endişelerle 

yabancı isimleri kullanıyor. Onun 
için yaptırım olabilir mi, olur. Dev-
let bir kanun çıkarır, Türkçede kul-
lanılmayan, yerli ve yerlileşmiş ol-
mayan, bize yabancı olan unsurları 
tabelaya yazdırtmayabilir veya ya-
zıyorsa da bazı yerlerde uygulandı-
ğı gibi, fazla vergi alabilir. Gereksiz 
yabancı kelimeleri kullanmak ise 
bir başka sorun. Bu da bir hastalık. 
Günümüzde özentiyle Türkçe ile 
ilgisi olmayan, tamamen yabancı 
kelimeleri kullanmak bazılarının 
hoşuna gidiyor.” 

Gülsevin, bu sorunla mücade-
lede ilgili kurum ve kuruluşların 
desteğiyle bilinçlendirici faaliyet-
ler yürütmeye devam edeceklerini 
vurgulayarak, birçok kurumun da 
TDK’nin yayımladığı güncel yazım 
kılavuzuna uymak zorunda oldu-
ğuna dikkati çekti. 
“TÜRKÇE COŞKUN BİR IRMAKTIR” 

TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer 
Gülsevin, “Türkçe, Türklerin dili-
dir. Tarih boyunca bütün Avras-
ya’yı dolaşan, geçtiği her yeri su-
layıp besleyen ve oranın dilinden, 
dininden, alfabesinden, kültürün-
den beslenen coşkun bir ırmaktır. 

Bu süreçte edinilen her zenginlik 
de Türkçenindir.” şeklinde konuş-
tu. 

Kitap kelimesinin Arapça, te-
levizyon kelimesinin Fransızca kö-
kenli olması gibi sebeplerle eleşti-
rildiğini söyleyen Gülsevin, şöyle 
devam etti:

“Kitap da televizyon da Türk-
çedir. Örneğin, gözlük kökeni 
Türkçeye dayanan Türkçe ise kitap 
da kökeni Arapçaya dayanan Türk-
çedir. Biz bütün dünyayı dolaşmış 
bir medeniyetiz. Bu kelimeler ya 
Türkçe kökenlidir ya da bizim gez-
diğimiz coğrafyalarda fethettiği-
miz, yerlileştirdiğimiz kelimelerdir. 
Yani bizim dilimizden kitap keli-
mesini atamazsınız. 

‘Dilimiz kimliğimiz’ derken, sa-
dece kökeni Türkçe olan kelimeleri 
kastetmiyoruz. Kökenleri yabancı 
da olsa alıp dilimizde yerleştirdiği-
miz unsurlar bizim olmuş demek-
tir. Bugün için ‘yabancıdır’ diye-
bileceğimiz kelimeler ise Türkçe 
konuşanlara gerçekten yabancı 
gelen unsurlardır. Örneğin bugün 
‘drone’ kelimesi bize yabancıdır. 
Onu bugün önerilecek bir Türkçe 
karşılığıyla telaffuz edersek kendi-
mizi koruruz. Fakat hassasiyet gös-
termeden öylece bırakırsanız 30 yıl 
sonra o da Türkçeleşir.”

Gülsevin, “TDK olarak bizim 
vazifemiz dışarıdan yabancı tehdi-
di gördüğümüz zaman ona karşı-
lıklar bulmak, duyarlılığı artırmak 
için programlar yapmaktır. Bu 
TDK’nin vazifesidir ama zaptiyelik 
ve gümrük memurluğu yapmak 
değildir. Televizyona Türkçe kar-
şılık bulamamışız ve Türkçeleşmiş. 
O yerli olmuş artık. 3 yaşındaki 
çocuk Fransızca bilmediği halde 
televizyonu, Arapça olan kitabı an-
lıyorsa o artık Türkçedir.” dedi. 

Gülsevin, Türkçe karşılıkların 
bilimsel tartışmalarla, toplumun 
görüşünün alınmasıyla bulundu-
ğunu anlatarak, “bilgisayar” keli-
mesinin buna örnek olduğunu dile 
getirdi.
n AA

Konyalı polis trafik 
kazasında şehit oldu

Mekke’de hac güvenliği 
hazırlıkları tamam

İstanbul’da görev yapan Kon-
yalı polis memuru Mücahit Örs, 
trafik kazası sonucu şehit düştü.

Kadıköy’de geçirdiği kazada 
hayatını kaybeden Konyalı polis 
memuru Mücahit Örs (23)  bugün 
memleketi Yalıhüyük’te toprağa 
verilecek. İstanbul Ataşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mo-
tosikletli yunuslarda görev yapan 
Mücahit Örs istirahatli olduğu gün 
arkadaşından bir günlüğüne ödünç 
aldığı motosikletiyle gece evine dö-
nüyordu. Kadıköy Dr. Eyüp Aksoy 
Caddesi Koşuyolu bağlantısı üze-
rinde virajı alamayınca motosik-
letin hakimiyetini kaybeden Örs, 
önce kaldırıma ardından trafik 
levhasına çarptı. Kazada ağır yara-
lanan Örs, olay yerine gelen ambu-

lansla Haydarpaşa Numune Eğitim 
ve Araştırma hastaneye kaldırdı. 
Örs yapılan tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Örs 
için Ataşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü’nde cenaze töreni düzenlendi. 
Törene Ataşehir Kaymakamı Zafer 
Karamehmetoğlu,  anne, baba ve 
erkek kardeşi ile yakınları, mesai 
arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. 
Ailesi tabuta sarılarak gözyaşları-
na boğulurken törende duygusal 
anlar yaşandı. Örs’ün naaşı töre-
nin ardından memleketi Konya’ya 
gönderildi. Örs, bugün öğle nama-
zına müteakip Yalıhüyük Merkez 
Camii’nde kılınacak cenaze nama-
zının ardından Yalıhüyük Mezarlı-
ğı’nda defnedilecek.  n DHA

Suudi Arabistan Medya Ba-
kanlığının davetlisi olarak hac ha-
zırlıklarını yerinde görmek üzere 
bu ülkede bulunan yabancı gaze-
tecilere, Mekke-i Mükerreme’deki 
kutsal mekanların güvenliği ve 
burada yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgi verildi. Mekke-i Müker-
reme’de Haremi Şerif’in içindeki 
“Kalabalıkların Yönetimi Operas-
yon Odası” merkezinde, hacıların 
kitlesel yönelişlerinin izlendiği dev 
ekranlar, iletişim araçlarının yanı 
sıra bunları anbean takip eden 
güvenlik birimleri dikkati çekiyor.  
Suudi Arabistan Hac, Umre ve 
Olağanüstü Güvenlik Gücü Mü-
dürü Tümgeneral Muhammed bin 
Vasıl el-Ahmedi, hacda kalabalık-
ların yönetiminin çok müstesna bir 
görev olduğunu, bunun dünyada 
başka örneğinin bulunmadığını 
söyledi. Kalabalıkların Yönetimi 
Operasyon Odası hakkında bilgi 
veren Ahmedi, “Burada her tür-
lü olağanüstü duruma karşı hazır 
ve herhangi bir tehlikeyi bertaraf 
etme konusunda da gayet eğitim-
li ekipler mevcut. Ekipler, Kabe-i 
Muazzama’nın ve kutsal mekan-
ların muhtelif yerlerinde konuşlan-
mış, gelişmeleri ve değişimleri 24 
saat esasına göre merkezle pay-
laşıyor ve gelen direktiflere göre 
hareket ediyor” dedi. Ahmedi, bu-
güne kadar Harem-i Şerif’te büyük 
bir olay yaşanmamasının Allah’ın 

bir lütfu olduğunu, bunun arkasın-
da büyük bir özveriyle çalışan tam 
teçhizatlı ekipler ve mükemmel bir 
uygulama planıyla hareket etme-
nin yattığını ifade etti.  Mescid-i 
Haram’ın güvenliğinden sorumlu 
Özel Güçler Komutanı Tümge-
neral Abdullah bin Muhammed 
el-Useymin ise birliklerin, her alanı 
denetlediğini ve kapılardan giriş 
çıkışları gözetim altında tuttuğu-
nu aktardı. Tümgeneral Abdullah, 
yoğunluk zamanında, Mescid-i 
Haram’a giriş çıkışlardaki kalaba-
lığın farklı kapılara dağıtılarak iz-
dihamın önüne geçildiğine işaret 
etti. Komuta Kontrol Merkezi’nden 
Binbaşı Yusuf Meshal es-Subey-
ni de şeytan taşlamak için geçi-
len Cemerat köprüsündeki hacı 
adaylarının sayılarının devamlı 
şekilde gözlemlendiğini kaydetti. 
Cemerat Köprüsü’nün beş katlı 
olduğuna dikkati çeken Subeyni, 
“Bir kat, özel ihtiyaçlar için tahsis 
edilmiş durumda. Hacı adayları-
nın, komuta kontrol merkezindeki 
ekranlardan izlendikleri bir meka-
nizma bulunuyor. Bu da olabilecek 
taşkınlıkları ve olayları engelliyor” 
diye konuştu. Subeyni, ayrıca hacı 
adaylarını kutsal topraklara girişin-
den itibaren gözetmek için bulu-
nan Tavaf kurumlarındaki subay-
ların da hacı adaylarından gelen 
şikayet ve uyarılarla ilgilendiğini 
dile getirdi.   n AA 

Dr. Mustafa Yasin Derbentli (47) yaşında tedavi gördüğü hastane de vefat etti. Merhum Der-
bentli, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi

Dr. Mustafa Yasin 
Derbentli vefat etti

Konya’nın tanışmış hocaların-
dan Merhum Mustafa Derbentli’nin 
torunu ve Eğitimci Refit Derbent-
li’nin oğlu Dr. Mustafa Yasin Der-
bentli (47) yaşında tedavi gördüğü 
hastane de hakkın rahmetine ka-
vuştu. Merhum Dr. Mustafa Yasin 
Derbentli, Hacı Veyis Camii’nde 
ikindi namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından Üçler 

Mezarlığı’na defnedildi. Merhumun  
babası Refik Derbentli’nin kıldırdığı 
cenaze namazına çok sayıda akraba-
ları ve sevenleri katıldı. Dr. Musta-
fa Yasin Derbentli evli ve bir çocuk 
babasıydı. Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Dr. Mustafa Yasin Der-
bentli’ye Allah’tan rahmet, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
n HABER MERKEZİ 

‘Türkçe coşkun bir ırmaktır’

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin



9 AĞUSTOS 201816 HABER

ABD’de ilk Müslüman kadın 
aday Kongre’ye giriyor

Yeryüzü Doktorları, kurbanla 
birlikte şifa da dağıtacak

ABD’nin Michigan eyaletinde-
ki Demokrat Parti’nin ön seçim-
lerine katılan ilk Müslüman ka-
dın aday Raşide Tlaib, Kongre’ye 
giriyor. Independent’in haberine 
göre, seçim kampanyası sırasında 
kapı kapı dolaşarak bir milyon do-
lardan fazla yardım toplamayı ba-
şaran Filistin asıllı Tlaib, aralarında 
Detroit Belediye Meclisi Başkanı 
Brenda Jones ve Westland Beledi-
ye Başkanı Bill Wild’ın bulunduğu 
diğer Demokrat adaylarla yarıştığı 
ön seçimlerin galibi oldu.

Ön seçimlerde oyların yüz-
de 33,6’sını alan Tlaib, 13. bölge 
için yarışan Cumhuriyetçi aday 
çıkmadığından 6 Kasım’da yapı-
lacak ara seçimde rakipsiz biçim-
de Kongre’ye giren ilk Müslüman 

kadın olacak. Michigan’dan 13. 
bölge Kongre üyesi John Conyers 
Jr, geçen aralık ayında cinsel taciz 
suçlamaları üzerine istifa etmişti. 
Conyers, 1965 yılından bu yana 
koltuğunu koruyordu. Eski eyalet 
meclisi üyesi Tlaib, ABC News’e 

verdiği demeçte “Müslüman kim-
liklerini ve nereye ait olduklarını 
sorgulayan oğullarım ve adalet-
sizlikler nedeniyle yarışıyorum. 
Hiçbir zaman kenara çekilen biri 
olmadım.” ifadesini kullanmıştı.
n AA

Yeryüzü Doktorları, sağlık ala-
nına odaklanmış çalışmalarının 
yanı sıra “Koruyucu Sağlık Proje-
leri” kapsamında gerçekleştirdik-
leri kurban organizasyonlarıyla da 
yüzleri güldürüyor. 

Yeryüzü Doktorları Derneği’n-
den yapılan açıklamada, 2000’de 
sağlık alanında uluslararası sivil 
toplum kuruluşu olarak çalışma-
larına başlayan derneğin, binlerce 
gönüllü ve bağışçısının desteğiyle 
ulaştığı ülkelerin ve uyguladığı 
projelerin sayısının arttığı belirtil-
di.

Açıklamada, derneğin bugüne 
kadar Afganistan’dan Suriye’ye, 
Somali’den Filistin’e, Uganda’dan 
Yemen’e kadar 50’ye yakın ülke-
de projelerine devam ettiği ak-

tarılarak, doktorların tıbbi insani 
yardıma ihtiyaç duyan bölgelerde 
çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Beslenmenin önemine vurgu 
yapılan açıklamada, doktorların, 
koruyucu sağlık çalışmaları kap-

samında kurban organizasyonları 
yaptığı ve ihtiyaç sahibi bölgeler-
de protein eksikliğinden kaynaklı 
hastalıkların önüne geçmeyi he-
deflediği kaydedildi. 
n AA

Pakistan’da 25 Temmuz seçim-
lerinden sonra muhalefette yer alan 
partiler, usulsüzlük iddialarını Pakis-
tan Seçim Komisyonu önünde pro-
testo etti.

Pakistan’da 25 Temmuz se-
çimlerinden sonra muhalefette yer 
alan partiler usulsüzlük iddialarını 
protesto etmek için Pakistan Seçim 
Komisyonu (ECP) önünde toplandı.

Başta Pakistan Müslüman Li-
gi-Navaz (PML-N), Pakistan Halk 
Partisi (PPP) ve Birleşik Eylem Hare-
keti (MMA) olmak üzere muhalefet 
partilerinin taraftarları, başkent İsla-
mabad’daki ECP merkezi önünde bir 
araya geldi. Protestolara destek ve-
ren partilerin yetkilileri değerlendir-
melerde bulundu.  Eski Başbakan ve 
PPP üyesi Yusuf Rıza Gilani, sadece 
İslamabad’da değil ECP’nin tüm 
ülkedeki büroları önünde protes-
tolar düzenleyeceklerini belirterek, 
“Muhalefet ittifakı olarak ECP’nin 
düzenlediği adil bu olmayan seçimi 
protesto edeceğiz ve hakkımızı alana 
kadar protesto etmeyi sürdüreceğiz. 
Seçimler adil değildir ve sonuçla-
rı kabul etmiyoruz” diye konuştu.  
Eski Enformasyon, Yayın ve Ulusal 
Miras Bakanı Marriyum Aurangzeb 
de halkın çalınan iradesini geri alana 
kadar mücadele edeceklerini belir-
terek, “Bu sonuçlar halkın iradesini 

yansıtmıyor, halkın iradesi çalındı 
ve Pakistan Adalet Hareketi’ne (PTI) 
verildi. Bu hakları geri alana kadar 
protestolarımızı sürdüreceğiz” dedi. 
Seçimin adil yapılmadığını iddia 
eden Aurangzeb, ECP’nin de hiçbir 
adım atmadığını dile getirerek, “PTI 
lideri İmran Han da seçimin ardın-
dan yaptığı konuşmasında oyların 
yeniden sayılmasını istemişti ancak 
PTI avukatları sonuçları tartışmalı 
olan yerlerde sayımın durdurulması 
için çalıştı” diye konuştu. 

PTI’nın da bazı yerlerde seçimle-
re itiraz ettiğini belirten Aurangzeb, 
itirazlar sadece muhalefetten gel-
mediği için ECP’nin harekete geç-
mesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Pakistan’da muhalefet partileri 
kurban bayramına kadar protesto-
ları sürdürme, bayram sonrası ise 
büyük bir miting yapmayı planlıyor. 
Muhalifler ayrıca geniş katılımlı bir 
konferansla usulsüzlük iddialarını 
tartışacak. Protestoların düzenlen-
diği ECP merkezine gelen PTI üyesi 
ve eski Adalet Bakanı Babar Avan 
ise PTI yönetiminde tüm adalet 
arayışlarına cevap verileceğini söy-
ledi. PTI lideri İmran Han’ın ifadeye 
çağırıldığını ve beklenenden önce 
gidip kısa sürede ifadesini verdiğini 
hatırlatan Avan, “PTI, tüm kurum-
ların olduğu gibi adalet sisteminin 
güçlenmesi için de çalışacak. Bunun 
için Başbakanlık başta olmak üzere 

tüm kurumlarda kemer sıkacağız ve 
devlet harcamalarını düşüreceğiz.” 
ifadelerini kullandı. Pakistan med-
yasına konuşan PTI’nın önde gelen-
lerinden Mahmut Kureşi ve Naimül 
Hak da protestoculara, meclisin açıl-
masıyla beraber taleplerinin araştı-
rılması için destek vereceklerini kay-
detti. Kureşi, muhaliflerin yeniden 
sayım talebi, itiraz ve protesto etme 
haklarının olduğunu belirtirken, Hak 
ise usülsüzlüklerin çözümü için mu-
haliflerle birlikte çalışacaklarını dile 
getirdi. Hak, “ECP’nin sonuç açık-
lama sistemi hatalarla dolu. Bunun 
çözümü için ve gelecek seçimlerde 
aynı sorunu yaşamamak için çalışa-
cağız” dedi.  n AA 

Suriye’de hakimiyet 
alanlarında değişim

Yolda kalan Bosnalı hacı 
adaylarını THY taşıyacak

İnsanlık dramının 
devam ettiği ve iç sa-
vaşın 7. yılını doldur-
duğu Suriye’de, terör 
örgütü YPG/PKK, son 
4 ayda ABD desteğiy-
le ülke toprakları üze-
rindeki işgalini yüzde 
25’ten yüzde 28’e 
genişletti. Suriye’de, 
ABD, Rusya ve İran 
destekli yabancı terö-
rist grupların etkisiy-
le ülkede hakimiyet 
alanları değişmeye 
devam ediyor. 

AA’nın 18 Nisan ila 8 Ağustos 
tarihleri arasındaki döneme iliş-
kin harita alan ölçümlerine göre, 
yaklaşık 4 ay zarfında Beşşar Esed 
rejiminin ve terör örgütü YPG/
PKK’nın hakimiyet alanlarını ge-
nişlettiği, DEAŞ ile muhaliflere ait 
alanların ise azaldığı görüldü. 

4 ay önce Suriye topraklarının 
yüzde 58’ini kontrol eden Esed 
rejimi bunu yüzde 1 artırdı. Rejim 
güçleri, 185 bin 180 kilometrekare 
büyüklüğündeki ülkenin 109 bin 
136 kilometrekaresine hakim gö-
rünüyor.  Esed rejimi son dönemde 
Astana Anlaşması’nı yer yer Rus-
ya’nın desteğiyle ihlal ederek Doğu 
Guta, Dera ve Kuneytra bölgelerini 
ele geçirmişti. 

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin 
Dalı Harekatı’nda Afrin’i kaybet-
mesinin ardından yüzde 25’lere 
gerileyen toprak işgalini, ülkenin 
doğusunda ilerletti. 

Örgüt, ABD’nin güçlü hava 
desteğiyle Fırat Nehri’nin doğu-
sunda DEAŞ’ın işgalindeki böl-
gelerde ilerledi. Nisan ayından bu 
yana, işgalindeki alanı 45 bin 967 
kilometrekareden 51 bin 379 kilo-
metrekareye kadar çıkardı. Böyle-
ce YPG/PKK’nın Suriye’de elinde 
tuttuğu alanın oranı yüzde 25’ten 
yüzde 27,7’ye yükseldi. Terör ör-
gütü DEAŞ ise Suriye’de 3 nokta-
da toplam 6 bin 40 kilometrekare-

de varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 3 
bin 700 kilometrekare kaybeden 
örgütün işgal ettiği ülke toprakla-
rının oranı, nisan ayından bu yana 
yüzde 3,3’e düştü.

DEAŞ halihazırda Fırat Neh-
ri’nin doğusundaki bazı köylerde 
ve Humus’un doğu kırsalı ile Sü-
veyde ilindeki bazı yerlerde varlık 
gösteriyor.

Askeri muhalifler ve rejim 
karşıtı silahlı gruplar, Şam’ın do-
ğusundaki Doğu Guta bölgesini 
nisanda kaybetmesinin ardından, 
ülkenin güneyindeki Dera ve Ku-
neytra’yı anlaşma gereği rejim 
güçlerine bırakmak zorunda kaldı. 
Böylece muhaliflerin ülke genelin-
deki hakimiyet alanları 1,7 puan 
daralarak yaklaşık yüzde 10’a denk 
gelen 18 bin 625 kilometrekareye 
geriledi. Halihazırda muhalifler 
ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, 
Halep’in batı ve kuzey kırsalları, 
Lazkiye’nin Türkmendağı ve Su-
riye-Irak-Ürdün sınırındaki Tanif 
bölgesinde hakimiyetini sürdürü-
yor. Yaklaşık 18 bin kilometreka-
relik alanın 4 bin 147 kilometre-
karesi ise Türkiye’nin Fırat Kalkanı 
Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı 
sahasında yer alıyor.

Suriye’nin doğusunda 7 bin 
700 kilometrekare büyüklüğün-
deki Tanif bölgesi de halen ABD 
destekli muhaliflerin kontrolünde 
bulunuyor.  n AA

Hac yolculuğunu gerçekleşti-
recekleri uçak firmasıyla yaşanan 
problemden dolayı yolda kalan 
Bosna Hersekli 215 hacı adayı, 
Türk Hava Yolları (THY) ile kutsal 
topraklara uçacak.

Bosna Hersek’in Bihac şeh-
rinden 215 hacı adayının bugün 
Uluslararası Saraybosna Havali-
manı’ndan kutsal topraklara plan-
lanan uçusu, Bosna Hersek İslam 
Birliğiyle mutabakatı bulunan Visi-
on Hava Yolları ile yaşanan anlaş-
mazlıktan dolayı iptal edildi.

Yaşanan problemin ardın-
dan devreye giren THY yetkilileri, 
mağdur 215 hacı adayını Suudi 

Arabistan’a taşıyacağını açıkladı.
THY’den yetkililerin yaptı-

ğı açıklamada, Bosna Hersekli 
215 yolcunun yarın yerel saat ile 
09.30’da yapılacak uçuş ile Suudi 
Arabistan’a götürüleceği belirti-
lerek, bu yıl Bosna Hersek’te hac 
listesinde olan bin 680 hacı ada-
yının da THY ile kutsal topraklara 
taşınacağı bildirildi.

Bosna Hersek’te hac işlemleri-
ne yönelik faaliyet gösteren Hadzi-
umra.ba da bugün yolda kalanların 
yarınki uçuşa kadar konaklama 
hizmetlerinin sağlanacağını açık-
landı.
n AA

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran Merkez Bankası’nın Avrupa bankalarıyla işlemlerini kolaylaştırma ça-
balarını sürdürdüğünü belirterek, “Avrupa’nın yaptırımlara karşı çıkması ABD’yi yalnızlığa itti” dedi

Avrupa’nın yaptırımlara karşı 
çıkması ABD’yi yalnızlığa itti

İran Dışişleri Bakanı Muham-
med Cevad Zarif, ülkenin önde ge-
len gazetelerinden “İran Gazete-
si”ne verdiği mülakatta, ABD’nin 
nükleer anlaşmadan tek taraflı 
çekilmesinin ardından anlaşmanın 
tarafı Avrupa ülkelerinin (Alman-
ya, Fransa, İngiltere) nükleer an-
laşmanın korunması konusunda 
bekledikleri noktada olmadığını 
ancak doğru yolda olduklarını ifa-
de etti.

Zarif, nükleer anlaşmanın tara-
fı Avrupa ülkelerinin İran’dan pet-
rol alan ülkelerle tek tek görüşerek 
“ABD yaptırımlarına aldırmadan 
ithalata devam etmeleri yönünde 
telkinlerde bulunduğunu” belirtti.

Avrupa’nın ayrıca ABD yap-
tırımlarına rağmen İran Merkez 
Bankası’nın Avrupa bankalarıyla 
işlemlerini kolaylaştırma konu-
sunda da çabalarını sürdürdüğünü 
anlatan Zarif, “Avrupa’nın yaptı-
rımlara karşı çıkması ABD’yi yal-
nızlığa itti.” dedi.

ABD’nin 5 Kasım’da İran 
petrolüne yaptırım getirerek bu 
ülkenin petrol ihracatını sıfıra in-
dirmeyi hedeflediğinin sorulması 
üzerine Zarif, şunları kaydetti:

“Amerikalılar bu olgunluktan 
uzak ve imkansız hayalleri akılla-
rında tutmak istiyorlarsa kesinlikle 
bunun sonuçlarından da haber-
dar olmalıdırlar. ‘İran petrol ihraç 
edemezken diğerleri ihraç edecek’ 
elbette böyle bir durumun ortaya 
çıkması neredeyse imkansız.” 

Umman ve İsviçre’nin arabu-
luculuk teklifi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Um-
man ve İsviçre’nin İran ile ABD 
arasında arabuluculuk teklif ettiği-
ni ancak iki ülke arasında şu ana 
kadar görüşme olmadığını aktardı. 

Zarif, “ABD’nin İran’daki çı-
karlarını koruyan ülke olarak İs-
viçre Büyükelçiliği 39 yıl boyunca 
bu tür mesajlar getirdi hala da bu 
çabasını sürdürüyor. İran ile ABD 
arasında diplomatik ilişkiler olma-
dığından bu tür teklifler normal-
dir.” diye konuştu. 

Zarif ayrıca Umman’ın da böl-
gedeki gerginliği azaltmak ama-
cıyla arabuluculuk teklif ettiğini 
ancak şu anda ABD ile görüşme-
nin söz konusu olmadığını belirtti.

AB, İran ile ticareti teşvik edi-
yor

İran ile Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyinin 5 daimi üyesi 
(ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve 
Rusya) ile Almanya arasında Kap-
samlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 
adı verilen nükleer anlaşma, 14 
Temmuz 2015’te Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 
ülkesini çektiği nükleer anlaşma 
çerçevesinde askıya alınan İran 
yaptırımlarının ilk bölümünü dün 
yeniden uygulamaya başlamıştı. 

ABD’nin ilk aşama yaptırımla-
rı, İran’ın ABD dolarına erişimini, 
devlet tahvili satmasını, altın ve 

diğer değerli madenler ile çelik, 
alüminyum, kömür gibi metallerle 
ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya 
da parçalarının ithalini engelliyor.

ABD’nin yaptırımlarına tep-
ki gösteren Avrupa Birliği (AB), 
Avrupalı firmaları ABD’nin İran’a 
yönelik yaptırımlarından koru-
yabilmek amacıyla “Engelleme 
Mevzuatı”nın güncellenerek dün 
itibarıyla yürürlüğe girdiğini du-
yurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikaları Yüksek Temsilcisi Fe-
derica Mogherini de AB’nin nük-
leer anlaşmaya bağlı kalan İran ile 
ticaretin artırılmasını teşvik ettiği-
ni açıklamıştı.  n AA

Pakistan’da seçim sonuçları protesto ediliyor

 İran Dışişleri Bakanı 
Muhammed Cevad Zarif
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İş adamlarının kişisel gelişimleri-
ne katkıda bulunmak, kurumsallaşma 
sürecini hızlandırmak ve yeni iş bağ-
lantıları için bir kapı aralamak üzere 
kurulan İpekyolu İşadamları Derne-
ği, kurulduğu 2013 yılından bu yana 
üyeleriyle birlikte çeşitli ekonomik ve 
sosyal etkinliklere imza attı. Derneğin 
Başkanı Tahir Şahin, İpekyolu İşa-
damları Derneği olarak yaptıkları fa-
aliyetleri ve ekonomi dünyasının yeni 
dönemden beklentileri üzerine değer-
lendirmelerde bulundu. 

Sayın Başkan öncelikle bize İpekyolu 
İşadamları Derneği’ni anlatabilir misiniz? 

Ne zaman, hangi amaçla kuruldunuz?
İpekyolu İşadamları Derneği 2013 

yılında Konya’da kurularak hizmet 
vermeye başladı. O dönemleri hatır-
larsak, mevcut iş adamları dernekleri-
nin birçoğu belli bir güzergah üzerine 
kanalize olmuş yapıdaydı. Bir dernek 
x partisine, bir dernek y partisine ya-
kındı. FETÖ’ye yakın olan işadamı der-
nekleri vardı. Hayata bakış açısından 
veya kendisine biçmiş olduğu yaşam 
felsefesi açısından bu derneklere üye 
olmayan yüzlerce işadamımız ve sa-
nayicimiz vardı. Biz bu işadamlarımızı 
da biraraya getirip hem Konya hem de 
ülkemiz adına bir güç oluşturabilmek 
adına böyle bir dernek kurmak üzere 
harekete geçtik. Elhamdülillah tasvip 
edildi. Bizim derneğimiz şu an son 
derece homojen ve renkli bir dernek. 
Her kesimden, her siyasi düşünceden 
insan var. İlk zamanlar siyasal anlam-
da birbirinin tam zıttı olan insanlar 
aynı masada oturdukları için sıkıntılar 
yaşadık. Çoğu zaman birbirileriyle hiç 
konuşmuyorlardı bile. Aradan bir süre 
geçtikten sonra bu durum değişti. Bir 
gün bir arkadaşı çağırıp başka bir ar-
kadaş hakkında ne düşündüğünü sor-
duğumda, eğer bu masanın etrafında 
oturup tanış olmamış olsaydık benim 
bir numaralı düşmanımdı. Ama şimdi 
bir numaralı dostum diye cevap verdi. 
Buradan şunu anlıyoruz, eğer hedefin-
de, gayende bu ülkeye ve bu ülkenin 
insanına hizmet varsa ortak bir nokta-
da buluşabileceğiniz çok madde var. 
Hayat tarzı olarak, düşünce yapısı ola-
rak ne kadar farklı olsak da aynı amaçta 
birleştiğimiz çok sayıda ortak noktamız 
var. Önemli olan bunları biraraya ge-
tirebilmekti. Elhamdülillah derneği-
mizin çatısı altında bunları biraraya 
getirebildik. 

Derneğinizin kaç üyesi var, hangi 
sektörlerden temsilci bulunuyor?
Şu an 65 üyemiz var. Her sektör-

den üyemiz bulunuyor. Eczacısından 
hukukçusuna; sanayicisinden tüccarı-
na ve inşaat grubuna kadar geniş bir 
yelpazede üye profilimiz var. 

Üyelerinize yönelik ne tür faaliyetler 
yapıyorsunuz?

Başlangıç olarak biz önce kendimi-
zi eğitmek istedik. Dernek içerisinde 
kişisel gelişim, işletmelerimizin bun-
dan sonrasında daha iyi olabilmlerine 
dönük kurumsallaşma eğitimleri aldık. 
Eğitimlerimiz bundan sonra da devam 
edecek. Bunun yanında ziyaretçi olarak 
ulusal ve uluslararası fuarlarda yer al-
dık. Şimdilerde bu fuarlarda katılımcı 
olarak da yer ediniyoruz. Birçok fuarda 
da katılımcı olarak üyelerimizi görmek 
istiyoruz ve bu yönde de kanalize et-
meye çalışıyoruz. Yurtdışı seyahatleri 
yapıyoruz zaman zaman. Bunlar iş 
dünyasının iş hacmini geliştirmeye yö-
nelik şeyler. Tabi bunlar biraz da nasip 
meselesi. Bizim buradaki amacımız in-
sanın ufkunu açmak. Mesela buradan 
çıktınız Nijerya’ya gittiniz dolaştınız 
geldiniz, sizde yeni bir ufuk açar. Pa-
ris’e gittiğinizi ve oradaki işadamlarıyla 
görüştüğünüzü ve fuara katıldığınızı 
varsayalım sizde hakikaten farklı bir 
ufuk açıyor. Bakış açınız değişiyor ve 

gelişiyor. Yani esas hedef bu olmalı. 
Ufukları açarsak, buna göre sanayici-
miz hayal eder ve yeni şeyler bulmaya 
çalışır. Bizim yaptığımız bu yolda engel 
olan taşlar varsa onları kaldırmak ol-
malıdır. 

Sayın Başkan, her ne kadar iş 
adamlarına ve iş dünyasına yönelik 

faaliyetler yürüten bir dernek olsanız da 
sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor, 

üretiyor veya bu tür projelere dahil oluyor 
musunuz?

Kayda değer manada sosyal so-
rumluluk çalışmalarımız oldu, bundan 
sonra da inşallah devam edecek. Bir 
dönem diş taraması yaptık. Bizim üye-
miz olan diş hekimi grubuyla beraber 
özellikle taşra mahallelerindeki okul-
lardaki öğrencilerin dişlerini taradık. 
Bin 500’ün üzerinde öğrencinin dişle-
rini taradık. Diş fırçası ve diş macunu 
ile ilk defa tanışan öğrenciler gördük. 
Öğrencilerimizin hepsine diş fırçası ve 
diş macunu ile birlikte çeşitli hediyeler 
verdik. Onun dışında en çok etkilendi-
ğim şeylerden bir tanesi de evet dev-
letimize Allah zeval vermesin, engelli 
insanlarımız için okullar yapmış. Ama 
bazı eksikler vardı. Küçük çocuklar 
için bir oyun salonu, fizyoterapi salonu 
gibi… Onları dernek olarak yaptık. Bir 
de ziyarete gittik. Çocukların oyun oy-
nayabilme kabiliyetlerini, onları hayata 
kazandırabilmek için yapılan faaliyetle-
ri görünce insan etkileniyor. Orada dik 
yerleştirilmiş bir tahta parçası vardı. 
Üstünde de bir sürü kayış vardı. Bunun 
ne olduğunu sorduğumda öğretmen-
ler, buna ayakta duramayan bir çocuğu 
bağlıyorlarmış. Çocuk ayakta durabil-
me mutluluğunu yaşıyormuş. Gözle-
rim doldu halimize bin şükür dedim. 
Bunun dışında okullara kitap yardım-
ları yapıyoruz dönem dönem. Aslında 
bir büyük projemiz vardı. Toplumu-
muzun en önemli ihtiyaçlarından bir 
tanesi de eğitim. Ne yazık ki hepimiz 
okuma özürlüyüz. Gücümüz yettiğince 
her okulun bahçesine küçük bir bina 
yapalım dedik. Ama bu bina öğrenci-
leri cezbetsin istiyoruz. Bir kütüphane, 
bir sinema salonu ve bir okuma salonu 
olmasını istediğimiz bir projeydi. Proje-
mize Japon hükümetinin de bir desteği 
vardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sor-
duk, olumlu buldular. Ama Milli Eğitim 
Bakanlığı, okul bahçelerine ekstra bir 
bina yapılamayacağı için onay verme-
di. Okulun dışında yaptığınız zaman da 
çocukları cezbedemezsiniz. Binadan 
kastımız betonarme bir yer değildi. 

Hedef olarak kendinize, derneğinize 
hem iş dünyasına ve sosyal sorumluluk 

anlamında neler belirlediniz?
Hedef olarak direkt şunu belirledik 

demek doğru olmaz. Hedefimiz genel 
anlamda şu aslında, iş adamlarımızın 
dünyadaki rakipleriyle rekabet edebi-
lecek düzeye gelebilmesini sağlamak. 
Bunun dışında da üreticilerin üretimle-
rinin minimum yüzde 30’unu yurt dışı 
ağırlıklı yapmalarına yönelik bir gay-
retimiz var. Her üyede diğer üyelerin 
kartviziti olması gerektiğine inanıyo-
rum. Şimdi ben sürekli yurt dışına gidi-
yorum. Her gittiğim yerde sohbet edi-
yoruz. Bir tanesi diyor ki mesela, kapı 
kolu lazım. Niye Konya’dan almadığını 
soruyorum. Hemen altyapısını yapı-
yorum. Konya’daki ilgililere ulaşıyo-
rum. Ticaret Odasını, Sanayi Odası’nı 
arıyorum. Gerekirse Konya’ya davet 
ediyorum, yanlarında gidip onlara eşlik 
etmeye çalışıyorum. Derdimiz, gaye-
miz Konya’nın ihracattan daha çok pay 
almasını sağlamak. Tabi bir taraftan ti-
cari kaygılarla yeni pazarlarda yeni ara-
yışlar içerisinde olurken, bir taraftan da 
az önce bahsettiğim gibi üyelerimizle 
birlikte farklı sosyal etkinlikler ve sos-
yal projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. 

Seçim öncesi süreçte ekonomik olarak 
epeyce güçlük çektik. Döviz kurlarının 
yükselmesine bağlı birçok problem 
yaşadık. İç piyasada ekonomik bir 
durgunluk hakimdi. Ekonominin 

bundan sonraki geleceğine dönük ne tür 
yorumlar yaparsınız?

Seçimden önce iş dünyasını et-
kileyen en önemli etkenlerden bir 
tanesi kur dalgalanmalarıydı. Bu kur 
dalgalanmaları sadece ülke içerisin-
deki problemlerle ilgili değildi. Seçim-
den hemen sonra döviz geriledi ama 
yeniden bir dalga daha geldi. Yani bu 
bizimle alakalı olmadığını gösteriyor. 
Sermaye kuş gibidir. Konmak istediği 
yerde en ufak bir hareket gördüğünde 
uçar. Güven ortamları ister. Aslında 
Türkiye son derece güvenli ve istikrarlı 
bir ülke. Rakamlara baktığımız zaman 
bugün mesela Almanya Avrupa Birli-
ği’nin ekonomisini sırtlamış durumda. 
Ama orada da durum bizden farklı de-
ğil. Tek avantajları bugüne kadar yap-
tıkları birikimle güçlü bir sermayeye 
sahip olmalarıdır. Her ne kadar orta-
lama kişi başı gelirleri 20-30 bin dolar 
gibi görünse de, bunun biraz aşağısı-
na düştüğünde orada da sıkıntılar baş 
gösteriyor. Yani hükümetlerin üzerin-
de durması gereken ana konu ekonomi 
olmalıdır. 

Bu manada güven tazelemiş olan yeni 
hükümetten iş dünyasının beklentileri 

nelerdir?
Birinci sırada reformları bekliyo-

ruz. Her alanda hem de. Siyasal ve kül-
türel anlamda reformlar yapılmalıdır. 
Yeni sistemle birlikte bir takım deği-
şiklikler olacaktır. Ekonomi anlamında 
bir takım reformlara ihtiyacımız vardır. 
Nitelikli iş gücüne dönük reformlara 
ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 
Tabi bunu söylerken, işsizlik rakamları 
Türkiye’de yüzde 10’un üzerinde gö-
rünüyor. Konya’nın 2 milyon nüfusu 
var. Yüzde 10, 200 bin kişiye tekabül 
eder. 200 bin kişi Konya’da işsiz olsa 
biz arabalarımızla geçerken kırmızı 
ışıkta durabilir miyiz, bir düşünün? 
200 bin kişiden bahsediyoruz. Yani 
böyle bir şeyin varlığı bile şüpheli. Ben, 
Türkiye’deki işsizliğin yüzde 5’inin 28 
Şubat’ta meslek okullarına yapılan dar-
beyle ilintili olduğunu düşünüyorum. 
Öyle bir nesil ortaya çıktı ki o dönemde, 
iş beğenmeyen, çalışmak istemeyen, 
oturduğu yerden karnını doyurmak 
isteyen bir yüzde 5’lik kitle var. Yani 
bizim Türkiye’deki işsizlik oranının 
yüzde 5 olduğunu söyleyebiliriz. Ar-
tan kısmının tamamı da iş beğenme-
yen insanlarla doludur. Bizler sanayide 
üretim yapan insanlarız. Hepimizin 
kapısında büyük harflerle eleman ara-
nıyor diye yazıyor. Gazetelerde her 
gün sayfa sayfa eleman ilanları yayın-
lanıyor. Kimse yok… Allah razı olsun 
Suriyeliler geldi de biraz çalışır hale 
geldik. Bizimkiler iş beğenmiyor. Onun 
için bu alanda da reform yapılmalı. İl-
gili kurumlar ve sendikalar reforma 
tabi tutulmalı. Ben sendikalaşmaya 
karşı değilim ama ben benim iş yerime 
gelip çalışanlarımı üye yapıp onlardan 

aidat alıp, sonra da ahkam kesip sırça 
köşklerde oturan sendika istemiyorum. 
Benimle beraber o işletmede söz sahibi 
olabilmeli. Çünkü o işçiler o işletmenin 
de sahibi sayılır. Sendika, yıl sonu gel-
diğinde işçilerine zam yap, yapmazsan 
grev yapacağım demek yerine işlet-
medeki çalışanların iş verimliliğine ve 
işletmenin mali tablosuna bakmalıdır. 
Verimlilik nasıl artmış onu kontrol et-
meli. Çalışanlara gerekirse verimliliği 
artırmaya yönelik teşviklerde bulun-
malı. Yani ben kazanıyorsam sendika 
da kazanmalı, ben zarar ediyorsam 
sendika da zarar etmeli. Bu bir mana-
da denetim mekanizması olmalı. Bu 
konularla ilgili reformlar bekliyoruz. 
Birinci önceliğimiz şartlar ne olursa ol-
sun ekonomi olmalı. Çünkü artık dün-

yada savaşlar topla tüfekle yapılmıyor. 
Sınırlar da kalkmış durumda, savaşlar 
masada ve ekonomik olarak yapılıyor. 
Dünyayı da burada kazananlar yöne-
tiyor. Bizim dünya ülkelerine göre çok 
büyük avantajımız var aslında. Bizim 
medeniyetimizde bunların temeli var, 
başarıya giden bütün yollar var. Ama 
her ne hikmetse yöneticiler bizim ha-
murumuzun yoğrulduğu o medeni-
yetin üzerine hiç gitmemişler. Tozlu 
raflarda kalmış. Kendimize ait olan, 
bireyin hak ve özgürlüklerinin öne 
çıktığı, bireyin insanca yaşadığı, özün-
de insan olan bir hukuk sistemi bizim 
medeniyetimizin içerisinde var. Kül-
lerinden çıkarılıp insanlığa sunulması 
gerekiyor. Ümidimiz var, ümidimizi 
kaybetmedik. Biraz gayret gösterilirse 
bunlar yapılabilir. Daha şeffaf olun-
masından yanayız. Bakın ömrümüzün 
16 senesini AK Parti ile yaşadık. AK 
Parti’den öncesine ve sonrasına bak-
mak lazım. Geçmişte yapılan hatalar 
ve devletin kasasına açılan delikler AK 
Parti’nin ilk hükümete geldiği dönem 
ve sonrasındaki ikinci dönemde tek tek 
kapatıldı. O kapatmayla ülke bu konu-
ma geldi. Ama medyadan duyuyoruz, 
başka deliklerin açıldığı konuşuluyor. 
Görevi liyakat sahibine teslim etmek 
gerekiyor. Liyakatlı kişi sağcı, solcu, 
Alman, İngiliz değil, medeniyetimiz 
bunu söylüyor, işi ehline veriniz diyor. 
İnşallah bu dönem yeniden deliklerin 
kapandığı, ekonominin yeniden şah-
lanışa geçtiği bir dönem olur diyor ve 
umudumuzu yitirmediğimizi yineleye-
rek sözlerimi tamamlıyorum. 
n FAHRİ ALTINOK  

Toplumun her kesiminden, her siyasi görüşe sahip insanı biraraya getiren İpekyolu İşadamları 
Derneği, farklı fikirlere sahip iş adamlarını ortak paydada buluşturan bir dernek olmayı başardı

Zıt kutupların buluşma
noktası İpekyolu oldu

İpekyolu İşadamları Derneği Başkanı 
Tahir Şahin

Toplumumuzun en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de eğitim. Ne yazık ki hepimiz okuma özürlüyüz. Gücümüz yettiğince her okulun bahçesine küçük bir bina yapalım dedik. Projemize Japon hükümetinin de bir desteği vardı.
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sorduk, olumlu buldular. Ama Milli Eğitim Bakanlığı, okul bahçelerine ekstra bir bina yapılamayacağı için onay vermedi. 
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Beşiktaş, bugün UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oyna-
yacağı LASK Linz mücadelesi ile Avrupa arenasındaki 207. maçına 
çıkacak. Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz ile bugün saat 
21.00’de Vodafone Park’ta oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Ele-
me Turu karşılaşmayla birlikte 207. kez Avrupa sahnesinde yer almış 
olacak. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Faroe Adaları tem-
silcisi B36 Torshavn’ı 2-0 ve 6-0’lık galibiyetlerle eleyen Beşiktaş, 
bu turda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. 
Siyah-beyazlı ekip LASK Linz maçıyla birlikte Avrupa sahnesinde 
207. kez yer alacak. Mücadele yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta 
oynanacak. 

AVRUPA’DA 207. MAÇ 
Avrupa sahnesinde başarılı işlere imza  atan Beşiktaş, geride ka-

lan 206 mücadelede 79 galibiyet, 83 mağlubiyetle aldı. Siyah-beyaz-
lı ekip, 44 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş bu maç-
larda rakip fileleri 273 kez havalandırırken, kalesinde 294 gol gördü. 

KARTAL’A POLONYALI HAKEM 
Beşiktaş ve LASK Linz arasında oynanacak mücadeleyi Polon-

yalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek, Frankowski’nin yardım-
cılıklarını Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Mücadelenin 
dördüncü hakemi ise Zbigniew Dobrynin olacak. 
n İHA

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezon da kulüplerin en 
büyük kazanç kapısı olacak. Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi’nin sahibi olduğu yayıncı kuruluş, geçtiğimiz 

sezon başında iki ligin yayın hakkını toplamda 500 milyon dolar karşılığında almıştı 

Süper Lig’de yayın 
gelirleri artıyor

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer 
Tuna, “Ligde iyi bir iz bırakmak istiyoruz. 
Ligin kalitesini, değerini, takımların gücünü 
her şeyi biliyoruz” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında 
sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı-
laşacak olan Demir Grup Sivasspor mü-
cadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp 
tesislerinde Teknik Direktör Tamer Tuna 
yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma 
hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve 
top kapma çalışması yapıldı. Hafif sakatlığı 
bulunan Muhammet Demir takımdan ayrı 
düz koşu yaptı. 

Antrenman öncesi basın mensupları-
nı açıklamalarda bulunan Teknik Direktör 
Tamer Tuna yeni sezonun herkese hayırlı 
olmasını dileyerek, “Umarız çok zevki iyi bir 
sezon olur. Tabii ki bizim için de iyi bir sezon 
olması çok önemli. Ligde iyi bir iz bırakmak 

istiyoruz. Ligin kalitesini, değerini, ligdeki 
takımların gücünü her şeyi biliyoruz. Bizim 
için iyi bir sezon olmasını diliyoruz. Ligde bir 
çok değişiklik var ‘VAR’ ile ilgili değişiklik. 
Takımların transferleri var. Genel iskeleti 
koruduğumuz için geçen sezona daha fazla 
değer katarak sezonda var olmak istiyoruz. 
İyi bir iz bırakmak istiyoruz. Hakemlerin ya 
da rakiplerin olumsuz anlamda konuşul-
madığı, takımların ve hocaların kendilerini 
konuşturduğu bir sezon olmasını diliyorum. 
Umarım bir sakatlık yaşanmaz.” dedi. 

“GÜÇLÜ BİR TAKIMIMIZ VAR” 
Güçlü bir takım olduklarını kaydeden 

Tuna, “Bu yıl üzerine neler koyabiliriz bunla-
ra çok çalıştık. Tabi daha ligin başı eksikler, 
yapılanlar, ortaya koyduğumuz fazlalıkları 
hepsinin ortaya çıkacağı ilk haftalar olacak. 
Alanyaspor’un artılarını biliyoruz. Bizim ne-
ler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir 

maç olacağını düşünüyorum. Sivasspor’un 
daha önce şampiyonluk hedefine yaklaşmış 
olup ve bunu kaçırmış olması bu yıl yapılan-
mayla gelecek yıla taşınacak olan seviyeyle 
şampiyonluğa yaklaşacak planlamaya gir-
diğini biliyorum. Umarım bunları gerçekleş-
tiririz” ifadelerini kullandı. 

Geçen hafta 58 kombine almasının 
hatırlatılması üzerine Tuna şunları söyledi:  
“Açıkçası bu bir renkti. Ben de böyle bir kat-
kıda bulunmak istedim. Bunun dağıtımını 
yapıyorlar. Gölünden takımımıza destek ver-
mek istedim teknik direktör olarak. Sivas’ta 
böyle bir farklılık olsun istedik. Umarım 
katkımız olmuştur. Kombine satışında bir 
artış oldu. Umarım bu sayı daha da artarak 
devam eder. Birkaç gündür satışlar oldukça 
iyi. Maça yoğun ilgi olduğunu biliyorum. 
Sivaslılar zevkli, iyi bir takım izleyecekler.” 
n İHA

Tamer Tuna: Ligde iz bırakmak istiyoruz

Beşiktaş’ın 207. Avrupa sınavı

Kayserispor’un yeni sezonda kullanacağı formalar satışa 
çıktı. Kayserispor’un lisanslı formaları Storelarda satışa çıkarıldı. 
Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunda 4 çeşit forma kullana-
cak. Çubuklu, Beyaz, Siyah ve Bordo olarak kullanılacak formala-
rın store fiyatları da belli oldu. 

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, sarı kırmızılı taraf-
tarların büyük rağbet göstereceğine inandıkları formaların satışa 
çıkarıldığını ifade etti. Taşçı, “Kayserispor’umuzun değerli taraf-
tarlarını, yeni sezonda tribünde yeni formalar ile görmek iste-
riz” çağrısında bulundu. Kayserispor storelarda satışa çıkarılan 
formaların fiyatları şu şekilde: Siyah: 135 TL, Çubuklu: 119 TL, 
Bordo: 119 TL, Beyaz: 105 TL.  n İHA

Çaykur Rizesporlu oyuncu Aminu Umar, ligin başlamasını 
sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, Rizesporlu taraftarlara da 
destek çağrısında bulundu. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekle-
diğinin altını çizen Umar, “Ligin başlamasına günler kaldı. Hem 
ben hem de diğer arkadaşlarım bu konuyla alakalı heyecanlıyız. 
Bir an evvel ligin başlaması için sabırsızlanıyoruz. Geçen yıl Os-
manlıspor’da çok kötü bir sezon geçirdik. Bu sezon Rizespor’dan 
teklif gelince buraya gelmeye karar verdim. Rizespor’da olmak-
tan çok mutluyum. Geçen yıla nazaran çok fazla bir karşılaştırma 
yapmak istemiyorum. Burada yeni bir ortam var yeni bir oluşum 
var. Burada elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde ko-
nuştu. 
n İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol 
Başakşehir ile oynanacak olan zorlu maç öncesi oyuncularını 
uyardı. Karaman, 1 bölgede rakibe düşünmesi için alan bırak-
mamaları gerektiğini belirterek, top rakibe geçtiği andan itibaren 
hücumcunun en iyi savunmacıyım diyerek hareket etmesi gerek-
tiğini söyledi. 1 bölgede rakibe düşünmeleri için zaman verme-
meleri gerektiğini anlatan Karaman, “Rakibe düşünmeleri için 
alan bırakırsak pozisyon kalemizde tehlike olur. Rakibin geçişine 
izin vermeyeceğiz. Top rakibe geçtiği anda hücumcu en iyi sa-
vunmacıyım diyerek hareket edecek” açıklamasını yaptı.   n İHA

Kayserispor’da 
formalar satışa çıktı

Aminu Umar’dan 
destek çağrısı

‘Düşünmelerine 
izin vermeyin’

İhale bedelinin yüzde 4’ü Türkiye Fut-
bol Federasyonuna, yaklaşık yüzde 14’lük 
kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan 
miktar, Süper Lig kulüplerine dağıtıldı. 
Bu çerçevede geçtiğimiz sezon Süper Lig 
ekipleri 1,38 milyar liralık kazanç elde 
etti.

GEÇEN SEZONA GÖRE 
YÜZDE 24 ARTIŞ GERÇEKLEŞECEK
Geçtiğimiz sezon 3,26’ya sabitlenen 

dolar kuru bu sene enflasyon oranıyla 
birlikte 3,77’ye yükselecek, ayrıca güncel 
kurun da etkisiyle kulüplerin gelirleri ar-
tacak. Böylece Süper Lig kulüplerinin ka-
zancı geçtiğimiz sezona oranla yüzde 24 
artarak ve 1,71 milyar liraya yükselecek.

 KATILIM PAYI 35,5 MİLYON LİRA 
Yayın gelirlerinin yüzde 37’lik kısmı, 

Süper Lig’de oynayacak 18 kulüp arasın-
da eşit oranda paylaştırılıyor. Böylece her 
kulüp “ayak bastı parası” olarak da bili-
nen katılım bedelinden yaklaşık 35 mil-
yon lira gelir elde edecek. Kulüplerin geç-
tiğimiz sezonki payı 27,5 milyon liraydı.

HER GALİBİYET 2,6 MİLYON LİRA
Yayın geliri dağıtımında en büyük 

payı, yüzde 46 ile kulüplerin performan-
sı belirliyor. Yeni sezonda kulüpler, her 
galibiyette yaklaşık 2,6 milyon lira kaza-
nacak. Beraberlikle sonuçlanan müsa-
bakalarda ise bu para iki takım arasında 
bölüşülecek. Geçtiğimiz sezon galibiyet 
primi 2,1 milyon liraydı.

ŞAMPİYONLARA EKSTRA GELİR
Geçmişte şampiyonluk yaşayan ku-

lüpler, yayın havuzunun yüzde 11’lik kıs-
mını, elde ettikleri şampiyonluk sayısına 
göre paylaşıyor. Buna göre 21 şampi-
yonluğu bulunan Galatasaray, 63 milyon 
lirayla bu kalemde en fazla kazanan kulüp 
konumunda. Fenerbahçe 19 şampiyon-
lukla 57 milyon lira, 15 şampiyonluğu 
bulunan Beşiktaş da 45 milyon lira gelir 
elde edecek. Trabzonspor 6 şampiyonluk-
la 18 milyon lira alırken, 1 kez mutlu sona 
ulaşan Bursaspor ise 3 milyon lirayla ye-
tinecek. Böylece “şampiyonlar payı”nda 
5 kulübe toplamda yaklaşık 189 milyon 
lira ödenecek. Bu rakam geçtiğimiz sezon 
152 milyon liraydı.

SEZON ŞAMPİYONUNA
33 MİLYON LİRA ÖDÜL

Yayın geliri dağıtımında yüzde 6’lık 
kısım, sezonu ilk altıda bitiren takımlar 
arasında başarı sırasına göre pay edi-
liyor. Buna göre 2018-2019 sezonunda 

mutlu sona ulaşacak takım, 33 milyon 
liralık şampiyonluk ödülünü kasasına 
koyacak. Lig ikincisi 26 milyon lira ka-
zanırken, lig üçüncüsüne 21 milyon lira 
verilecek. Sezonu dördüncü bitiren ekip 
14 milyon, lig beşincisi 6 milyon ve ligde 

altıncılığa ulaşan takım da 3 milyon lira 
ödüle hak kazanacak. Süper Lig’de dere-
ceye giren altı takım, toplamda yaklaşık 
103 milyonun sahibi olacak. Bu rakam 
geçtiğimiz sezon 83 milyon liraydı.
n AA
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nden geçtiğimiz sezon bir alt 
lige düşen ve temsilcimiz Selçuklu Basketbol’un rakibi olan Murat-
bey Uşak, sportif faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı. Tahincioğ-
lu Basketbol Süper Ligi’nde 5 sezon boyunca mücadele eden ve 
geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) düşen Muratbey 
Uşak, sosyal medyadan yapılan açıklamayla sportif faaliyetlerini 
durdurduklarını açıkladı. Muratbey Uşak resmi sosyal medya hesa-
bından yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüzün yönetim kurulu 
toplantısı neticesinde 2018-2019 sezonunda mücadele edeceğimiz 
TBL’ye katılmama ve A takım faaliyetlerini 1. Lig seviyesinde son-
landırma kararı almış bulunmaktayız. Bu seviyelerde mücadele 
etmek ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaç gerektirmektedir. Ülkemizin 
bulunduğu şartlar da göz önüne alındığında altyapıdan beslenme-
yen, oyuncu kadrosunu tamamen dışarıdan oluşturarak mücadele 
eden takımların sürekliliğinin olamayacağı kanısındayız” ifadeleri-
ne yer verildi. Uşak Sportif, 2015 – 2016 sezonunda Süper Lig’de 
Torku Konyaspor Basketbol’un rakibi olmuştu.
n İHA

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği faaliyet 
takviminde yer alan Tenis İl Birinciliği Müsabakaları 31 Temmuz – 5 
Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Atatürk Stadyumu Tenis Kortların-
da yapılan Tenis İl Birinciliği Müsabakaları sonucunda derece yapan 
sporcular şu şekilde oluştu; 9 Yaş Erkekler 1.Ege Çağıl Karakurt, 2.Do-
ruk Alp, 3.Mehmet Taha Bıçakcı, 9 Yaş Kızlar 1.Zeynep Özcan, 2.Zey-
nep Pelin Baykara, 3.Buğlem Boyacıoğlu, 10 Yaş Erkekler 1.Mehmet 
Eren Köleli, 2.Alper Pacar, 3.Ayberk Gündüz, 10 Yaş Kızlar 1.Tusem 
Türkan, 2.Zeynep Akay, 12 Yaş Erkekler 1.Mert Koç, 2.Mustafa Eymen 
Kınacı, 3.Cevdet Eren Akpınar, 12 Yaş Kızlar 1.Elif Geren, 2.Leman Nur 
Serper, 3.Duru Suluk, 14 Yaş Erkekler 1.Yusuf Arda Işık, 2.Süleyman 
Kağan Yağmur, 3.Muhammet Çağrı Bolu, 14 Yaş Kızlar 1.Berfin Gaye 
Akdeniz, 2.Gülin Kadıyoran, 3.Fatma Zeynep Sağ, 13+ Büyük Erkekler 
1.Alihan Gültekin, 2.Ozan Demir, 3.M.Saki Doğukan Şahin, +13 Büyük 
Bayanlar 1.Yağmur Elif Uluer, 2.Feyza Ebrar Aydın, 3.Aliyenur Kafalı.
n SPOR SERVİSİ

Beyşehirli milli tekvandocu İrem Baysal’ın Ümitler Türkiye 
Şampiyonası’nda 67 kiloda üçüncü olması, memleketinde sevinç-
le karşılandı. Beyşehir Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü 
Nafiz Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri milli 
sporcu İrem Baysal’ın katıldığı ve devam eden Ümitler Türkiye 
Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü olduğunu söyledi. 
Çakır, Baysal’ın başarı göstererek ilk üçe girdiğini ifade ederek, 
“Beyşehir olarak kızımız Baysal’ın elde ettiği üçüncülük derecesin-
den dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Kendisiyle gurur duyuyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.
n AA

Muratbey Uşak Sportif 
faaliyetlerini durdurdu

Teniste il birinciliği 
maçları tamamlandı

İrem Baysal’ın başarısı 
Beyşehir’i gururlandırdı

Anadolu Selçuk’tan 
Rektör Şahin’e ziyaret

Türkiye Basketbol Liginde müca-
dele eden temsilcimiz Selçuklu Bas-
ketbol Takımı, daha önce anlaşmaya 
vardığı Cengiz Karadağ ile 1 yıllık 
resmi sözleşme imzaladı. Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Spor Salo-
nu’nda gerçekleşen imza törenine, 
Selçuklu Basketbol Kulübü Başkanı 
A.Ziya Yalçınkaya, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Polat ve Başantrenör 
Cengiz Karadağ katıldı.

YALÇINKAYA: HEM 
TAKIMIMIZ HEM DE HOCAMIZ 

İÇİN HAYIRLI OLSUN
Selçuklu Basketbol Kulübü Baş-

kanı A.Ziya Yalçınkaya, Konya’nın 
yakından tanıdığı bir isim olan Cen-
giz Karadağ ile anlaşmaktan duy-
duklarını memnuniyeti dile getirdi. 
Yalçınkaya, “Selçuklu Basketbol Ta-

kımımız Başantrenörlük görevi için 
Konya’yı yakından tanıyan Cengiz 
Karadağ hocamızı tercih ettik. Önce-
likle hem basketbol takımımıza hem 
de hocamıza hayırlı olmasını diliyo-
rum. Başantrenörümüz, teknik ekip, 
oyuncu grubumuz ve taraftarlarımı-
zın desteğiyle, Konya’yı basketbolda 
en iyi şekilde temsil edeceğimize 
inanıyorum” dedi.

CENGİZ KARADAĞ: 
KONYA’YA DÖNDÜĞÜM İÇİN 

MUTLUYUM
Selçuklu Basketbol Takımı 

Başantrenörü Cengiz Karadağ, 
Konya’ya tekrar geri döndüğü için 
çok mutlu olduğunu ifade etti. Dü-
zenlenen imza töreninde konuşan 
Karadağ, “Öncelikle Kulüp Başkanı-
mız A.Ziya Yalçınkaya’ya, Yönetim 

Kurulu Üyemiz Mehmet Polat’a ve 
Kulüp Yönetimimize çok teşekkür 
ediyorum. Konya’ya yakışan, bas-
ketbol liglerine yakışan bir takım 
oluşturmaya çalışıyoruz. Ana oyuncu 
grubumuzdan, Sertay Gürsu, Cihan 
Amasyalı, Alper Saruhan, Bora Hun 
Paçun, Murat Kozan ve Mert Celep 
ile anlaşmaya vardık. Takımımızda 
eksik olan bölgelere genç oyuncu-
larla takviye yapmayı planlıyoruz. 
Yabancı oyuncu konusunda şartları-
mızın el verdiği ölçüde en iyi oyuncu-
ları bulmaya çalışacağız” ifadelerini 
kullandı.
CENGİZ KARADAĞ KİMDİR?

23.06.1970 Erzurum doğumlu 
olan Karadağ, 1987’de başladığı 
Tofaş’ta altyapıda görev yaparken, 
1994-1998 yılları arasında Bursa 

ekibinde yardımcı antrenörlük yaptı. 
1995 ve 1996 yılları arasında Genç 
Milli Takım için çalıştı. 1998-1999 
yıllarında Kombassan Konyaspor’da 
başantrenör olurken, 1999-2000 
yıllarında Oyak Renault takımında 
yardımcısı coach olarak görev aldı. 
Daha sonra Darüşşafaka (2003-04), 
Tekel (2004-05), Gaziantepspor 
(2005-06), Mutlu Akü Selçuk Üni-
versitesi (2006-07), Galatasaray 
Cafe Crown (2009-10) takımlarında 
asistan coach olarak ter akıttı. Bolu 
Sportif ve Best Balıkesir’de başantre-
nör olarak görev yapan Karadağ ay-
rıca Yeşil Giresunspor, Adanaspor, 
Akçakoca Poyrazspor, Düzce ve Ya-
lova Grup Belediyespor takımlarını 
çalıştırdı.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar Kulü-
bü’nün yetenekli iki oyuncusu Ber-
kay Tunaç ve Emirhan Yaşar, İzmir 
ekibi Altınordu’ya transfer oldu. 
Meram Kara Kartallar Kulübü’nde 
şampiyon olan U15 grubunda forma 
giyen Berkay Kınaç ve Emirhan Ya-
şar Altınordu kulübüne transfer oldu. 
Altınordu scout şefi Alp Özar ve scout 
ekibinden Özgür Arslan kulüp bina-
sına gelerek Kulüp Başkanı Mustafa 
Metin ve oyuncularla biraraya geldi. 
Tarafların anlaşma sağlamasının 
ardından iki oyuncu Altınordu kulü-
büne transfer oldu. Altınordu scout 
şefi Alp Özar, Kara Kartallar Kulü-
bü’nün takip ettikleri takımlardan 
bir tanesi olduğunu belirterek sezon 
içerisinde de altyapı kategorilerinde 
maçları izleyeceklerini belirtti.

TÜRKİYE’DE MARKA OLMA 
YOLUNDAYIZ

Meram Kara Kartallar Kulüp 
Başkanı Mustafa Metin, yapılan 
transferleri değerlendirerek, “Geç-
tiğimiz yıllarda yetiştirdiğimiz oyun-
cuları Trabzonspor, Gençlerbirliği, 
Konyaspor gibi takımlara transferle-
rini gerçekleştirmiştik.

 Bugün ise Türkiye’nin altya-
pıya en fazla önem veren kulüple-
rinden bir tanesi olan Altınordu’ya 
iki oyuncumuzu veriyoruz. İnşallah 
kendilerini Altınordu A Takım’ında 
da görmeyi diliyoruz” ifadelerini 
kullandı. Meram Kara Kartallar aynı 
gruptan kaleci Ferhat Can Demirci 
ve Mehmet Sefa Sarma’yı da Sam-
sunspor’a transfer etti.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar’dan Altınordu’ya iki transfer

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Mehmet Güney ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret ederek desteklerinden 

ötürü teşekkür etti. Güney, Mustafa Şahin’e adının yazılı olduğu bir forma hediye etti
Konya Anadolu Selçukspor’da Kulüp 

Başkanı Mehmet Güney, Mali İşler ve 
Hukuk işleri sorumlusu Mehmet Ali Gök-
han,  Alt Yapı sorumlusu Murat Erdoğdu, 
Tesisler Sorumlusu Serkan Abaz ve Yö-
netim Kurulu üyesi Halil Bölükbaşı’nın 
katıldığı ziyarette Başkan Mehmet Gü-
ney, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’e desteklerinden 
ötürü teşekkür etti. 
TARAFTAR DESTEĞİ BULACAĞIZ

Yeşil beyazlı kulüp Başkanı Mehmet 
Güney, yeni sezonda maçlarının oyna-
nabilmesi için standartlara uygun hale 
getirilmeye çalışılan Selçuk Üniversitesi 
Futbol Sahası’nın hem üniversite genç-
liğine hem de Konya Anadolu Selçuks-
por’a katkılar sağlayacağına inandığını 
belirtirken, “Selçuk Üniversitesi Konya 
şehri için büyük bir değerdir. Maçları-
mızı Üniversite Kampüsü içerisinde yer 
alan sahada oynamaya başladığımız 
zaman yıllardır hasretini çektiğimiz ta-
raftar desteğini yanımızda bulacağımıza 
inanıyoruz. Aynı zamanda öğrenci kar-
deşlerimiz için hafta sonlarında önemli 
bir etkinliğe katılma şansı doğacak. Bu 
anlamda kulübümüz adına teşekkürü bir 
borç bilirim” dedi.
SAHAMIZDA MAÇ OYNANMASI BİZİ MUTLU EDECEK

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, geçtiğimiz sezon 
yapılan protokol ile başlayan işbirliğinin bu sezon fiiliyata dö-
küleceğini kaydederken, “Çalışmalar son sürat devam ediyor. 
Standartlara uygun hale getirildikten sonra Selçuk Üniversitesi 
Futbol sahasında artık profesyonel lig maçlarının oynanacak ol-
ması bizim içinde mutluluk verici. Yeni sezonda sizlere ve futbol 
takımımıza şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
Ziyaret sonunda Konya Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Meh-
met Güney, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e 
üzerinde isminin yazılı olduğu Konya Anadolu Selçukspor’un 42 
numaralı formasını hediye etti.

İBRAHİM HALICI ZİYARET EDİLDİ
Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor Başkanı Mehmet Gü-

ney ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra Selçuk üniversitesi 
Genel Sekreteri İbrahim Halıcı’yı makamında ziyaret etti. Kulü-
bün maçlarını oynayacağı Selçuk Üniversitesi Futbol Sahasının 
standartlara uygun hale getirilmesinde emek harcayan Genel 
Sekreter Halıcı’ya teşekkür eden Kulüp Başkanı Mehmet Güney, 
üzerinde isminin yazılı olduğu Konya Anadolu Selçukspor’un 42 
numaralı formasını hediye etti.
n SPOR SERVİSİ

Cengiz Karadağ: Konya’ya yakışan bir takım oluşturacağız 



Atiker Konyaspor 2. başkanı Selçuk Aksoy 
takımın sezon öncesi durumunu ve transferi 
değerlendirdi. Sezona 3 puanla başlamak is-
tediklerini belirten Aksoy, transferde de son bir 
takviye yaparak süreci noktalayacaklarını ifade 
etti.

Transferi değerlendiren Atiker Konyaspor 
2. Başkanı Selçuk Aksoy, “Transferlerde son 
noktaya geldik sayılır. Hurtado transferiyle 
beraber. Belki bir transferimiz daha olabilir. 
Ona göre takımı şekillendireceğiz. Transfer 
sezonunun sonuna kadar herhangi bir aksilik 
olmazsa” dedi.

 HAZIRLIK DÖNEMİ İYİ GEÇTİ
Erzurumspor ile oynanacak sezonun ilk 

maçını da değerlendiren Aksoy, “Fikstür avan-
tajımız gözüküyor özellikle ilk 5 hafta itibariyle. 
Evimizde ilk maç Erzurumspor ile başlıyoruz. 
İnşallah 3  puanla başlarız lige. Takımın du-

rumu iyi. Filipovic’in ve geçen sene ayağı kı-
rılan Traore’nin sakatlığı var. Dönmeleri biraz 
zaman alacak. Başka sıkıntılı bir durum gözük-
müyor. Takımın hazırlık dönemleri de iyi geçti” 
ifadelerini kullandı.
MOKE VE EZE İLE YOLLAR AYRILACAK

Takımdan ayrılması düşünülen isimler 
hakkında da konuşan Aksoy, “Moke isminin 
ayrılması gündemde. Onunla alakalı net bir du-
rumumuz yok ama hocanın bize verdiği rapor-
da bir de Eze var. Yabancı statüsünden dolayı 
onunla da yollarımızı ayırmak için menajeriyle 
görüşüyoruz. Transfer sezonu 31 Ağustos’ta 
bitiyor. Ne olacağını bilemeyiz. Daha 20-25 
günlük bir süreç var önümüzde. Moke de kulüp 
menfaatlerine uygun olursa ayrılacak. Yabancı 
konusunda sınırdayız şu anda” diye konuştu.
ETO’O  KARARI ÖNCEDEN ALDIĞIMIZ 

BİR KARARDI
Aksoy geçtiğimiz günlerde takımdan ayrı-

lan Eto’o’nun gönderilme sebebini de açıkla-
dı. Aksoy, “Eto’o’nun gidişini kar-zarar olarak 
değerlendirmemek lazım. Eto’o, geçen sene 
gelip ikinci yarı sağladığı katkı bizim için kar 
gibi. Zaten sezon başından beri Eto’o’nun ta-
kımda olmamasıyla alakalı düşüncemiz vardı. 
Zarar veya kar noktasında olayın neresinden 
baktığınız önemli. Eto’o’nun Konya’ya gelip 
hizmet vermesi, Konya’da oynamış olmasına 
biz Konya için kar olarak bakıyoruz, zarar ola-
rak değerlendirmiyoruz. Giderken o kendi söz-
leşmesinin haklarını savundu. Biz de kulübün 
haklarını savunduk. Belli bir noktada anlaştık. 
Biz zarar olarak görmüyoruz” ifadeleri ile söz-
lerini notaladı
n SPOR SERVİSİ

Selçuk Aksoy: Son bir 
transfer daha olabilir 

RPS

12 Ağustos Pazar günü 2018-2019 Sezonunun 
1.hafta maçında B.B. Erzurumspor’u konuk edecek 
Atiker Konyaspor, günü dün öğle saatlerinde yaptığı 
antrenmanla değerlendirdi.

 Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalım-
bay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan ant-
renman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular 5’e 2’nin ardından dönüşümlü olarak 
top kapma ve çabukluk-koordinasyon çalışması yaptı. 
Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Medipol Başakşehir takımının Brezilyalı futbolcusu 
Marcio Mossoro, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgi-
li olarak açıklamada bulundu. Mossoro, turuncu-lacivertli 
kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında, sezonu 
Medipol Başakşehir’de geçireceğini duyurdu. Bazı inter-
net sitelerinde ve sosyal medyada kendisiyle ilgili çıkan 
haberler nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissetti-
ğini vurgulayan, Mossoro, şu ifadeleri kullandı: “2014 
yılından bu yana içinde bulunduğum Medipol Başakşehir 
ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, ka-
riyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceği-
mi belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da takımıma katkıda bulunmak için var gücümle 
çalışarak, kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak isti-
yorum.”   n AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un 
transferleri Erkan Kaş ve Guilherme Costa Marques, yeni 
sezona umutla bakıyor. Erkan Kaş ve Guilherme, Orduzu 
Pınarbaşı Tesisleri’ndeki antrenmandan önce gazetecilere 
açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor’da güzel bir ar-
kadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan Erkan, takıma katkı 
vererek iyi bir sezon geçirmek istediğini söyledi. Erkan Kaş, 
kulüp için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirterek, 
“Lig her zaman değişiyor. İlk haftası, ortası ve son haftaları 
çok farklı şeyler oluyor. Geçen sene Kayserispor ile iyi bir 
dönem yakalamıştık, son 10 maç çok kötü bir döneme denk 
geldik. Bütün futbolcular elimizden geleni verirsek yukarı-
larda oluruz. Taraftarlarımız ve camia için çok çalışıp çok 
çabalayacağım. Bu hem kulübe hem de bana büyük katkı 
sağlayacaktır.” diye konuştu.  n AA

Anadolu Kartalı 
Erzurum’a bileniyor

Marcio Mossoro 
Başakşehir’de kaldı

Malatyaspor, yeni 
sezondan umutlu

Ali Turan: Galibiyetle 
başlamak istiyoruz

Atiker Konyaspor’un tecrübeli kaptanı 
Ali Turan, “Geçen sene sezon iyi başlama-
dık ama sonunu ligde kalarak iyi bitirdik. Bu 
sene baktığımızda yaklaşık bir 40 gündür 
iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hem Bolu’da 
olsun hem de Hollanda’da hazırlık maçla-
rıyla. Önemli maçlar oynadık ve güzel so-
nuçlar aldık. Yeni gelen arkadaşlarımız var. 
Onlar da yavaş yavaş takıma adapte oluyor. 
İnşallah zamanla katkı sağlayacaklarını 
düşünüyorum. Bu hafta Erzurumspor ile oy-
nayacağımız maçla sezona başlayacağız. 
Sezona her zaman iyi başlamak güzeldir. 
Kendi saha ve seyircimizin önünde oynuyo-
ruz. Galibiyet parolasıyla çıkacağız. İnşal-
lah sezona iyi başlarız ve güzel bir şekilde 
bitiririz. Ligin ilk maçı önemli. Galibiyetle 
başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FİKSTÜR AVANTAJI YOK
Fikstür avantajı ile ilgili de konuşan Ali 

Turan, “Maç sahada kazanılır. Fikstürle bir 
alakası yok diye düşünüyorum. Çünkü ne 
kadar avantajlı olursan ol, maça konsantre 
olmazsan hiçbir anlamı yok. O yüzden Erzu-
rum maçını kendi saha ve seyircimiz önün-
de oynuyoruz. İnşallah galibiyetle başlarız. 
Takım içerisinde gerçekten kolej havası 
var. Arkadaşlık son derece iyi. Yeni gelen 
arkadaşlarımız da yavaş yavaş adapte ol-
maya başladılar zaten. İnşallah takım bir-
likteliğiyle Konyaspor’u yine güzel yerlere 
getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü Konyaspor 
her zaman yukarılara oynamış. Geçen se-
zonu saymıyorum. Ondan önceki sezonlara 
baktığımızda ilk 5’in, ilk 7’nin içinde olan bir 
Konyaspor vardı” dedi.

FORMAYI HAK EDEN GİYER

Takıma yapılan transferleri de değer-
lendiren Ali Turan, “Her bölgeye takviyeler 
yapıldı. Tabii bunlar rekabeti güçlendirdi. 
Fark etmez. Defansa da takviye yapılıyor, 
orta sahaya da. Burada önemli olan Kon-
yaspor. Hocamız formayı kim hak ediyorsa 
ona verecektir. Önemli olan şahıslar değil, 
Konyaspor’dur. Hepimiz sahaya çıkarız, 
Aslanlar gibi mücadelemizi ederiz. Her şeyi 
Konyaspor için yapıyoruz zaten. Geçmişte 
de çok transferler oldu ama kazanan yine 
Konyaspor oldu” diye konuştu.

GEREKİYORSA GİDERİZ
Kendisi hakkında takımdan gönderile-

cek iddialarına da değinen Ali Turan, “Ben 
de yazar, çizerim. Her şeyi yaparım ama 
baktığınızda buradayım sonuçta. Bu be-
nim yedinci yılım Konyaspor’da. Her sene 
bir şeyler yazılıyor ama yine buradayız. 
Dediğim gibi şahıs önemli değil. Burada 
Konyaspor’un menfaati, geleceği önemli. 
Hangimiz faydalı ise o oynuyor. Buradan 
gitmemiz gerekiyorsa da gideriz zaten. 7 
yıla baktığımızda çok büyük başarılar elde 
ettik. Bunda da benim katkım var diye düşü-
nüyorum. Böyle de devam edecek. Çünkü 
bundan 1-2 hafta önce bir röportajda yine 
söyledim. Burada yaş önemli değil. Ben ça-
lışırım, elimden gelen mücadeleyi veririm. 
7 yılda ortalama 37-40 maç oynamışım, 
hepsinde 90 dakika oynamışım. Düzenli, 
iyi çalışırsan bir yerlere geliyorsun. Ben de 
buna devam ediyorum. Hocamız da şans 
verdiği sürece Konyaspor için elimden ge-
leni vermeye çalışıyorum. İnşallah bu sene 
de aynı olacak” diyerek sözlerini noktaladı.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kul-
luk bir mesaj yayınlayarak 2018-2019 Futbol 
Sezonu’nun profesyonel, amatör tüm kulüple-
re hayırlı olması temennisinde bulundu.

 Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk 
yaptığı açıklamada, “Yeni sezona yeni bir 
yönetim, yeni bir bakış açısı, yeni heyecan 
ve büyük umutlarla bu Pazar kendi saha ve 
seyircimiz önünde, kardeş takımlarımızdan 
biri olan B.B. Erzurumspor ile oynayacağımız 
müsabaka ile başlayacağız.  

Yakından takip ettiğiniz üzere göreve gelir 
gelmez birçok sorunu çözerek kulübümüzün 
gündeminden çıkardık. İhtiyacımız olan böl-
gelere sıkı ve titiz çalışmalar neticesinde nokta 
atışı transferler yaparak takımımızı güçlendir-
dik. 

2018-2019 sezonunda hepimizi çok zor-
lu müsabakalar bekliyor. Ancak takımımızın 
sezonu, bizim açımızdan sürpriz olmayacak 
yerlerde bitireceğine ve camiamızı gururlandı-
racağına yürekten inanıyoruz. Bu zorlu sürece 
idari açıdan hazırız. Teknik Direktörümüz Rıza 

Çalımbay’ın da takımımızı teknik ve fiziki an-
lamda hazır hale getirdiğini, büyük bir mutlu-
lukla müşahede etmekteyiz. 

Bu sezon Konyaspor aidiyetinin şehri-
mizin ve camiamızın bütün hücrelerine nü-
fuz edebilmesi, çok daha dirençli bir Atiker 
Konyaspor’un sahada yer alabilmesi için var 
gücümüzle çalışacağız. Futbolcularımızın da 
bu düşünceden ve destekten güç alıp sorum-
luluklarının farkında olarak, bayrağımızı layık 
olduğu yerde dalgalandıracaklarına, forma-
mızı emekle, inançla, hırsla alınlarının teriyle 
ıslatacaklarına eminiz. 

Adımızdan daha çok söz ettireceğimiz yeni 
sezonun, başta oyuncularımız, teknik heyeti-
miz ve camiamız olmak üzere, profesyonel, 
amatör tüm takımlara, futbolculara hayırlı ol-
masını temenni ediyor, sakatlıklar, kazalar ve 
cezalardan uzak, kaosların, kavgaların, tasvip 
edilmeyen olayların yaşanmadığı, centilmen-
liğin, kardeşliğin, saygının ön plana çıktığı, 
keyifli ve heyecan dolu bir sezon diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Hilmi Kulluk: Adımızdan söz ettireceğiz

Atiker Konyaspor’un tecrübeli kaptanı Ali Tu-
ran, Erzurumspor maçı öncesi açıklamalarda 
bulundu. Sezona galibiyet ile başlamak iste-
diklerini belirten Ali Turan, takımdan gönderi-
leceği ile ilgili iddialar hakkında da net konuş-

tu: Gitmemiz gerekiyorsa gideriz
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