
Koyuncu Fiat’tan cazip kampanya
Marka liderleri arasında ki yerini 
korumaya devam eden Koyuncu 
Fiat, Ağustos Ayı’na özel kam-

panyalar sunuyor. Ekonomik ne-
denlerden dolayı araç fiyatlarının 
yükseldiğini ifade eden Koyuncu 

Fiat Otomobil Satış Müdürü Murat 
İçil, stokta bulunan araçları cazip 

fiyatlar ile satışa sunduklarını 
belirtti. n HABERİ SAYFA 17’DE

35 noktada 
kesim yapılacak
Selçuklu, Meram ve 
Karatay Belediyesi 
ilçe sınırları içerisinde 
kurban satış ve kesim 
yapılacak alanları belir-
ledi. Selçuklu, Meram 
ve Karatay’da toplam 
35 noktada kurban kesi-
mi yapılabilecek. Ayrıca 
kurban satış noktaları 
da hazır hale getirildi. 
n SAYFA 17’DE

İkilik sona erdi

Konya İl Müftülüğü tarafından bugüne kadar 135 çiftin nikâhı kı-
yıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğ-
lu, karar ile insanların zihnindeki hem dini nikah hem de resmi 
nikâh yani ikili anlayışın ortadan kalktığını belirtti. n SAYFA 2’DE

Hüzünlü veda!

İstanbul’da motosikleti ile evine giderken geçirdiği trafik 
kazasında yaşamını yitiren polis memuru Mücahit Örs, dualarla 

defnedildi. Baba Hasan Örs ve anne Bedriye Örs, oğullarının 
tabutuna sarılarak ağladı. n SAYFA 15’TE

03 Yüksel Et, 
Kurban’a hazır 05 Kızılay’dan renkli

Kurban kampanyası 14 ‘Ev rahatlığı ve
 konfor sunacak’
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Üniversite tercihleri 
konusunda adayları uyaran 

uzmanlar, öğrencilerin 
kişisel özelliklerine göre 

tercih yaparak mutlu 
olabilecekleri hedeflere 
yönelmeleri gerektiğini 

vurguluyor

KİŞİSEL ÖZELLİĞE 
DİKKAT EDİN

Üniversite tercih heyecanı 7 Ağus-
tos’ta başladı. Tercihler konusunda 
öğrencileri uyaran Yalçın Özel Öğ-
retim Kursları Rehber Öğretmeni 
Betül Kınık, “Aday öğrencilerin ki-
şisel özelliklerine göre meslek seç-
meleri başarılı olabilmeleri için çok 
önemlidir. Öğrenciler buna dikkat 
etmeli” dedi.

AİLELERİ ‘BASKI
YOK’ UYARISI!

Adayların tercihleri kesinlikle başarı 
sıralamasına göre yapmaları gerek-
tiğini vurgulayan Kınık, “Öğrencile-
rimiz tercih yaparken 30 bin yukarısı 
ve 30 bin aşağısı olarak tercihlerini 
yapmalı” dedi. Kınık ailelerin ço-
cuklarına tercih konusunda baskı 
kurmaması konusunda da uyardı.  
n HABERİ SAYFA 16’DA

Mutluluğu seçin

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN
BESLENMEYE DİKKAT!

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

Tüm vücudumu-
zun kontrol mer-
kezi olan beynin, 
anne karnından 
itibaren tüm 
yaşamımız bo-
yunca koruyup 
geliştirilmesi 
gerekiyor. Uz-
manlar sağlıklı 
bir beyine sahip 
olabilmek için 
önerilerde bulu-
nuyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

TTK’NIN SEVR 
ADIMI DOĞRU

TTK’ya tarihçilerden destek

Türk Tarih 
Kurumu’nun Sevr’in 
“antlaşma” değil 
“belge” olarak 
anılması için girişimde 
bulunma kararını 
değerlendiren 
Tarihçi Prof. Dr. 
Caner Arabacı, “Sevr 
Meclis ve Devlet 
Başkanı tarafından 
onaylanmadı, 
yürürlüğe girmedi. 
TTK’nın tavrı doğru bir 
tavır” dedi.

n HABERİ SAYFA 7’DE
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CHP, Konya’da hızını alamadı!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

24 Haziran Milletvekili Genel Se-
çimleri ve Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde beklediği oy oranını 
yakalayamadı. Türkiye genelinde 
Milletvekili seçimlerinde yüzde 
22 oranında oy alan CHP, daha 
önce birinci çıktığı 6 ilde oy kay-
bederken 31 ilde oylarını arttırdı. 
Meclis’te 2015 seçimlerinde 134 
olan sandalye sayısını 144’e çıka-
ran CHP’nin 50 ilde oyları düştü, 
31 ilde ise yükseldi. CHP, 13 ilde 
ise yıllar sonra ilk kez milletvekili 
çıkardı. CHP, parlamento seçimle-
rinde, Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinden yüzde 8.1 oranında daha az 
oy aldı.24 Haziran’da istediği oyu 
alamayan CHP, Konya’da açtığı 
seçim bürosunun tabelasını hala 
indirmedi. Konya’da seçime giren 
diğer siyasi partiler seçim büroları-

nı bir birkapatırken, CHP Konya’da 
seçim bürosunun tabelasını indir-
mediği gibi, bürodaki malzemeler 
de hala duruyor. Karatay Medre-
sesi karşısında bulunan seçim bü-
rosunun bahçesinde yerde CHP 

bayrakları atılı halde dururken, çu-
vallar içerisinde de çok sayıda bay-
raklar gözlendi.  Konya’daki seçim 
bürosunun bu durumu “CHP hızını 
alamadı, yerel seçimlere mi hazırla-
nıyor” sorusunu akıllara getirirken, 

24 Haziran seçimlerinin ardından 
ortaya çıkan kongre tartışmaların-
dan dolayı “seçim bürosunu kapat-
maya fırsat bulamadı” yorumları da 
yapılıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kadı İzzettin Camii 
onarımı tamamlandı

Ilgın ASEM’den 450 
öğrenci yararlandı

Konya genelinde hayata geçir-
diği restorasyon çalışmalarıyla ör-
nek olan Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, Selçuklu döneminin tanınmış 
devlet adamlarından Kadı İzzettin 
Muhammed tarafından yaptırılan 
Kadı İzzettin Camii’nin restoras-
yonunu tamamlarken caminin ya-
nında bulunan Kadı İzzet Evi’nin 
restorasyonunu sürdürüyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Karatay İlçesinde bulunan Kadı 
İzzettin Camii’nin restorasyonunu 
tamamladı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, bü-
yük bir titizlikle yapılan çalışmalar 
sonucunda caminin günümüze ye-
niden kazandırıldığını söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Konya genelinde çok sayıda tarihi 
eseri restore ederek şehir kültürü-
ne ve turizmine kazandırdığını be-
lirterek, ecdat yadigarı eserleri ihya 
etmek için restorasyon çalışmaları-

nı sürdürdüklerini dile getirdi. Son 
olarak, Selçuklu döneminin önemli 
devlet adamı olan Kadı İzzettin 
Muhammed tarafından yaptırılan 
Kadı İzzettin Camii’nin restoras-
yonunu da tamamladıklarını kay-
deden Altay, “Bu önemli çalışma 
ile medeniyetimize, ecdadımızın 
eserlerine dolayısıyla tarihimize 
sahip çıkmış oluyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Cami restorasyonunun yanı 
sıra caminin hemen yanında bu-
lunan Kadı İzzettin Muhammed’in 
evinin de restorasyon çalışmaları-
nın devam ettiğini kaydeden Al-
tay, restorasyon ile evin Konya kül-
türüne önemli katkı sağlayacağına 
inandığını söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilen Kadı İzzet-
tin Camii restorasyonu ile devam 
eden Kadı İzzettin Evi yaklaşık 2 
milyon liraya mal olacak.
n HABER MERKEZİ 

Ilgın ilçesinde, büyükşehir be-
lediyesi bünyesinde hizmet veren 
Aile, Sanat ve Eğitim Merkezinde 
düzenlenen Kur’an-ı Kerim ve 
Değerler Eğitimi ursundan 450 
öğrencinin yararlandığı bildirildi. 
Konya Büyükşehir Belediyesinin 
Ilgın’daki Aile, Sanat ve Eğitim 
Merkezinde (ASEM) düzenlenen  
Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğiti-
mi kurs programına devam eden 
öğrenciler için Kur’an-ı Kerim’e 
geçiş etkinliği düzenlendi. Et-
kinlikte Kur’an-ı Kerim okumayı 
öğrenen çocuklara Kur’an-ı Ke-
rim’e Geçme Belgeleri, Ilgın Be-
lediye Başkanı Mehmet Karahan 
ve ASEM yetkililerince verildi.  

ASEM Yöneticisi Neslihan Aydın, 
yaptığı açıklamada, 14 öğretici ve 
öğretmenin görev aldığı yaz kurs-
larında, öğrencilere eğlenerek 
öğrenme metoduyla eğitim veril-
diğini belirtti. 

Milli ve manevi değerlere sa-
hip gençlerin yetişmesini hedef-
leyen yaz kurslarına katılan 450 
öğrenciye unutulmaz bir yaz tatili 
ve eğitimi yaşattıklarını ifade eder 
Aydın, “Öğrencilerimiz, Kur’an-ı 
Kerim eğitiminin yanı sıra okçu-
luk, masa tenisi, voleybol, step, 
yüzme, aerobik, ahşap boyama, 
ebru sanatı, takı tasarımı gibi eği-
timler de verildi.” dedi.
n AA

Müftü nikahına olan talep her geçen gün artıyor. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan müftülerin nikah 
kıyması kararını değerlendiren İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, bugüne kadar 135 çiftin nikahını kıydıklarını belirtti

Müftü nikahına ilgi yoğun 
Geçtiğimiz yıl Müftülere nikah 

kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmet-
leri Yasası’nın Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe girmesinin 
ardından karar, vatandaşlar tarafın-
dan memnuniyetle karşılandı. Bu 
kapsamda Konya İl Müftülüğü tara-
fından bugüne kadar 135 çiftin nikâ-
hı kıyıldı. Konuyla ilgili sorularımız 
yanıtlayan Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu, karar ile insanların zih-
nindeki hem dini nikahhem de res-
mi nikâh yani ikili anlayışın ortadan 
kalktığını belirtti. Poçanoğlu ayrıca, 
Müftü Nikâhının aile yapımızın gele-
ceğine büyük katkısı olacağını da ifa-
de ederek, “Konyalı vatandaşlardan 
müftü nikâhına ciddi derecede fazla 
talep var.Bizlerde bu talepleri kar-
şılamaya gayret ediyoruz.Yakın za-
manda Selçuklu, Karatay ve Meram 
müftülerimizde eksik altyapılarına 
tamamlayarak nikâh kıyabilecekler” 
dedi.

“VATANDAŞLAR 
MEMNUNİYETLE KARŞILADI”
Müftülerin nikâh kıymasının va-

tandaşlar tarafından memnuniyetle 
karşılandığını dile getiren Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, sözle-
rine şu şekilde devam etti:  “Müf-
tülere resmi nikâh kıyma yetkisi, 
ülkemizin geldiği nokta açısından 
çok önemli bir durumdur. Bu du-
rum vatandaşlarımız arasında da bir 
memnuniyet oluşturmuştur. Bizler, 
yasaların verdiği yetkiye dayanarak 
uygun bir biçimde nikâhları kıymak-
tayız. Kur’an-ı Kerim’den nikâhla 
ve evlilikle ilgili ayetleri okuyarak 
işleme başlıyoruz.   Mesela nikâha 
başlamadan önce; Rum Suresi 21. 
Ayet ‘Kendileriyle huzura kavuş-
manız için size kendi nefislerinizden 
eşler yaratıp aranızda sevgi ve mer-
hamet var etmesi Allah’ın varlığının 
ve kudretinin delillerindendir’ aye-
tini okuyoruz. ‘Nikâha uygun olan-
ları evlendirin ve eğer onlar ihtiyaç 
sahibi iseler, Allah onları Lütfu ile 
zenginleştirir’ deniliyor ayette. Yani 
evlenmenin bir bereket getirdiğini, 
Allah’ta evlenenlerin rızkını lütfu 
ile üzerine aldığını anlatıyoruz.  Şu 
ayetleri de okuyoruz; Nisa Suresi 1. 
Ayet, ‘Ey insanlar sizi tek bir nefisten 
yaratan Allah’tan korkunuz. Hepiniz 
Ademdensiniz, Adem ise topraktan. 
Evliliğinizi, evlilik hayatınızı sıkın-
tıya sokmayın.’’ Ey iman edenler; 
Allah’tan hakkıyla korkunuz, Haya-
tınızın zorlukları veya mutlulukları 
sizleri Allah’tan uzaklaştırmasın. 
Müslüman olarak yaşadığınız gibi 
Müslüman olarak hayatınızı devam 
ettirin’ diyoruz. Uygun bir formatta 
nikahı kıydıktan sonra kısa bir dua 
ediyoruz. Bu duada da Allah’tan, 
mutlu, mesut olmalarını, evliliğe 
bereket ihsan etmesini istiyoruz ve 
hayırlar, bereketler dileyerek nikâh 

akdimizi tamamlıyoruz”
“MERKEZ İLÇE MÜFTÜLERİDE

 NİKAH KIYABİLECEK”
Konya İl Müftüsü Ahmet Poça-

noğlu, müftü nikahına talebin fazla 
olduğunu söyledi. Yoğunluğa cevap 
verebilmek adına altyapıları tamam-
landıktan sonra merkez ilçe müftü-
lerinin de nikâh kıyabileceğini dile 
getiren Poçanoğlu cümlelerini şu 
şekilde aktardı: “Konyalı vatandaş-
lardan müftü nikâhına ciddi derece-
de fazla talep var. Şuana kadar 135 
çiftin nikâhını kıymışız. Sürekli de 
talepler artıyor. Bizlerde bu talepleri 

karşılamaya gayret ediyoruz. Şöy-
le de bir problemimiz var; Belediye 
başkanı yetki vererek bir memur 
görevlendirebilir ama biz, sadece 
müftü olarak kıyabiliyoruz. Başka iş-
lerimizde olduğundan dolayı bütün 
zamanımızı nikâhlara ayıramıyo-
ruz ama haftanın belirli günlerinde 
nikâhları kıyılıyor. Yakın zamanda 
Selçuklu, Karatay ve Meram müf-
tülerimizde eksik altyapılarına ta-
mamlayarak nikâh kıyabilecekler. 
Böylelikle onlarda kıydıkları zaman 
yoğun talebe karşılık verebileceğiz”

“EN ÖNEMLİ KATKISI, AİLE 
YAPIMIZIN GELECEĞİ”

Müftü Nikahının en önemli kat-
kısının aile yapısına olacağını hatır-
latan Poçanoğlu, “Her şeyden önce 
insanların zihnindeki hem dini hem 
de resmi nikâh yani ikili anlayış or-
tadan kalkmış oldu. İnsanlar büyük 
bir mutlulukla müftülükte nikâhları-
nı kıydırıyorlar. Müftü Nikâhının aile 
yapımızın geleceğine büyük katkısı 
olacaktır. Müftülerin nikâh kıyma-
sıyla ilgili kanunun çıkması bizim 
ülkemiz açısından da çok faydası ol-
muştur. Yıllar sonra böyle bir durum 
söz konusu oldu” dedi.

“RESMİ NİKAH OLMADAN, DİNİ 
NİKAH KIYMAK YASAK!”

Müftü nikahının imam nikahı 
yerine de geçtiğini hatırlatan Po-
çanoğlu, resmi nikah olmadan dini 
nikahın kıyılmasının da yasak oldu-
ğunu sözlerine ekleyerek, “Nikah 
karşılıklı rıza ile şahitlerin huzurun-
da bir akitten ibarettir. Bundan dola-
yı müftülükte kıyılan medeni nikah 
dediğimiz nikah, akit olma özelliği-
ni taşımaktadır. Yani müftü nikâhı, 
imam nikâhı yerine de geçer ama 
kardeşlerimizin mahallelerindeki 
imamlara nikâh kıydırmalarında da 
bir sakınca yoktur. Yalnız her şey 
şeffaf ve hukukun içinde olmalıdır. 
Eğer hukuk çerçevesinde veya şeffaf 
olmadığı zaman haklar ihlal ediliyor. 
Bu sebeple hakların ihlal edilmeme-
si bakımından nikâhın kanunlara 
uygun bir şekilde kıyılması, hem 
mevcut toplum yapımızın gereğidir. 
İmamlarımızın resmi nikâh olma-
dan dini nikah kıymamaları, bu top-
lumun haklarını koruyan önemli bir 
adımdır. Resmi nikahın ardında dini 
nikah kıyılması, toplumumuzun, 
kadınlarımızın ve ailelerin menfa-
atinedir. Biz eğer büyük bir mede-
niyet kuracaksak bu merdiven altı 
işlerden vazgeçmeliyiz. Resmi nikah 
olmadan dini nikah kıyan imamlara 
da büyük cezalar var” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Tabelası hala indirilmeyen CHP seçim bürosunda çuvallar içinde parti bayrakları da hala duruyor.

 İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:21 05:54 13:02 16:48 19:57 21:24
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   19 °C   30 °C

Karaman             16 °C 30 °C 

Aksaray               17 °C  30 °C

Ankara                 16 °C 30 °C
10 AĞUSTOS 2018

Kurban Bayramına sayılı günler 
kala, kurban pazarları hareketlilik 
kazandı. Küçük ve büyükbaş hay-
vanlar sıkı pazarlıklar sonucu sahip-
lerini bulurken, özellikle büyükbaş 
hayvanların kesim yapılacağı yer-
ler de son hazırlıklarını tamamla-
dı. Yüksel Entegre Et Tesisi Genel 
Müdürü Nevzat Yüksel, günlük 500 
büyükbaş ve 2 bin küçükbaş kesim 
kapasitesine sahip olduklarını be-
lirterek, Kurban Bayramı’na hazır 
olduklarını ifade etti. Yüksel, “50 
kişi ile hizmet verdiğimiz tesisimiz 
15 bin metrekarelik alan üzerinde 5 
bin metrekarelik kapalı alana sahip. 
Son teknoloji makine ve ekipman-
larla donatılı tesisimizde profesyonel 
kesim ekibimizle birlikte, seri ve hij-
yenik bir kesim işlemi gerçekleştiri-
yoruz. Kurban Bayramı’nda da3 gün 
boyunca büyükbaş hayvan kesimi 
yapacağız. Vatandaşlardan kurban-
larını belirli periyodlarda arife günü 
teslim alarak, bayram sabahı sıra 
sistemimizle kesimlerini gerçekleş-
tireceğiz. Kurbanları kesip4 parça-
ya ayırarak teslim edeceğiz. Talebe 
göre tesisimizde söküm işlemide ya-
pacağız. ‘Kurbanımı nerede kestire-
ceğim?’diyen vatandaşlarımızı, be-

sicilerimizi tesisimize bekleriz’’ dedi. 
Firma geçmişi hakkında da bil-

giler veren Genel Müdür Nevzat 
Yüksel, “1956 yılında Ahmet Yüksel 
tarafından kurulan Yüksel Deri Gru-
bu şu anda ham deri alım satımına 
devam ediyor. Manisa Kula’da deri 
fabrikamız, Ereğli Yolu üzerinde de 
çiftliğimiz ve tarım arazimiz bulu-
nuyor. Entegre tesisimize de 2015 
yılında başladık ve 2,5 yılda tamam-
ladık. Burada tamamen fason kesim 
hizmeti veriyoruz.Son teknolojik 
ekipmanlarla donatılan tesisimiz 

besicilere, vatandaşa ve kasaplara 
hizmet etmek üzere kurulmuş bir 
müessese. Tesisimizde herhangi bir 
et üretimi ve ileri işlem yok. Kon-
ya’da buna benzer 6 tane tesis var 
ve 5 tanesi bu işi yapıyor. Sadece 
bu işi yapan bir tesis olmadığı için 
şehir merkezinde bu tesisi kurduk.
Tesisimizde hayvanı kestikten sonra 
24 saat soğuk hava deposunda bek-
letiyoruz ve sonrasında eti ve yan 
ürünleri sevk ediyoruz. Konya dışına 
da kesim yapıyoruz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

2 tonluk boğanın
fiyatı 70 bin lira

Yaklaşık 2 tonluk boğa, Kur-
ban Bayramı öncesi 70 bin liradan 
bir otomobil fiyatına alıcı bekliyor.  
Konya’nın Güneysınır ilçesine bağ-
lı Gürağaç Mahallesi’nde yetiştiri-
len ‘siyah inci’ adı verilen holstein 
cinsi 6 yaşındaki boğa, 3 metre 
20 santimetre uzunluğu, yaklaşık 
2 ton ağırlığıyla göz dolduruyor. 
Yaklaşık 1 metre 80 santimetre 
boyundaki boğa, ahırdan dışarı-
ya çıkartılırken neredeyse kapının 
tamamını kaplıyor. Ahırdan çı-
kartmadan önce gözleri kapatılan 
boğa 3-4 kişi tarafından güçlükle 
çekilerek dışarıya çıkarılıyor. Ahı-
rın önünde oluşturulan alanda di-
ğer hayvanlardan ayrı olarak duran 
ve beslenen boğanın yanında diğer 
hayvanlar adeta yavrusu gibi görü-
nüyor.  Boğanın beslenmesi ve ba-
kımıyla özel olarak ilgilenen besici 
ailenin 16 yaşındaki çocuğu Halil 
Çetin, hayvanın doğduğundan beri 
kendilerinde olduğunu belirterek, 
“Danamız 6 yaşında. Küçüktü, bü-
yüdü, boyu benim boyumu geçti. 
Biz bu danaya kışları kuru üzüm, 
pekmez veriyoruz, özenle bakıyo-

ruz. Şimdi de yonca, saman, balya 
hepsinden veriyoruz. Bu hayvanı-
mız çiftliğin ayrı bir bölümünde 20 
metrekarelik bir bölümde kalıyor. 
Veteriner hekim kontrolü altında, 
gerek elemanlarımız olsun, gerek 
ben olayım çok ilgileniyoruz. İşte 
‘siyah inci’yi çok seviyoruz. Gitmesi 
beni üzecek. 6 yıldır beraber büyü-
dük sayılır. Çok emek, özen göste-
riyoruz hayvana. Günde ortalama 
20-25 kilo yem yiyor. Çok değerli 
bizim için. 70 bin lira istiyoruz, alı-
cıları bekliyoruz. Telefonlar geliyor, 
arıyorlar ama şimdilik bir şey yok. 
Herke görmek istiyor, beğeniyor” 
dedi. Halil Çetin, hayvanları çok 
sevdiğini ifade ederek, ileride vete-
rinerlik okumak istediğini de söz-
lerine ekledi. Halil Çetin’in dedesi 
Hilmi Serin ise boğanın 6 yaşında 
olduğunu belirterek, “Yaklaşık 3,5 
metre uzunluğunda 1 metre 80 
santimetre boyunda. Durduk mu 
yan yana geliyor, iki tona yakın. 
Boğamız rekor kıracak bir halde. 
Allah’ın izniyle benim torun çok iyi 
bakıyor. Gece gündüz ilgileniyor” 
diye konuştu. n İHA

Yüksel Entegre Et Tesisi, Kurban Bayramı’nda 3 gün boyunca müşterilerine kurban kesim hizmeti verecek. Genel 
Müdür Nevzat Yüksel, günlük 500 büyükbaş ve 2 bin küçükbaş kesim kapasitesine sahip olduklarını belirtti

Yüksel Et, Kurban’a hazır 

Genel Müdür Nevzat Yüksel
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SAĞLIKLI 
BİR BEYİN 

İÇİN DESTEK 
ÜRÜNLER

Değerli okuyucular 
merhaba,

Bebeğimin varlığını 
ilk öğrendiğim anda 
aklıma ve dilime gelen 
ilk duam bebeğimin 
beden ve beyin 
sağlığının yerinde 
olmasıydı. Bunların 
bir lütuf olduğunun ve 
şükrün en büyüğünü 
hakkettiğinin farkında 
olmamız gerekiyor çünkü. 
Bazı şeylerin kader ve imtihan 
olmasının bilincinin yanı sıra 
tedbir almanın önemi de çok 
büyük. Uzmanlar zeka gelişiminin 
genetik ve çevresel faktörlere 
bağlı olduğunu savunuyorlar. 
Bu durumda çevresel faktörler 
kısmında biz anne-babalara 
bazı görevler düşüyor tabiiki. 
Bunlardan birkaçından bahsetmek 
istiyorum;

3 En önemli etken 
çocuklarımıza sevgimizi 
göstermek ve onlarla karşılıklı 
iletişimde bulunmak.

3 Çocukların psikolojik 
durumunun zeka gelişiminde 
önemi bulunmaktadır. 1

3 B12 vitamin beyin gelişimi 
için çok önemli bir vitamindir, 
eksikliğinin olup olmadığını takip 

etmekte fayda var. 3
3 Zeka gelişimi anne 

karnında başladığı için 
hamilelik sürecinde 
annenin Folik asit ve 
Omega 3 desteği alması 
önemlidir. 3

3 Ayrıca hamilelik 
ve emzirme döneminde 
sigara ve alkolden uzak 
durmak gerekiyor. Çalış-
malar sigaranın çocuk-
ların bilişsel gelişiminde 

negatif etkisi olduğunu gösteriyor.2
3 Ailemizde ve çocuklarımızda 

ne kadar sağlıklı beslenmeye dik-
kat etsekte, Omega 3/6 dengesini 
sağlamak için çocuklarımıza Ome-
ga 3 takviyesi zeka gelişimlerinde 
etkili olacaktır. 

Ruhunuzun, bedeninizin 
ve beyninizin sağlıkla kalması 
dileğiyle.. 

1- D. B. El’Konin; Toward the Problem 
of Stages in the Mental Development 
of Children; Journal of Russian & East 
European Psychology. Pages:11-30; 2014
2- Fergusson  DM, Lloyd M; Smoking 
during pregnancy and its effects on 
child cognitive ability from the ages 
of 8 to 12 years.  Paediatr Perinat 
Epidemiol. 1991;5189- 200
3- Maureen M. Black; Effects of Vitamin 
B12 and Folate Deficiency on Brain 
Development in Children; Food and 
Nutrition Bulletin; 2008

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Sağlıklı Bir Beyne Sahip
Olmak İçin Neler Yapmalı?

Tüm vücudumuzun kontrol merkezi olan beynin, anne karnından itibaren tüm yaşamımız boyunca koruyup 
geliştirilmesi gerekiyor. Tükettiğimiz besinlerden, uyku düzenine; gün içindeki etkinliklerden, spora kadar 

birçok nokta beyin sağlığımızı etkiliyor. Peki Sağlıklı bir beyne sahip olmak için neler yapmalı? 
1- Tükettiğiniz 
gıdalara dikkat edin
 • Muz ve kuru baklagiller: 
B vitamini içeren muz, kuru 
baklagiller, et, balık, yağsız süt, 
yoğurt ve yeşil yapraklı sebze-
lerin tüketilmesi önemlidir. 
Hafıza ve zeka 
gelişimi bakımın-
dan B vitamini 
önemli bir yer 
tutmaktadır. 
Aynı zaman-
da B vitamini 
yeni hücreler 
üretilmesine ve 
var olan hücrelerin 
yapısının korunma-
sına yardımcı olmaktadır.
 • Balık: Beyin fonksiyonlarının 
daha düzgün çalışması, hafızayı 
güçlendirerek daha hızlı düşüne-
bilmek için omega 3 bakımından 
zengin balık belirli aralıklarla 
mutlaka tüketilmelidir.
 • Kaju ve yer fıstığı: Beyinde 
yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan 
gerilemeyi yavaşlatmak için; 
E vitamini bakımından zengin 
ceviz, fındık, kaju, yer fıstığı, ay 
çekirdeği, susam, keten tohumu 
tüketilmelidir.
 • Üzüm ve çilek: Dopamin 
salgılanmasını sağlayan üzüm 
problem çözme yeteneğini artı-
rırken, yüksek oranda antioksi-

dan içeren çilek, yaban mersini 
gibi meyveler ile domates, havuç 
gibi sebzeler belleği geliştirerek 
beyni korumaktadır.
2 -Türk kahvesi 
deyip geçmeyin
Kültürümüzde önemli bir yeri 

olan Türk kahvesi, beynin 
çalışmasını motive 

eden uyarıcıların en 
önemlilerindendir. 
Kahvenin içinde 
bulunan ve beyinde 

uyarıcı görev yapan 
kafeinin yorgunlu-
ğu azaltıcı etkisinin 

yanında konsantrasyon ve 
uyanıklığı yükselten özelli-

ği de bulunmaktadır
3 –Kendiniz için 
oluşturduğunuz 
özel anlar beyin 
sağlığınıza 
destek
Dinlenen müzik, 
sevilen bir arkadaşla 
zaman geçirilmesi, spor 
hatta zevkle tüketilen bir 
yemek bile mutluluk sağ-
layan birçok hormonun salgı-
lanmasını harekete geçiriyor. 
Beyin sağlığı için oldukça 
önemli olan bu hormonlar 
insanın duygu sistemini kont-
rol eden ve hafıza için hayati 

öneme sahip olan limbik sistemi 
uyararak harekete geçirmektedir.
4 –Beyninizi 
elektromanyetik
etkiden uzak tutun
Gelişen teknoloji ile birlikte 
özellikle büyük şehirlerde büyük 
bir elektro manyetik çöplük 
oluşmaktadır. Algılamayı etkile-
yen elektromanyetik alan uyaran 
kirliliğine neden olarak beyinde 
aşırı yüklenmeye yol açmaktadır. 
Odaklanma problemi, dikkat da-
ğınıklığı, unutkanlık gibi birçok 
soruna neden olan elektroman-
yetik alanlar beynin dinlenmesi-
ne ve kendini yenilemesine izin 
vermemektedir. Beynin kendisini 
en fazla yenilediği zaman dilimi 
olan uyku anında 

elektro manyetik etki yapabi-
lecek cep telefonu, televizyon 
gibi ürünlerin kişinin yakınında 
olmaması gerekmektedir.  
5- Uyku düzeniniz
çok önemli
Kişi erken yatıp güne erken 
başlandığı zaman 
vücudun salgı-
ladığı siteroit, 
melatonin gibi 
hormonlardan 
en üst seviyede 
faydalanmak-
tadır. Erken 
kalkıp uygun 
besinlerle yapı-
lan kahvaltının 
ardından salgılanan hormon-
lar sayesinde beyin, enerjik, 

algısı yüksek ne ekilirse verim 
alınacak bir toprak gibi güne 
başlamaktadır. Uyku saatlerini 
kaliteli hale getirmek hayati 
önem taşımaktadır.
6- Kahkaha atın
İçten bir kahkaha beyne oksijen 

gitmesini kolaylaştı-
rırken tansiyo-

nu dengede 
tutulmasına 

ve hormonla-
rın düzenlen-
mesine zemin 
hazırlamaktadır. 
Gülme esna-
sında, beyin-
deki alt kranial 

sinirler koordi-
neline olarak çalışarak, endorfin 
salgısının yükselmesine ve 
pozitif uyarıcıların devreye 
girmesine olanak sağlamak-
tadır. Gün içinde gülmek, bir 

arkadaşla sohbet etmek veya 
kahve gibi ritüellerle beyindeki 
yükü azaltarak es verdirilmesi 
gerekmektedir.
7- Sosyal aktivitelere
ağırlık verin
Bulmaca çözmenin beyin sağlığı 
ve hafıza için önemli olduğu 
bilinmektedir. Ancak gün içinde 
gerçekleştirilen sosyal aktivite-
ler hafızaya bulmaca çözmekten 
çok daha iyi gelmektedir. Ki-

şinin tek başına oturup saat-
lerce bulmaca çözmesi yerine 
bir bulmaca çözdükten sonra 
sokağa çıkarak sosyal ortama 
girmesi, arkadaşlarıyla zaman 
geçirmesi veya aile ziyaretlerine 
gitmesi beyin sağlığı bakımın-
dan önemlidir.
8- Beyninizi
sporla güçlendirin
Kalp damar, diyabet, tansi-
yon gibi hastalıkların kontrol 
altında tutulmasında önemli 
rol oynayan düzenli egzersiz 
ve spor, beyinde de olumlu 
etkiler yaratmaktadır. Mutluluk 
hormonu olarak bilinen endorfin 
hormonunun salgılanmasını artı-
ran spor, insani ilişkilerde daha 
yapıcı hareket etmeyi sağlarken 
mutluluk eşiğinin yükselmesine 
zemin hazırlamaktadır. Demans, 
Alzheimer, Parkinson gibi 
nörodejeneratif hastalıklardan 
kaçınmak için düzenli egzer-
sizin hayatın bir parçası haline 
getirilmelidir. 

Beyin en çok enerji kullanan 
organ ve beyin hücreleri de en 
iyi korunması gereken hücreler. 
Eskiden ölen beyin hücrelerinin 
yerine yenisinin gelmediği dü-
şünülürken şimdi hücrelerin 
bir noktaya kadar yeni-
lenebildiği bilgisi ortaya 
çıktı. Bununla birlikte bu 
yenilenme için de beyin 
hücrelerinin desteklemesi 
gerekli.

Beyin hücreleri iyi 
korunmadığı taktirde ilerle-
yen yaşlarda hücresel harabiyetlere 
bağlı hastalıklar ortaya çıkmaktadır. 
Parkinson Hastalığı ya da Alzheimer 
Hastalığı gibi hastalıklar bunların 
başında gelmektedir. 

Diğer taraftan çocukluk çağla-
rında beyin gelişimin desteklenmesi 
hiperaktivite ve dikkat bozukluğu 
gibi sorunların üstesinden gelmeye 
yardımcı olacaktır. 

Beyin sağlığını desteklemek için 
beslenme çok önemlidir. Özellikle 
de sağlıklı yağlardan zengin bes-
lenme ile beynin yapısı korunabilir. 
Hem yetişkin hem de çocuklarda 
Omega 3 desteği beyin için çok 
önemlidir. Diğer taraftan çocuklarda 
ceviz yağı ve erişikinlerde hindis-
tan cevizi yağı ile ilgili çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır.

Hindistan cevizi yağı özellikle 

Alzheimer gelişiminin engel-
lenmesinde ve ilerlemesinin 
durdurulmasında önemli etki-
lere sahiptir. İçeriğindeki orta 

zincirli trigliseridler beyne 
hızla enerji sağlayarak 
dejenerasyonun önüne 
geçmektedir. Diğer taraf-
tan Alzheimer’e neden 
olan başka bir süreç de 
kronik enflamasyondur. 
Kronik enflamasyonun 
önüne geçmek için de 
güçlü bir antiinflamatu-

var olan zerdeçaldan faydalanılmak-
tadır. Zerdeçal ile ilgili önemli bir 
konu vücut tarafından emiliminin 
çok düşük olmasıdır. Bu ndenele 
beslenme ile alınan zerdeçal etkili 
değildir. Uygun formlarda zerdeçal 
desteği kullanılmalıdır.

Parkinson hastalığında ya da 
titremelerde de kereviz tohumu yağı 
ile ilgili çalışmalar devam etmekte-
dir. Düzenli beslenme, düzgün bir 
uyku ve hareketli bri hayat beyni 
korumak için çok önemlidir. Diğer 
taraftan beyni dinç tutacak egzer-
sizler yapmak da beynin yaşlanma 
süreçlerini geciktirmektedir. Bul-
maca çözülmesi ve beyni harekete 
geçiren oyunlar oynanması tavsiye 
edilmektedir.

Sağlıklı ve mutu günler dilekle-
rimle…

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

REFERANSLAR:  https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/saglikli-beyin-icin-8-altin-kural/



10 AĞUSTOS 2018 5HABER 

Yükümlülere sığır yetiştiriciliği kursu Belediyeden yoksula ücretsiz ekmek

Denetimli Serbestlik Konya 
Şube Müdürlüğü ve Selçuklu Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 10 
denetimli serbestlik yükümlüsüne 
sığır yetiştiriciliği kursu verildi.

Denetimli serbestlik tedbiri al-
tında bulunan yükümlülerin suçlu 
davranışlardan uzak durmaları, 
ailesine, topluma daha yararlı bi-

rey olmaları ve kendi işlerini ku-
rabilmeleri amacıyla Denetimli 
Serbestlik Konya Şube Müdürlüğü 
ve Selçuklu Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından 10 dene-
timli serbestlik yükümlüsüne sığır 
yetiştiriciliği kursu verildi.

Kurs kapsamında 80 saat teo-
rik ve uygulamalı eğitim alan kur-

siyerlerin sertifikaları, Denetimli 
Serbestlik Şube Müdürlüğü bina-
sında düzenlenen törenle verildi.

Kursiyerlerin sertifikalarını ve-
ren Selçuklu Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Metin Mut, böyle bir eği-
timin verilmesinden dolayı duydu-
ğu memnuniyeti belirtti.
n AA

Beyşehir Belediyesinin, kendi-
sine ait tarım arazisinde yaptırdığı 
buğday ekimini değerlendirerek, 
ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ek-
mek dağıtacağı bildirildi. Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
yaptığı yazılı açıklamada, köy ve 
beldelerden mahalleye dönüşen 
yerleşim merkezlerindeki kapa-

nan muhtarlık ve belde belediye 
başkanlıklarına ait mal varlıkları-
nın Beyşehir Belediyesine geçtiği-
ni hatırlattı. Belediyeye geçen mal 
varlıkları arasında bu mahallelerin 
sınırları içerisinde yer alan tarım 
arazileri de olduğunu ifade eden 
Özaltun, şunları kaydetti:  “Buğ-
day ekili bu arazilerimizde hasat 

sezonunun tamamlanmasıyla  
elde ettiğimiz ürünü Doğanbey 
Mahallemizdeki un tesislerimizde 
un haline getiriyoruz. Bu unları 
belediye olarak anlaşma yapa-
cağımız bir fırında ekmek haline 
dönüştürerek ilçemizdeki ihtiyaç 
sahibi dar gelirli ailelerimize dağıt-
mayı planlıyoruz.”  n AA

KTO Karatay Üniversitesi Sü-
rekli Eğitim Merkezi (KARSEM) ko-
ordinatörlüğünde, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü ile Çocuk 
Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KARÇEM) iş birliğinde, lö-
semili çocuklara yönelik etkinlikler 
başladı. Etkinlikler süresince, 6-12 
yaş grubu çocuklar KTO Karatay 
Üniversitesi’nde resimler çizecek, 
oyunlar oynayacak ve kültürel et-
kinliklere katılacaklar. Etkinlikle ilgili 
bilgi veren KARSEM Müdürü Fahri 
Hidayetoğlu, kanser tedavisi görüp 
iyileşme sürecine girmiş çocukları 
üniversiteyle tanıştırdıklarını belirt-
ti. Hidayetoğlu “LÖSEV (Lösemili 

Çocuklar Vakfı) desteğiyle hazırla-
dığımız etkinliklerde, çocuklar aile-
leriyle ve üniversite öğrencileriyle 
birlikte oyunlar oynuyor. Ardından 
Üniversitemizin Resim Bölümü aka-
demisyenlerinin öğrettiği tekniklerle 
resimler çizip sanatsal etkinlikler 
yapıyorlar. Akranları okula giderken 
veya oyunlar oynarken hayatlarını 
hastanelerde kemoterapiyle geçir-
miş bu çocukların yüzünü güldüre-
bildiğimiz için çok mutluyuz” dedi. 
Etkinlikler sonrasında çocuklarla 
buluşarak onlarla sohbet eden KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade projede emeği ge-
çenlere de teşekkür etti.

Programlar 11 Ağustos Cumar-
tesi günü 13.00’de karaoke, pasta 
süsleme, sergi ve sertifikaların ve-
rilmesiyle sona erecek. Etkinliklerin 

geleneksel hale getirilip her yıl Ka-
ratay Üniversitesi’nde yapılması he-
defleniyor.
n HABER MERKEZİ

Çatalhöyük’te yeni 
keşifler gerçekleştirilecek

Çumra ilçesinde, UNESCO 
Dünya Kültür Miras Listesi’nde 
yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri 
Çatalhöyük’te doğu höyükte yeni 
keşiflere kapı aralanacak. Dünyada 
insanoğlunun ilk yerleşim yerlerin-
den biri olduğu kabul edilen Çatal-
höyük’te Neolitik Dönem’de 8 bin 
kişi bir arada yaşadı. 

İngiliz arkeolog James Mellaart 
ve ekibince 1960’lı yıllarda keşfe-
dilen Çatalhöyük’te, 9 bin yıl önce 
üstten girilen, birbirlerine bitişik 
kerpiç evlerde yaşayan insanların 
sosyal yapısı, beslenme ve giyim 
şekilleri gibi çeşitli konular dünya-
nın ilgisini çekti.

İngiliz bilim adamı Prof. Dr. 
Ian Hodder’ın başkanlığında Ça-
talhöyük’te süren kazılar, 25 yıllık 
çalışma programının sona ermesi 
ve alanda daha fazla kazı yapılma-
yacağının bildirilmesi üzerine Ba-
kanlar Kurulu kararıyla sona erdi.

Mellaart’ın yürüttüğü araştır-
manın bıraktığı noktadan başlayan 
Hodder’ın başkanlığında 1993’ten 
bu yana süren kazılarda ortaya çı-
karılan çok sayıda bulgu, 11 ciltlik 
kazı monografilerinde ve 600 ka-
dar bilimsel makale içerisinde ya-
yınlandı.

Prof. Dr. Ian Hodder’ın projesi-
nin sona yaklaşmasıyla, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü bün-
yesinde kurulan bilim heyetince  
kazı, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiler 
Çilingiroğlu’na devredildi.

Konya Müzesi Müdürlüğü 
başkanlığında yürütülecek kazının 
bilimsel danışmanlığını Doç. Dr. 
Çiler Çilingiroğlu üstlendi. 

Yeni projede Türk üyelerin 
yanı sıra yabancı araştırmacılar, 
uzmanlar ve öğrenciler de görev 
alacak. 2018 kazı sezonunun önce-
liği, “Neolitik Dönem mimarisinin 

korunması, konservasyon çalışma-
larının yapılması, kazı eviyle ziya-
retçi merkezinin bakımı ve onarımı 
ve yeni ekip üyelerinin eğitilmesi” 
olarak belirlendi.

Ege Üniversitesi ekip üyeleriy-
le Polonya Poznan Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Arkadiusz Marciniak 
denetiminde yeni bir kazı alanında 
çalışmalar yürütülecek.

Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. 
Çiler Çilingiroğlu, Çatalhöyük’ün 
insanlık tarihi açısından önemli bir 
kazı alanı olduğunu söyledi. Çatal-
höyük’ün 2012’de UNESCO Dün-
ya Kültür Mirası Listesi’ne alındığı-
nı anımsatan Çilingiroğlu, şunları 
belirtti:

“Kazı çalışmalarına başla-
dık. Konya Müze Müdürlüğünün 
başkanlığında kazı yürütülüyor. 
Bilimsel danışmanlığını yürütüyo-
rum. Kazı programı 6 haftalık. En 
önemli amacımız alandaki kerpiç 
mimarinin korunması, alanın turist 
yollarının düzenlenmesi, ziyaretçi 
merkezinin onarılması ve çatıyla 
ilgili sorunların çözülmesidir. En 
önemlisi yeni kazı alanlarının açıl-
ması.” Çilingiroğlu, projeye Polon-
ya Poznan Üniversitesi hocaları ve 
öğrencilerinin katılım sağladığını 
belirterek, şunları kaydetti: “Ege 
Üniversitesi arkeoloji başkanlığın-
da uluslararası bir ekip kazılara 
devam edecek. Proje uluslararası 
niteliğini koruyacak. Çatalhöyük, 
iki höyükten oluşuyor. Doğu höyük 
13,5 hektara yayılmış, 21 metrelik 
kültürel dolguya sahip. Şimdiye 
kadar kazılar höyüğün belirli ve 
kısıtlı alanlarında yapılmıştı. Çok 
sayıda bina ve tabaka kazılıyor an-
cak höyük üzerinde halen hiç araş-
tırma yapılmamış alanlar var. Ön-
celiğimiz hiç araştırma görmemiş 
alanlara yönelmek, yeni bilgiler, 
buluntular ve veriler ortaya çıkar-
mak olacak.”  n AA

Türk Kızılayı yaklaşan kurban bayramı öncesinde Twitter’da #KurbanımKızılaya kam-
panyası başlattı. Renkli karikatürler ile kurban organizasyonu bilgilendirilmesi sağ-

landı. Hashtag çalışmasına vatandaşlar ve Türk Kızılay’ı yetkilileri yoğun destek verdi

Kızılay’dan Twitter’da 
Kurban kampanyası 

2007 yılından beri Vekâletle 
Kurban Kesim Kampanyası düzen-
leyen Kızılay, bu yılki kampanyasın-
da da hayırseverlere “Kurban Be-
reketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla 
sesleniyor. Yurt içinde 1 hisse bedeli 
750 Lira, yurt dışı 1 hisse bedeli 590 
Lira olan Kızılay’ın hedefi 170.000 
hisse karşılığı kurban keserek 3 mil-
yon 800 bin kişinin sofrasına Kur-
ban bereketini taşımak. Kampan-
ya, 2018 yılında da devam ediyor. 
Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir 
yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız 
bırakmayan Kızılay, kurban etlerini 
de yüzbinlerce mazlumun sofrası-
na ulaştıracak. Uygulanacak model 
sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece 
Kurban Bayramı süresince değil, yıl 
boyu ete kavuşacak. Yurt içinde ve-
kaletle kurban kestirmek isteyenler 
vatandaşlar 1 hisse bedeli 750 Lira, 
yurt dışı 1 hisse bedeli için ise 590 
Lira ödeyecek. Yurt içinde 85 bin, 
yurt dışında 85 bin olmak üzere 
toplam 170 bin kişi adına vekaletle 
kurban kesimi gerçekleştirmeyi he-

defleyen Kızılay, kestiği kurbanlıkla-
rın etlerini 3 milyon 800 bin ihtiyaç 
sahibinin sofrasına ulaştıracak.

#KURBANIMKIZILAYA HASHTAG 
KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ 
Yaklaşan Kurban Bayramı ön-

cesinde vekâleten kurban bağışı 
kampanyası için Türk Kızılay’ın bu 
kampanyasını 7 den 70’e duyurmak 
amacıyla sosyal medya hesaplarında 
Hashtag kampanya başlattı. Sosyal 
Medya’da başlatılan Hashtag kap-
masında renkli karikatürler kulla-
nılarak vatandaşların kampanya’ya 

destek ve  kampanya hakkında va-
tandaşların bilgilenmesi sağlandı. 
Türk Kızılay’ı yetkilileri kampanya 
öncesinde yaptıkları açıklamada, 
“Şehirleşme ile birlikte kurban kesi-
mi giderek zorlaşmış ve bir zorunlu-
luk olarak STK’lar Vekâletle Kurban 
Kesim Kampanyası düzenlemeye 
başlamıştır. 10 yılı aşkın süredir 
halkımızın bu ihtiyacını karşımaya 
yönelik kampanya yürüten Türk 
Kızılay, bu yılda özellikle ülkemiz-
de olmak üzere yaklaşık 40 ülkede 
vekalet verilen kurbanları kesip ih-

tiyaç sahiplerine dağıtımını gerçek-
leştirecektir. Halkımızın güvenerek 
bağışta bulunduğu Türk Kızılay’ın 
bu kampanyasını 7 den 70 e halkı-
mıza duyurmak istiyoruz.  Bir sosyal 
sorumluluk duyarlılığı olarak sizden 
de bu kampanyamıza kurumsal ve 
bireysel hesaplarınızdan destek rica 
ediyoruz. Saat 19:30 da başlayacak 
çalışmamızda #KurbanımKızılaya 
Hashtagını kullanacağız. Vereceği-
niz destekten dolayı şükranlarımı-
zı sunarız” ifadelerine yer verildi.  
Kullanılan hastag çalışmalarında 
Kızılay, bu yıl da her yıl olduğu gibi, 
dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç 
sahipleri için bağışladığınız kurban-
ları onlara ulaştırıyor. Hemen ban-
ka hesap numaralarımız aracılığıyla 
Kızılay’a kurban vekalet bedelini 
gönderebilirsiniz. www.kizilay.org.
tr # KurbanımKızılaya, Yüksek tek-
nolojiyle konservelere dönüştürülen 
kurban etleriniz, yıl boyunca ihtiyaç 
sahiplerine teslim ediliyor. #Kurba-
nımKızılaya vb paylaşımlar yapıldı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Lösemili çocuklar KTO Karatay’da resim yaptı



Yüksekova ilçesinde bir po-
lisin şehit edildiği, 8 polisin ya-
ralandığı terör saldırısının faili 
olduğu belirlenen PKK’lı iki te-
rörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçe-
sinde bir polisin şehit edildiği 
8 polisin yaralandığı terör sal-
dırısının faili olduğu belirlenen 
PKK’lı iki teröristin etkisiz hale 
getirildiği bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklama-
da, İl Jandarma Komutanlığı ve 
İl Emniyet Müdürlüğü görevli-
lerince PKK/KCK bölücü terör 
örgütünün faaliyetlerinin deşif-
re edilmesi ve engellenmesine 
yönelik çalışmaların devam et-
tiği belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi: “3 Ağustos’ta Yükseko-
va ilçesi Yukarıölçekli köyü ya-
kınlarında bir polis özel harekat 
personelinin şehit olması ve 8 
polis özel harekat personelinin 
de yaralanmasına neden olan 
konvoya el yapımı patlayıcı 
madde (EYP) ile saldırı olayının 
faili 2 bölücü terör örgütü men-
subu 8 Ağustos’ta saat 10.30 
sıralarında ilimiz Yüksekova 
ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı 

kırsal alanında bulunan bir ma-
ğarada tespit edilmiştir.”  Yapı-
lan “teslim ol” çağrılarına ateşle 
karşılık verildiği aktarılan açık-
lamada, çıkan çatışma sonucu 
PKK’lı iki teröristin saat 18.00 
itibarıyla etkisiz hale getirildiği 
ve konuyla ilgili adli tahkikatın 
devam ettiği kaydedildi. 

KADIN TERÖRİSTİN CESEDİ 
BULUNDU

Hakkari’nin Şemdinli ilçe-
sinde terör örgütü PKK’ya yöne-
lik operasyonda kadın teröristin 
cesedinin bulunduğu bildirildi. 
Valilikten yapılan açıklamaya 
göre, 34’üncü Hudut Tugay Ko-
mutanlığı görevlilerince PKK/
KCK bölücü terör örgütünün 
faaliyetlerinin deşifre edilmesi 
ve engellenmesine yönelik ça-
lışmalar devam ediyor. Bu kap-
samda 7 Ağustos’ta Şemdinli il-
çesi Balkayalar Mahallesi kırsal 
alanında icra edilen arama tara-
ma faaliyetinde PKK’lı kadın te-
röristin cesedi bulundu, AK-47 
kalaşnikof piyade tüfeği, buna 
ait 6 şarjör, 3 el bombası, telsiz 
ve çok sayıda yaşam malzemesi 
ele geçirildi.
n AA 

10 AĞUSTOS 20186 HABER 

Beyşehir ilçesinde kamyonet ile otomo-
bilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. 
İrfan Karadeniz yönetimindeki 42 ABD 
962 plakalı otomobil, Seydişehir çevre yo-
lunda Bilal Yakıcı idaresindeki 42 B 2829 
plakalı kamyonete arkadan çarptı.Çarpış-
manın etkisiyle takla atan kamyonet yola 
devrildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki 
Halime Yakıcı ve Can Karadeniz yaralandı. 
Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 
n AA

Yol kenarına bırakılmış kutu içinde, ön 
ayakları iple bağlanmış halde köpek leşi 
bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez 
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi 
Ardıçlı Mahallesi yakınlarında çalışma ya-
pan işçiler, yol kenarında bırakılan kutuyu 
kaldırmak istedi. 
Kutuyu açan işçiler, ön ayakları iple bağlı 
köpek leşi ile karşılaştı. Köpeğin leşi işçi-
lerin ihbarıyla olay yerine gelen belediye 
ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.  
n AA

Beyşehir’de kaza:
4 kişi yaralandı 

Köpek ölüme 
terk edilmiş 

Otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 
3 kişi yaralandı. Ertuğrul Bulut idaresindeki 07 AAR 132 
plakalı otomobil, Karaaslandede Mahallesi Çıkma So-
kak’ta Recep Yalçın yönetimindeki 42 EC l06 plakalı oto-
büsle çarpıştı. Kazada otomobildeki Ertuğrul, Fevzi, Beyza 

ve Fadime Bulut yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekip-
lerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Durumu 
ağır olan Fadime Bulut, kaldırıldığı Konya Numune Has-
tanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
n AA

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı 

Konya’dan Kafkaslar’a giden 37 kişilik kafile,  “Anayurttan Atayurda Gönül Köprüsü” kur-
du. Yazar Yılmaz Altunsoy, “Kafkaslar ve Azerbaycan, atayurdumuzun giriş kapısıdır” dedi

Anayurttan Atayurda 
gönül köprüsü kuruldu

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Anayurttan AtayurdaGönül 
Köprüsü” adı altında Türk coğraf-
yasıdile geldi.

Tarihçi Mehmet Altuntaş, 
Eğitimci Hasan Özücan ve Yazar 
Yılmaz Altınsoykonularına göre-
Azerbaycan, Gürcistan, Nahcivan 
ve İran’da gezdikleri ve gördükleri 
şehirler, tarihi yerler ve mekânlar-
la ilgili izlenimlerini dile getirirken 
Konya Bölge Yazma Eserler Kü-
tüphanesi Müdürü Bekir Şahin, o 
ülke ve bölgelerdeki tarihi yazma 
eserler ve kütüphaneler hakkında 
bilgi verdi.

Emekli Mühendis Muam-
mer Yavuz tarafından organize 
edilen Azerbaycan (Gence-Ha-
cı Murat-Şeki-Bakü) Gürcistan 
(Tiflis-Batum), Nahcivanve İran 
(Tebriz) gezileri hakkında izle-
nimleriniİl Halk Kütüphanesinde 
gerçekleştirilen panelde paylaşan 
panel yöneticisi Hasan Özücan, 
gezinin Muzaffer Tulukcu’nun teş-
viki, Muammer Yavuz’un üstün 
gayretleriyle ve 37 kişiyle başla-
dığını söyledi. Rize ve Samsun 
üzerinden Gürcistan’da Batum 
veTiflisi gezdikten sonra Azer-
baycan’a geçerek Balakan, Şeki, 
Gence, Bakü’yü gezdiklerini ifade 
eden Özücan. “Bakü’den İran Teb-
riz’e geçtik. Benim için gezinin en 
önemli ayağı Tebriz’di. Tebriz’e 
gittiğiniz zaman acının, hüznün 
ve hasretin ne olduğunu hissedi-
yorsunuz. Tebriz üzerinden Nah-
civan’a geldik. Kabuletti Plajında 

bazı arkadaşlarımız Karadeniz’de 
yüzdü ve hepbirlikte burada Çır-
pınırdı Karadeniz türküsünü söy-
ledik. Batum’da Cuma Camisinde 
Mustafa Erol kardeşimiz çok güzel 
bir ezan okudu. Caner Arabacı ho-
camızın yazdığı Çanakkale ile ilgili 
piyesi Şeki’de tiyatro olarak sahne-
lenecek”diyerek güzel bir müjde 
de verdi. 

GÜRCİSTAN 1991’DE 
BAĞIMSIZ OLDU

Sanatçı Azer’in sesinden Çırpı-
nırdı Karadeniz türküsünü dinle-
dikten sonra konuşmacıların ma-
saları ile başlarında Türk boylarına 
ait kalpakların yer aldığı panelde 
tarihçi Mehmet Altuntaş, “Hör-
metli konaklar! Hamınız hoş geldi-
niz” diyerek başladığı sohbetinde, 
Gürcistan tarihiyle ilgili bilgi verdi. 
Gürcistan’ın Kafkasya’da yer alan, 
başkenti Tiflis olan ve kendilerine 
özgü Ortodoks mezhebine men-
sup Hıristiyan(%87) ve Müslü-
manlardan(%13) oluşan 5 milyon 
nüfuslu, geçmişte doğu tarafının 
İran, batı tarafının ise Osmanlı 
egemenliğinde kalmış bir ülke ol-
duğunu belirterek “Ruslar Gürcü 
ile Ermeni alfabelerine hiç dokun-
mamışlar. Uzun süre Sovyet işgali 
ve zulmü altında kalan Gürcistan 
esas bağımsızlığına 1991’de ulaşı-
yor. Kars antlaşmasıyla Batum’un 
garantörlüğü Türkiye’ye ait” dedi.  

“SEN NEYİ ARIYORSAN OSUN”
Hz. Mevlâna’nın “Sen neyi 

arıyorsan osun” sözünü hatırlata-
rak konuşmasına başlayan Konya 
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 

Müdürü Bekir Şahin de, “Yolcu-
luğumuz boyunca biz hep yazma 
eser aramaya devam ettik. Bizim 
kültür ve medeniyetimizde yazma 
eserlerin ayrı bir yeri var. Gönül 
coğrafyamızın kurucu medeniyeti-
mizin eserlerinin bulunduğu yerler 
bu gezdiğimiz yerler idi. Nahcivanî 
ve Gencevî gibi çok sayıda ilim ve 
edebiyat sahibi insanlar Anado-
lu’yu aydınlattıkları gibi dünyaya 
barış ve kardeşlik göndermişler, 
aşılamışlar ve tohumlar ekmişler” 
diyerek Türk ellerindeki kütüpha-
neler ve yazma eserlerin durumu 
hakkında sunum yaparak bilgi-
ler paylaştı. Şahin, Nahcivan’daki 
1186’da yaptırılan Mümine Hatun 
Kümbeti’nin ise müthiş bir sanat 
eseri olduğunu ifade etti.  

ATA YURDUMUZUN GİRİŞ 
KAPISI KAFKASLARDIR

Yazar Yılmaz Altunsoy ise, Kaf-
kaslar ve Türk ellerine yaptığı se-
yahatten son derece zevk aldığını 
ve etkilendiğini belirterek başla-
dığı konuşmasında şunları ifade 
etti: “Kafkaslar bizim gönül coğ-
rafyamızın ana merkezi ve Büyük 
Turan yolunun mukaddimesidir. 
Kafkaslar ve Azerbaycan bizim 
ata yurdumuzun giriş kapısıdır.” 
Tebriz tamamen bir Türk yurdu. 
Azerbaycan ise bizim kendi coğraf-
yamızın bir parçası gibi. Ama Azer-
baycan çok hüzünlü, elemli, ke-
derli, üzülmüş ve ezilmiş bir ülke. 
Azerbaycan topraklarının yüzde 
20’si Ermeni işgali altında. İran 
işgali altındaki Güney Azerbay-
can tarafında da 40 milyona yakın 

Azerbaycan Türk’ü yaşıyor. Şeki 
şehri ise Azerbaycan’daki sünni İs-
lamlığın merkezi konumunda olan 
bir şehir. Azerbaycan’ın yüzde 60 
civarında şii, yüzde 40 civarında 
da sünni olduğunu bu gezide öğ-
rendik. Şii-Sünni değişimi ise Gen-
ce’den sonra başlıyor.”

ŞEKİ İSLAM KOLEJİ HAFIZ 
YETİŞTİRİYOR

Şeki’nin tarihi ev eski bir şehir 
olduğunu hatırlatan Altunsoy, bu-
rada düzenlenen İpek Yolu Festi-
vali’ne katılmalarının son derece 
güzel ve verimli olduğunu belir-
terek “Biz isterdik ki Şeki ile kar-
deş şehir olan Meram Belediyesi, 
Konya ve ülkemizin de bu festivale 
katılıp Türkiye damgasını varma-
larını isterdik. Biz gitmeseymişiz 
bu festival yetim kalacakmış. Biz 
marşlarımızla, sloganlarımızla ve 
yazılarımızla o kültür festivalinde 
olduğumuz için Türkiye damgasını 
vurdu. Şeki ise yüzde 90’ın üzerin-
de sünni. Hacı Murat’ın esir düştü-
ğü Nuha şehri de burada. Mahmut 
Hüdai Vakfı’nın açtığı İslam Kole-
jinde ise 200’ün üzerinde hafız ye-
tiştirildiğine şahit olduk” dedi. 

Panelin sonunda Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı, Türk Ellerine gezi 
düzenleyen Muammer Yavuz’a, 
seyahate katılanlar adına teşekkür 
plaketi takdim etti. Bütün katılım-
cılara kapıda gül suyu ve çikolata 
ikram edilirken, Yılmaz Altun-
soy’un kaleme aldığı “Anayurttan 
AtayurdaSeyahatnâme” adlı kitap 
hediye edildi.
n HABER MERKEZİ 

Hakkari’de iki terörist 
etkisiz hale getirildi 

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, “Anayurttan AtayurdaGönül Köprüsü” adı altında Türk coğrafyasıdile geldi.

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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‘Çağın İhtiyacı; İslam Ekonomisi ve Finans’
Ekonomi teorilerinin yetersiz 

kaldığı ve bunalımlara sebep oldu-
ğu günümüzde, İslam ekonomisi 
bu boşluğu doldurarak, değerleri-
mize ait bir ekonomi modeli olarak 
karşımıza çıkıyor. İngiltere, Ameri-
ka Birleşik Devletleri ile birçok Av-
rupa ülkesi, bugün İslam ekonomi-
si ve finans anlayışını mercek altına 
alarak çalışma grupları oluşturuyor 
ve bu sistemi ayrıntılı olarak ince-
liyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi de mevcut 
ekonomik sistemin yetersiz geldiği 
alanda sivil toplum kuruluşları, iş 
dünyası,odalar, borsalar, bankalar 
ve birçok kurumla istişareler sonu-
cunda İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi bünyesinde İslam Ekonomi-
si ve Finans Bölümü’ne geçtiğimiz 
yıllarda öğrenci kabulüne başlamış-

tı.Öğrencileri ile ekonomi alanında 
çalışan yetkin kurum ve kişilere li-
sans düzeyinde İslam Ekonomisi ve 
Finans kapsamında gerekli akade-
mik bilgiyi kazandırmak amacıyla 
Türkiye’de ilk olarak açılan bölüm, 
2018-2019 öğrenim döneminde 
50 öğrenci kabul edecek, 45’i ise 
burslu eğitim alabilecek. Ayrıca 
KTO Karatay Üniversitesi İslam 

Ekonomisi ve Finans Bölümü öğ-
rencileri, üniversite bünyesinde 
uygun görülen 9 bölümle Çift Ana-
dal yaparak çift diploma ile mezun 
olabilecek.

KTO Karatay Üniversitesi ola-
rak bölgede ve ülkede ihtiyaç du-
yulan bölümlerde eğitim vermeye 
devam ettiklerini, akademik alanda 
da bu şekilde planlama yaptıklarını 
aktaran KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Dünyada ve ülkemizde 
son yıllarda ihtiyaç duyulan ve al-
ternatifi olmayan bir bölümü ülke-
mize ve şehrimize kazandırmıştık. 
İslam Ekonomisi ve Finans alanın-
da disiplinler arası bir yaklaşımla 2 
yıldır lisans eğitimi veriyor, ulusal 
ve uluslararası çalışmalarda yer ala-
bilecek yetişmiş insan potansiyelini 
oluşturuyoruz. Katılım bankacılığı 

konusunda uzmanlaşmış personel 
ihtiyacı son dönemde ülkemiz iş 
dünyası için büyük gereklilik haline 
gelmiştir. Bu kapsamda üniversi-
temizde, ülkemizin de bu alanda 
ihtiyaç duyduğu nitelikli, çok bo-
yutlu problemlere karşı sürdürüle-
bilir çözümler üretebilecek ve yeni 
modeller geliştirebilecek uzmanlar 

yetiştiriyoruz” diye konuştu.
2014 t́e 778 milyar Dolara 

ulaşan İslami banka aktiflerinin, 
2019´da ise Türkiye´nin de içeri-
sinde yer aldığı önde gelen 6 pa-
zarda 1.8 trilyon Dolara ulaşacağı 
öngörülmektedir. Ülkemizin 2023 
politikaları çerçevesinde yapılan 
çalışmalar, atılım politikaları, dün-

yanın en büyük 10 ekonomisi ara-
sında yer alma gibi hedefleri de dik-
kate alındığında;Türkiye´de İslam 
ekonomisi ve finans pazar payının 
2023 t́e yüzde 15´e çıkacağı öngö-
rülmekte, böylelikle İslam Ekono-
misi ve Finans Bölümü’nündaha da 
önem kazanacağı tahmin edilmek-
tedir.  n HABER MERKEZİ

Türk Tarih Kurumu’nun Sevr’in “antlaşma” değil “belge” olarak anılması için girişimde bu-
lunma kararını değerlendiren Tarihçi Prof. Dr. Caner Arabacı, “Sevr Meclis ve Devlet Başka-
nı tarafından onaylanmadı. Bunun için yürürlüğe girmedi. TTK’nın tavrı doğru bir tavır” dedi

Sevr adımı yerinde
Türkiye’nin aleyhine olan ve 

Türkiye’yi parçalamayı hedef-
leyen Sevr’le ilgili Türk Tarih 
Kurumu (TTK) önemli bir adım 
attı. Türk Tarih Kurumu Baş-
kanı Prof. Dr. Refik Turan, okul 
kitapları ve çeşitli kaynaklarda 
Sevr’in “antlaşma” değil “bel-
ge” olarak anılması için giri-
şimde bulunacaklarını açıkladı. 
Konuyu değerlendiren Tarihçi 
Prof. Dr. Caner Arabacı, Sevr’in 
o günkü Meclis ve devlet baş-
kanı tarafından onaylanarak bir 
anlaşma statüsü kazanmadığına 
işaret ederek, Türk Tarih Kuru-
mu’nun yaklaşımın oldukça ye-
rinde olduğunu söyledi. 

‘YERİNDE BİR KARAR OLDU’
Necmettin Erbakan Üniver-

sitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Tarih Bölümü Başka-
nı Prof. Dr. Caner Arabacı, TTK 
Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’ın 
Sevr’le ilgili yaptığı açıklama-
yı değerlendirdi. Devletlerarası 
anlaşmaların kabulünün esasla-
rının olduğunu hatırlatan Prof. 
Dr. Arabacı, “Bir dış anlaşma-
nın yürürlüğe girebilmesi için 

önce delegelerinizi gönderirsi-
niz onlar karşı tarafla görüşür 
imzalar sonra Meclis tarafından 
onaylanır ardından devlet baş-
kanı tarafından onaylanır. Sevr 
Meclis tarafından onaylanmadı. 
Çünkü İstanbul işgal altındaydı 
ve Meclis de yoktu. Dönemin 
Devlet Başkanı konumunda olan 
Vahdettin de Sevr’i onaylamadı. 
Saltanat Şurası toplandı, görüş-
me sırasında Vahdettin kalktı 
gitti. Onun için Türk Tarih Ku-
rumu’nun tavrı doğru bir tavır. 
Sevr aleyhimizeydi, Türkiye’yi 

parçalayan ve yok sayan bir an-
laşmaydı. Damat Ferit’le birlikte 
3 kişilik bir ekip imzaladı ve an-
laşma Meclis ve Vahdettin onay-
lamadığı için yürürlüğe girmedi. 

Alınan karar oldukça yerin-
de” diye konuştu. 

‘SEVR’İ BELGE OLARAK 
TANIMLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

TTK Başkanı Prof. Dr. Refik 
Turan, Sevr’le ilgili şu çarpıcı 
açıklamada bulunmuştu, “Sevr 
Antlaşması deniliyor. Bundan 
sonra biz kurum olarak da ‘bel-
ge’ diyeceğiz, Sevr belgesi. Ant-
laşma yok çünkü imzalanmadı, 
tanınmadı. Sevr’in ‘antlaşma’ 
olarak kullanılmasına karşı res-
mi olarak da çalışma yürüte-
ceğiz. Yeni müfredatta Sevr’in 
‘antlaşma’ değil ‘belge’ olarak 
ifade edilmesiyle ilgili girişim-
lerimizi yapacağız. Bazen hatalı 
ifadeler olabiliyor, yanlış söy-
lemler devam edebiliyor. Ne ya-
zık ki Sevr Antlaşması da biraz 
‘galat-ı meşhur’ olmuş. Böyle 
bir antlaşma yok. Biz bunu yeni 
müfredatlara da önereceğiz. 
Belki bir ayrıntı gibi görünebilir 

ama önemli. Çünkü çocukları-
mızın ve kamuoyunun zihnine 
böyle yerleşiyor. Ortada bir bel-
ge var ama bu bir antlaşma de-
ğil.” Sevr’in “belge” olarak anıl-
masının tarih kitaplarını, ilgili 
kurum ile kuruluşları ve hatta 
medyayı içerisine alan topyekün 
bir çalışma olduğunun altını çi-
zen Turan, “Bu konuda bilimsel 
görüşümüzü ortaya koyacağız, 
tavsiyemizi yapacağız. Müeyyi-
de gücümüz yok ama bunu yer-
leştirmek için uğraşacağız.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ümraniye Belediyesi’nden Başkan Özgüven’e ziyaret
Ümraniye Belediye Başkan Yar-

dımcısı Türkan Öztürk Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven’i makamında 
ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Özgüven: “Öncelikle İstanbul Üm-
raniye Belediyesi’nde başarılı ça-
lışmaları ile güzel görevler ifa eden 
Belediye Başkan Yardımcısı Türkan 
Öztürk Hanımefendiye ziyaretleri 
için teşekkür ederim. Türkan Hanım 
gibi İstanbul ile Ereğli’miz arasında 
köprü olan ve her zaman ihtiyacımı-
za karşılık veren başarılı yöneticileri-
mizin olması mutluluk verici. Ayrıca 
böyle başarılı bayan yöneticilerimizi 
görmek bizleri daha da mutlu edi-
yor ve gelecek adına umutlandırı-

yor. Yani Sayın Öztürk’ün böyle bir 
misyonu da var. Tekrar ziyaretleri 
için Başkan Yardımcımıza teşekkür 
eder görevlerinde başarılar dilerim” 
dedi. Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Türkan Öztürk, “Önce-
likle Belediye Başkanımıza bu güzel 
şehre yaptığı hizmetlerden dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Daha ya-
pacağı nice hizmetlerde kolaylıklar 
diliyor, tebrik ediyorum. Bu vesileyle 
Başkanımızı ziyaret etmek istedik. 
Ziyaretimizde başarılı gençlerimize 
tesadüf ettiğimiz ve tanışma fırsatı 
bulduğumuz için çok mutluyuz. Her 
birini ayrı ayrı tebrik eder, başarıları-
nın devamını dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Ticaret Oda-
sı 70 Meslek Komitesi 
ve 20 binin üzerinde 
üyesiyle Türkiye’nin en 
büyük 6. odası unvanı-
na sahip. Konya Ticaret 
Odası Konya’nın tica-
retine katkı sunmanın 
yanında çıkardığı eserler 
ile Konya’nın tarihine 
kültürüne ışık tutuyor 
ve kalıcı eserler kazan-
dırılıyor. Konya Ticaret Odası ve KTO 
Karatay Üniversitesi olarak son yayın-
lanan Yeni İpek Yolu Konya Kitabı XVI 
“Konya Ticaret Tarihi” , “ Konya Med-
reseleri” ve “Geçmişten Günümüze 
Konya Fotoğraf Albümü “ adlı üç yeni 
çalışma Konyalılar ile buluştu. Kitaplar 
Konyalılar tarafından büyük bir destek 
ve beğeni aldı.

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk kazandıran üç eser için 
şu ifadeleri yer verdi “Konya Ticaret 
Odası ve KTO Karatay Üniversitesi ola-
rak yayınlamış olduğumuz Yeni İpek 
Yolu Konya Kitabı XVI “Konya Ticaret 
Tarihi”, “Konya Medreseleri” ve “Geç-
mişten Günümüze Konya Fotoğraf 
Albümü” adlı üç yeni eserimizi sizlerle 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyu-
yoruz. Konya’nın ekonomi hayatına ol-
duğu kadar kültür ve sanat hayatına da 
önemli katkılar sağlamaya devam Kon-
ya Ticaret Odası Konya’yı tüm yönleri 
ile ele alan özgün çalışmalar üreterek, 
tarihi ve kültürel değerlerimizi gelecek 
nesillere aktarmak amacı ile çok sayı-
da eser kazandırmıştır. Her sayısında 
nitelikli, zengin, özgün ve önemli araş-
tırmalara yer verdiğimiz özel sayıları-
mız bu birikimi ile neredeyse Konya 
ansiklopedisi niteliğindedir. Son yayın-
ladığımız Yeni İpek Yolu Konya Kitabı 
XVI “Konya Ticaret Tarihi” bu anlamda 
önemli bir birikimi ortaya koymuştur. 
Tarih öncesi çağlardan günümüze ge-
niş bir alanı kapsayan iki ciltlik eserde 
Çatalhöyük’ten günümüze Türkiye 
Selçuklu Devletinin Başkenti Konya’da 
Esnaf Örgütlenmesinden, Osman-
lı’nın son döneminde yap-işlet-devret 
modeliyle kurularak faaliyette bulunan 
Konyalı şirketlere ve mukataa sistemi-
ne kadar birbirinden ilginç ve özgün 
akademik makalelerin yer aldığı Konya 
Ticaret Tarihi’ne ışık tutacak nitelikte ki 
araştırmalardan meydana gelmiştir. 
Yine Konya Medreseleri de ilk bas-
kısından itibaren büyük ilgi görmüş, 
şehrimizin tarihteki eğitim hayatını 
ve bu alandaki zenginliklerini ortaya 
koyan özgün bir çalışmadır. Konya 
çağlar boyunca medreseler şehri olma 
özelliğini sürdürmüştür. Bu anlamda 
Konya Medreseleri adlı eserimiz ilk 
baskısından itibaren eğitim tarihimiz 
açısından önemli bir boşluğu doldur-
muş, bu alandaki zenginliklerimizin 
yazılı hale getirildiği, alanında aranan 
özgün kaynaklardan birisi olmuştur. 

Geçmişten günümüze 
şehrin görüntülü hafı-
zasını oluşturan Konya 
Fotoğraf Albümü, on 
sekizinci yüzyılın sonla-
rından günümüze şehri-
mizde yaşanan değişimi 
eski ve yeni fotoğraflarla 
gözler önüne seriyor. 
Tarihi eserlerin ve me-
kanların yer aldığı bu 
önemli eser, uzun ve titiz 

bir çalışmanın ürünü olarak yine Kon-
ya Ticaret Odası tarafından ortaya çıka-
rılmıştır. Her üç eserimizde şehrimizin 
tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikle-
rini gelecek nesillere aktarma amacını 
taşımaktadır. Birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış, tarihte her zaman 
önemli bir şehir olan Konya’mızın bu 
güzelliklerini sizlerle paylaşmaktan bü-
yük heyecan ve mutluluk duyuyor, be-
ğenerek okuyacağınızı ümit ediyorum. 
Saygılarımla” ifadelerine yer verdi. 

Her üç eserin Konya tarihi,kül-
türel ve sanatsal zenginlerin  gelecek 
nesillere aktarılması adına katkı ve 
destek sunan başta Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’e, 
Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri 
kitabını hazırlayan Doktor Öğretim 
Üyesi Caner Arabacı’ya,  Konya Kitabı 
XVI hazırlanmasında emeği geçen 
Doktor Öğretim Üyesi Caner Arabacı 
ve Abdulkadır Buluş’a, Geçmişten Gü-
nümüze Konya Fotoğraf Albümü’nün 
hazırlanmasında emeği geçen Özhan 
Say, Mustafa Akgöl, M. Fatih Özsoy’a 
teşekkür ediyorum.

TEŞEKKÜRLER KTO 

Prof. Dr. Caner Arabacı Prof. Dr. Refik Turan

Türk Tarih Kurumu tarafından Sevr’in ders kitaplarında “Anlaşma” değil “belge” olarak anılması için girişimlerde bulunulacağı açıklandı.

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

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
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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
002524 nolu 1 nüsha faturamı kaybettim, hükümsüzdür.
MERAM V.D: 14492595852

SALİH DEMİR

Z-380
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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



10 AĞUSTOS 201812 HABER - İLAN

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.

Fethiye Mahallesi’nde yol asfaltlaması bitti
Konya’nın Çumra İlçesine bağlı Fethiye 

mahallesinde yol asfaltlama çalışmaları ta-
mamlandı. Mahalle ziyaretlerine devam eden 
Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz,  
Fethiye mahallesini ziyaret ederek yapılan ça-
lışmaları yerinde inceledi. 

Başkan Oğuz, “280 nüfuslu Fethiye mahal-
lemizdeyiz bugün itibariyle Fethiye mahallemi-
zin tüm iç yollarının asfaltlanma çalışmaları ta-
mamlanmış olacak, parkı yapılmıştı yolların alt 
yapısı hazırlanmıştı bugün itibariyle de asfaltı 
bitmiş olacak inşallah. Muhtarımız burada, eski 
muhtarımız burada memnuniyetlerini dile ge-
tiriyorlar halkımızın mutluluğu bizim mutlulu-
ğumuz bizler çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

Fethiye Mahallesi Muhtarı Erdoğan Sert de, 
“Tarihinde Fethiye mahallemizde yollarımız ilk 
kez asfaltla kaplanıyor hizmetlerinden dolayı 
belediye başkanımıza teşekkür ederim” dedi. 

3 dönem Fethiye Mahalle muhtarlığını ya-
pan eski muhtar Rahim Kaya ise, “Çalışmanın 
bir ibadet olduğunu söyledi bizler çok çalıştık 
gayret ettik ama mahallemiz çok güzel oldu 
başkanımızdan Allah razı olsun”  diye konuştu.  

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz 
mahalle ziyareti sonunda Kur’an Kursunda eği-
tim gören çocuklarla bir araya geldi.
n HABER MERKEZİ
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İmam hatip okullarında öğre-
nim gören öğrencilere “militan”, 
“Atatürk düşmanı” gibi hakaretle-
rin edildiği “18 Dakika” adlı prog-
ramdaki yorumlar nedeniyle Tele 
1 TV’ye,Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) tarafından, en üst 
orandan idari para cezası uygu-
landı. Bu kapsamda ceza, radyo ve 
televizyonların kuruluş ve yayın 
hizmetlerini düzenleyen 6112 sa-
yılı kanunun 8’inci maddesindeki 
“İnsan onuruna ve özel hayatın 
gizliliğine saygılı olma ilkesine ay-
kırı olamaz, kişi ya da kuruluşları 
eleştiri sınırları ötesinde küçük 
düşürücü, aşağılayıcı veya iftira 
niteliğinde ifadeler içeremez.” 
hükmünün ihlali sebebiyle verildi. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Türkiye İmam Hatipli-
ler Vakfı Genel Başkanı Abdullah 
Ecevit Öksüz medya özgürlüğü 
altında hiç kimsenin kimseye ha-
karet etme hakkının olmadığını 
vurgulayarak, “Bu kanala en ağır 
cezanın uygulanması öncelik-
li talebimizdir. İmam Hatipliler 
dininin, kültürünün, medeniye-
tinin tarafında kim varsa onlarla 
dosttur.Kırılmaya gelir belki ama, 
boynumuz asla eğilmez. Hakaret 
edenlere hukuki boyut ve yasal 
süreç içerisinde gereken cevabı 
en güçlü şekilde İmam Hatipliler 
verecektir” dedi. 

“BU TÜR HAKARETLER AYNI 
ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR”

Türkiye İmam Hatipliler Vak-
fı Genel Başkanı Abdullah Ecevit 
Öksüz, bu tür hakaretlerin ön-
ceki dönemlerde yaşandığını ve 
aynı zihniyetin ürünü olduğunu 
vurgulayarak sözlerine şu şekilde 
devam etti:  “İmam Hatip tarihine 
dönüp baktığımız zaman birçok 
noktada, Milletin diniyle, değer-
leriyle, kültür ve medeniyetimizle 
sorunlu olan kesimlerin, öğrenci-
lerimize ve mezunlarımıza karşı 
olan hazımsızlığını hatta onları 
ötekileştirmelerini üzülerek görü-
yoruz. Buradaki İmam Hatip düş-
manlığı bir okula veya bir kesime 
düşman olmaktan ziyade, İmam 
Hatiplilerin temsil etmiş olduğu 
misyona ve ulaşmayı hedefledik-
leri vizyona karşı bir düşmanlıktır. 
Geçmiş döneme baktığımızda kat 

sayı engelleri, ortaokulların kapa-
tılması, başarısızlık problemi gibi 
başlıklarda aynı mantığın, aynı 
zihniyetin ürünüdür. Şunu net bir 
şekilde ifade etmemiz gerekiyor; 
İmam Hatipliler dininin, kültürü-
nün, medeniyetinin tarafında kim 
varsa onlarla dosttur. Bu vatanın 
milletine, inancına ve kültürüne 
düşman olan kim varsa imam ha-
tipliler onların düşmanıdır. İmam 
Hatiplilere düşmanlık edenlerde 
onlardır.”

“YUMUŞAK BAŞLI İSEK UYSAL 
KOYUN DEĞİLİZ”

İmam Hatiplilerin bu tür haka-
retlere karşı en güçlü şekilde ce-
vap vereceğini de belirten Başkan 
Öksüz, “İmam Hatiplilerin, dev-
lete hizmet etmiş, üstün hizmet-
lerde bulunmuş kişilere düşman-
lığı yoktur. İlahi buyruklardan ve 
öğretilenden hareketle iyi nesiller 
yetiştirilir. Bundan kimsenin şüp-
hesi olmasın. Yumuşak başlı isek 
uysal koyun değiliz. Kırılmaya 
gelir belki ama, boynumuz asla 
eğilmez. Hakaret edenlere huku-
ki boyut ve yasal süreç içerisinde 
gereken cevabı en güçlü şekilde 
İmam Hatipliler verecektir. Kim-
senin yaptığı yanına kar kalmaya-
caktır. Medya özgürlüğü altında 
hiç kimse, kimseye hakaret etme 
hakkına sahip değildir. Dolayısı 
ile bu kanala en ağır cezanın uy-
gulanması öncelikli talebimizdir” 
diye konuştu.   n HÜSEYİN MENEKŞE

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 850394
 

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Mekanik, Elektrik Tesisat ve Proje Ra-
porları ile İhale Dokümanları Hazırlanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/401909
1-İdarenin
a) Adresi : S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Yeni Rektörlük Binası
   Selçuklu/KONYA 42130 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322410041-38093 - 3322238138
c) Elektronik Posta Adresi : imi@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Proje Hazırlama
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(otuz) gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, S.Ü. Alaeddin Keykubat
   Kampüsü Yeni Rektörlük Binası Selçuklu/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 17.08.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tama-
mının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ti-
caret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Selçuk Üniver-
sitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi/S.Ü. Alaeddin Keykubat 
Kampüsü Yeni Rektörlük Binası Selçuklu/KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Satınalma Servisi/S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Yeni Rektörlük Binası Selçuk-
lu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istek-
liyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
HASTANESİ MEKANİK, ELEKTRİK TESİSAT VE PROJE

RAPORLARI İLE İHALE DOKÜMANLARI HAZIRLANMASI İŞİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Konya Ticaret Odası (KTO) 

Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye 
ekonomisinin zor bir dönemden 
geçtiğine işaret ederek, her dö-
nemde ülkesi ve şehri için ve-
fakârca çalışan, elini taşın altına 
koymaktan çekinmeyen Konyalı 
müteşebbislerin daha fazla moral 
ve motivasyona ihtiyaç duyduğu 
bu süreçte bazı Konyalı firmaların 
kapanacağına yönelik artan söy-
lentileri üzüntü ile takip ettiklerini 
ifade etti. Başkan Öztürk, her tür-
lü manipülasyona açık olunan bir 
süreçte Konya’ya yönelik yeni bir 
algı operasyonuna izin verilme-
mesi gerektiği konusunda uyarı-
da bulundu. KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk konuyla ilişkin şu görüş-
lere yer verdi: “Bilindiği gibi Tür-
kiye ekonomisi zor bir dönemden 
geçmektedir. Küresel ekonomide 
yaşanan gelişmelerden, Türkiye 
ekonomisinin dinamiklerini oluş-
turan; üreticiden tüketiciye, ihra-
catçıdan ithalatçıya birçok kesimin 
olumsuz etkilendiği açıktır. Son 
dönemde yükselen kur ve faizler, 
bir süredir nakit sıkışıklığı yaşayan 
özel sektörümüz için daha fazla bir 
yük getirmiştir. İçinde bulunduğu-
muz 2018 yılında faiz ve kurlarda-
ki yüksek boyutlu dalgalanmanın 
baskısını daha fazla hisseden fir-
malarımızın finansman yükünün 
giderek ağırlaşması, karlılıkların 
sürdürülebilirliği konusunda en-
dişe yaratmaktadır. Tüm bu zor-
luklardan Konyalı firmalarımız 
da tabii olarak etkilenmektedir. 
Buna rağmen müteşebbislerimiz, 
2018 yılında tarihinin en yüksek 
aylık ihracat rakamlarına ulaşa-
rak, 1 milyar dolar ihracat barajını 

ilk yedi ayda aşmıştır. Rakamlar 
ihracatçılarımızın yıllık 2 milyon 
dolar barajını zorlayacağını gös-
termektedir. Ekonomi için diğer 
önemli bir gösterge olan işsizlikte 
de 2018 yılında yüzde 6’nın altına 
düşeceğimizi öngörmekteyiz. Çok 
değerli bulduğumuz bu rakamlar, 
Konyalı firmaların her türlü zorlu-
ğa rağmen çalışmaya ve üretme-
ye devam ettiğini göstermektedir. 
Bugün yüksek kur ve yüksek faiz 
ile algı oluşturularak müteşeb-
bislerimizin moral ve motivas-
yonunun bozulmaya çalışıldığını 
görmekteyiz. Bununla birlikte bu 
süreçte bazı Konyalı firmaların 
kapanacağına yönelik artan söy-
lentileri de üzüntü ile takip ediyo-
ruz. Özellikle firma ismi telaffuz 
edilerek seslendirilen bu gerçek 
dışı söylentileri Konya’ya yönelik 
bir algı operasyonu olarak değer-

lendirmekteyiz. Konyalı tüccar ve 
sanayicilerin ticari rekabette böyle-
sine bir duruma tevessül edeceği-
ne ihtimal vermemekteyiz. İçinde 
bulunduğumuz sürecin tüm fir-
malarımız için zorlu geçeceği aşi-
kardır. Manipülasyona son derece 
açık bir dönemden geçmekteyiz. 
Daha dikkatli olunması gereken 
bu süreçte firmalarımızın direk 
hedef alınmasına izin vermemek 
gerekmektedir. Firmalarımıza za-
rar verebilecek her türlü davranış 
ve sözden kaçınılmalıdır. Türki-
ye ekonomisinin bu zor süreci de 
atlatacağından şüphemiz yoktur. 
Güçlüklerle mücadele etme diren-
cini bugüne kadar fazlasıyla ortaya 
koyan Konyalı müteşebbislerimiz 
bu dönemde de ülkesi ve şehri için 
vefakârca çalışmaya devam ede-
cektir.”
n HABER MERKEZİ 

‘Konyalı müteşebbislerin moral 
ve motivasyonu bozulmamalı’

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk

Tele 1 TV programında İmam Hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere, militan, Atatürk düşmanı gibi ağır hakaret edilmesinin ardından RTÜK, televizyon 
kanalına ağır ceza kesti. TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, “Yumuşak başlı isek uysal koyun değiliz, gereken cevabı en güçlü şekilde veririz” dedi

‘Boynumuz asla eğilmez’

 Abdullah Ecevit Öksüz
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Yeşil ile mimarinin eşsiz uyu-
munu şifalı sular ile birleştiren 
İsmil Termal Tesisleri, 17.360 
m² alanda yedi bloktan oluşan 
112 villada huzurlu bir tatil için 
özel termal havuz ve otopark ile 
ev rahatlığını ve konforunu bir 
arada sunacak. Tesislerde 200 
kişilik restoran, 100 ve 500’er ki-
şilik çok amaçlı toplantı salonları; 
konferanslara, seminerlere, özel 
yemekli toplantılara, düğün-ni-
kah ve çeşitli organizasyonlara 

ev sahipliği yapacak. İsmil Ter-
mal Tesisleri; bay, bayan ve ço-
cuk termal havuzları,  sauna, 
buhar odası ve hamamı, marketi, 
mescidi, kapalı çocuk oyun alanı 
ve açık otoparkı ile misafirlerini 
ağırlamaya hazırlanıyor.  Misa-
firler, 110.000m² bahçe alanın-
da büfe-kafeteryası, camisi her 
bloğa özel otopark alanı, açık vo-
leybol-basketbol sahaları ve fit-
ness alanında spor aktivitelerini 
gerçekleştirebilecek. Konforu ve 

şifalı suları aynı konseptte sunan 
İsmil Termal Tesislerinde günlük 
konaklama yapmadan da tüm 
imkanlardan faydalanılabilecek.

Yapım çalışmaları hızla de-
vam eden Karatay Belediyesi 
İsmil Termal Tesislerinde in-
celemelerde bulunan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, termal tesisin Karatay Bele-
diyesi’nin kuruluşundan bu yana 
yapmış olduğu en büyük yatırım 
olduğunu dile getirdi. İsmil Ter-

mal Tesisinin 60 Milyon TL’lik 
büyük bir yatırım olduğunu be-
lirten Başkan Hançerli, tesisin ta-
mamen Karatay Belediyesi’nin öz 
kaynakları ile gerçekleştirilmekte 
olduğunu söyledi.

Başkan Hançerli, üniversite-
lerin yaptığı incelemelerde İsmil 
Termal Tesislerinin yüksek kali-
tede kaplıca suyuna sahip oldu-
ğunun tespit edildiğini belirten 
Başkan Hançerli, şu anda kaynak 
çıkış sıcaklığı 44,5 C olan termal 

suyun 49,5 derecede kay-
nağından çıkartılması için 
çalışmaların sürdüğünü söy-
ledi. 

Başkan Hançerli, İs-
mil Termal Tesislerinde 
hem günübirlik gelen mi-
safirlerin hem de tesisler-
de konaklayan misafirlerin 
kullanabileceği bay-bayan 
termal havuzların, kafeter-
yanın, rekreasyon alanları-
nın, kamelyaların olacağını 
söyleyerek; Aksaray’dan, 
Eskil’den, Karapınar’dan, 
Konya’dan gelen misafirle-
rin kaplıca ihtiyacını karşı-
lamayı hedeflediklerini be-
lirtti. 

Villaların inşasının ta-
mamlanmak üzere olduğu-
nu söyleyen Başkan Han-
çerli; çalışmaların sosyal 

tesislerin tamamlanması yönün-
de yoğunlaştırıldığını dile getirdi. 
Çalışma programına göre 2019 
yılının Şubat ayının sonunda te-
sislerin tamamlanacağının müj-
desini veren Başkan Hançerli, 
çalışmaların 300 kişilik bir ekibin 

yürüttüğünü söyledi. 
Başkan Hançerli emeği geçen 

herkese teşekkür ederek; İsmil 
Termal Tesislerinin  Karatay’a ve 
Konya’ya hayırlı olmasını temen-
ni etti.
n HABER MERKEZİ 

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 850631

DOĞANHİSAR İLÇESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN 
TAŞINMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/392670
1-İdarenin
a) Adresi  : Pazar Mahallesi İhsan Zeki Doyduk Caddesi No:61 42930
   DOĞANHİSAR/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3325561330 - 3325561026
c) Elektronik Posta Adresi  : doganhisar42@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 10 Araç ile 174 ortaöğratim öğrencisinin 180 iş günü taşınması 
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Doğanhisar ilçesinde olan Doğanhisar Anadolu Lisesi, Mesleki 
   ve Teknik Anadolu lisesi, Ahmet Rasih Uslu Anadolu İmam
   Hatip lisesi, Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit
   Ahmet Baş Spor Lisesi
c) Süresi  : İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Doğanhisar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Pazar Mahallesi İhsan
   Zeki Doyduk Caddesi No:61 Doğanhisar
b) Tarihi ve saati  : 31.08.2018 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel  kişi  olması halinde,  ilgisine göre  tüzel  kişiliğinin ortakları,  üyeleri  veya kurucuları  ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine  sahip ortağına ait  olması halinde,  ticaret  ve  sanayi  odası/ticaret  odası bünyesinde 
bulunan  ticaret  sicil  memurlukları  veya  serbest  muhasebeci,  yeminli  mali  müşavir  ya  da  serbest 
muhasebeci mali müşavir  tarafından  ilk  ilan  tarihinden  sonra  düzenlenen  ve  düzenlendiği  tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart  forma uygun 
belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Öğrenci ve sivil taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecek.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doğanhisar ilçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih  ve  saatine  kadar Doğanhisar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü  adresine  elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler  tekliflerini,  Birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale  sonucu  üzerine  ihale  yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
DOĞANHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ 

EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Günah, gözle görülecek ka-
dar kaba değil ki yüzden anlaya-
sın,

Sevap, geçer akçe değil ki 
keseye bağlayasın.

 
Dürüstlük, olduğun gibi gö-

rünme ya da göründüğün gibi 
olma o kadar zorlaştı ki hayatta, 
annemin hep şu hikmet dolu 
sözü geliyor bu günlerde aklıma; 
“oğlum! Oku, kıl, kalbini yokla” 
yani dürüst’te sensin, sahtekâr-
da. Azapta sensin rahmette. Acı-
yacakta sensin acınacakta…

Ne zaman birilerini aldatınca 
aldatılacağımızı anlayacağız bi-
lemiyorum. Bunu anlamak için 
ümitler mi kısaldı yoksa ömür-
ler mi?..  Hani bir söz vardır: 
“hırsız kadı, (hâkim) kime şikâ-
yet edeceksin?”  İğne niyetiyle 
başkasına batırdınız elem verici 
nesnenin iğne olmadığını anla-
mak için daha ne kadar bekleye-
ceğiz… İnsanın Allah aşkına yok 
mu kimse! diye haykırası, isyan 
edesi geliyor…

Hırsızlık, yasa kitaplarında 
geçtiği gibi “ başkasına ait olan 
bir malı ondan izinsiz karşılığı 
verilmeden alınan mal” dan baş-
ka bir şey değil mi?.. Ya kalbi 
çalınanlar… Ömrü çalınanlar… 
Geçmişi geleceği çalınanlar… 
Onlara da meşhur fıkrada oldu-
ğu gibi: eşşeğini bağlamayana 
hapis cezası, eşşeği çalana berat 
mı demeliyiz… Merak etmeden 
duramıyor insan, Mevlana’nın ya 
olduğu gibi görün ya da görün-
düğün gibi ol” sözünü;  insanları 
düşünme zahmetinden kurtarıp 
rahatlatmak için ‘fıkralardaki 

gibi ol’ deyimi versek?..
Dünya nimetlerinde yarışta, 

keseyi doldurmadaki azimde, 
haklı haksız olduğumuzu dahi 
düşünmeden arzuladığımız he-
defe ulaşmada koşuşta, hiç kri-
terimiz olmayacak mı?.. Neden 
insanlar bir arada yaşar öyley-
se? Ayrı yaşadıkları zaman diğer 
canlılarla aşık atışamayacakla-
rından mı yoksa?.. Kendilerine 
insan olma onuru ve toplu halde 
yaşama gururu verildiği için mi 
bu görevi yerine getirme gayreti 
içindeler?..

İsmi cismi bilinmezken, daha 
hiçbir yerde resmi görülmezken 
ahkâm kesenler, mangalda kül 
bırakmayanlar, ellerinde yetki 
olunca ne çabuk unutuyorlar 
dünlerini. Güle sevmek için dike-
ne, dik duranı sevmek için çöke-
ne bakmak gerekmez mi?.. Vefa, 
insanlık, insani değerler, sadece 
etkisiz ve etkisiz insanlar ararsın 
damı anlam ve değer kazanır?..

Rüya görmeyen insan, geç-
mişten özlemi, gelecekten ümidi 
olmayan insandır. Gelecekten 
hiç bir beklentisi olmayan insan, 
geçmişte hiçbir yatarım yapma-
mış insandır. Yani kabaca: öyle 
gelmiş… Öyle gidecektir… Ben 
kendimce bu insanların niçin 

yaşadıklarını hep merak etmi-
şimdir. Oysa onların elinde de-
ğil ki yaşamak ya da yaşamdan 
silinmek… Yaradan, yaşayan 
her canlıyı kendine has bilgisi ve 
hikmeti içinde yaratmış, verilen 
süre dolunca da alıp götürecektir 
emanetini…

Bu teslimiyet insanın kendi-
sine verilen akıl ve kudret çer-
çevesinde yapılması gerekeni 
yaptığı, varılması gereken men-
zile vardığı ölçüde ehemmiyet 
kesbeder. Zira bunun dışındaki 
körü körüne teslimiyet, yaradı-
lış sırrına mugayirdir. Madem 
yaratılışımızda bir katkımız yok, 
öyleyse yok oluşumuzda da bir 
katkımız olmayacaktır. Yalnız, 
yaşam süreci içinde biz, ruh ve 
beden emanetini kullanma öz-
gürlüğünü kötüye kullanmamız 
halinde sorumluktan kurtulama-
yacağızdır.

İnsani sorumluluk, insan ol-
mayla başlar ve Yaradan’ın emir 
ve buyrukları kuşatılır. Şüphesiz 
Yaradan’ın, onun emir ve buy-
ruklarının uygulayıcılarının so-
rumluluğu, emir ve komuta zin-
ciri doğrultusundadır. Hiç kimse 
1940 lı yıllardan başlayarak 2014 
yılı son ayları itibari ile 3000 den 
fazla canın telef olmasından, bin-
lerce insanın yaralı, yüzbinlerce 
insanın mağdur olmasından 
kendini sorumsuz tutamaz…

Elbet kapanmasa da nasır 
tutacak bir gün mazlumların ya-
rası…

Bilmem çıkar mı zamanla 
sorumluların içlerinden yürek 
karası…

YÜREK KARASI

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, İsmil Termal Tesisleri’nin özel termal havuz ve otopark ile ev rahatlığını ve konforunu birarada 
sunacağını belirterek, termal tesisin Karatay Belediyesi’nin kuruluşundan bu yana yapmış olduğu en büyük yatırım olduğunu dile getirdi

‘Ev rahatlığı ve konfor sunacak’
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Karaman’da kablo hırsızlığı yaptıkları iddi-
asıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldık-
ları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye 
göre, merkeze bağlı Kılbasan köyünde dört 
farklı şahsa ait tarlalarda bulunan bakır 
elektrik kabloları çalındı. Tarla sahiplerinin 
jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine 
Karaman İl Jandarma Komutanlığınca 
çalışma başlatıldı. M.S. (20) ve H.Ö.’nün 
(28) hırsızlık olayına karıştığını tespit eden 
ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına 
aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahke-
mece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı 
Cezaevine gönderildi.  n İHA

Bir sitenin bahçesindeki kilitli olan bisiklet, 
kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.  
Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi 
Selçuk Mahallesi Mollakasım Sokak üzerin-
de bulunan Aydınlar Sitesinde kilitli olan 
Nazmi Küçüker’e ait bisiklet kimliği belirsiz 
bir kişi tarafından çalındı. Bisikletinin ye-
rinde olmadığını fark eden Nazmi Küçüker, 
sitenin güvenlik kamerasının kayıtlarını 
inceledi. Görüntünün devamında, site 
bahçesinde kimsenin olmadığını fark eden 
şüpheli daha sonra bisikletin yanına oturup 
kilidini kırıyor.   n İHA 

Kablo hırsızları
tutuklandı

Site bahçesinde
bisiklet hırsızlığı

Beyşehir Gölü’ne 200 bin pullu sazan balığı yavrusu 
bırakıldı. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan 
Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölde sazan balığı 
popülasyonunun azaldığının gözlendiğini söyledi. Kurt, 
“DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Beyşehir’e getirilen 200 

bin pullu yavru sazan Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi 
yetkilileri ve avcıların nezaretinde Akburun Mahallesi’nde 
göle bırakıldı. Gölümüze ve balıkçı camiamıza hayırlı olsun. 
DSİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.” dedi.
n AA

Göl’e 200 bin pullu sazan balığı bırakıldı  

Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi, Gençleri Evlendirme 
ve Mehir Vakfını ziyaret etti. Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi, sosyal belediyecilik faaliyetleri 
kapsamında vatandaşlarla ve kamu 
yararına çalışan vakıf, dernek ve ku-
rumlarla buluşmaya devam ediyor. 
Kadın Meclisi bu kapsamda Gençleri 
Evlendirme ve Mehir Vakfını ziyaret 
etti. Vakfın son çalışmaları hakkında 
bilgi alan Kadın Meclisi her zaman 
işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 
Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül 
Erdem ‘’ 22 yıl önce kurulan vakfı-
mız, o günden bu yana binlerce çifti 
evlendirmenin mutluluğunu yaşı-
yor. Günümüzde birçok kişi ekono-
mik sıkıntılar nedeniyle evlenemiyor 
veya evlilik tarihlerini ertelemek 
zorunda kalıyor. Maddi  sorunlar ne-
deniyle evlenemeyen çiftlere giyim 
eşyasından, ev eşyasına,  takıları-
na kadar yardım yapıyoruz. En son 
Hatay’da 22 düğün yapan vakfımız 
İstanbul’da 100 Yalova’da 25 çifti 
evlendirmeyi planlıyor. Kuruluşun-
dan bu yana vakfımızın evlendirdiği 
toplam çift sayısı ise 13.500. Vakfı-

mıza 18-40 yaşları arasında gelirleri 
2 asgari ücretin altında olan herkes 
başvurabilir.’’dedi. Mehir Vakfı Ge-
nel Müdürü Aygül Erdem, ziyaret-
lerinden dolayı Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Aynur Avşar’a ve 
Kadın Meclisi Üyelerine teşekkür 
etti.

Kent Konseyi Kadın Meclisi 
Başkanı Aynur Avşar ‘’Hayırda ya-
rışmanın emredildiği bir inancın 
mensupları olarak bizler de Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi olarak vatandaşlarımıza elimiz-
den geldiğinde destek olmaya çalışı-
yoruz. Onlara manevi desteklerimizi 
verip, yalnız olmadıklarını hissettiri-
yor ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili 
kurumlara yönlendiriyoruz. Gençleri 
evlendirmek ve onları evlilik ku-
rumuna teşvik etmenin büyük bir 
hayırdır. Vatandaşlarımıza, kamu 
yararına çalışan kurumlara, vakıfla-
ra yaptığımız ziyaretlerimiz bundan 
sonra da devem edecek.’’dedi. Ay-
nur Avşar, Mehir Vakfı Genel Mü-
dürü Aygül Erdem’e çalışmalarında 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Temmuz’da 113 
bin kişi uçtu

460 konutun inşaat 
çalışmaları bitti

Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 
2018 yılı Temmuz Ayı Havalimanı 
İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; 
Temmuz ayında Konya Havali-
manı’nda iç hat yolcu trafiği 91 
bin 415, dış hat yolcu trafiği bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
10 artışla 21 bin 763, toplamda ise 
113 bin 178 oldu. 2018 Yılı Tem-
muz ayında Konya Havalimanı’na 
iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafi-
ği 657 olarak kayıtlara geçti. Dış 
hatlar uçak trafiği bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 1 artışla 163 
olmak üzere, toplam uçak trafiği 

820’ye ulaştı. 2018 Yılı Temmuz 
ayında Konya Havalimanı Yük 
(kargo+posta+bagaj) trafiği ise 
toplamda bin 340 ton olarak ger-
çekleşti.

7 AYLIK GERÇEKLEŞMELER
2018 Yılı Temmuz Sonu ger-

çekleşmelerine göre ise; Konya 
Havalimanı’ndan; 669 bin 328 
yolcu hizmet aldı, hizmet verilen 
toplam uçak trafiği 5 bin 237’ye, 
yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği 
ise bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3 artışla 6 bin 303 tona 
ulaştı.
n SAMİ KAYALAR

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, akşam saatlerinde 
mahalle sakinleriyle, sabah saat-
lerinde de esnafla biraraya geldi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun’un sabah esnaflarla, me-
sai dışında ise akşam buluşmala-
rı kapsamında apartman ve site 
sakinleriyle bir araya geldiği top-
lantılar devam ediyor. Özaltun, 
gerçekleştirilen bu toplantılar-
da kendisine eşlik eden belediye 
meclis üyeleri, birim müdürleri 
ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetici-
leri ile birlikte buluştuğu esnaf ve 
vatandaşların talep ve sorunlarını 
dinliyor, mahallelerde yürütülen 
belediye çalışmalarını anlatıyor. 
Özaltun, sohbet ettiği vatandaşlara 
belediye çalışmalarının yanı sıra il-
çeye son 4 yılda kazandırılan kamu 
yatırımları hakkında bilgilendirme-
de bulundu. 

Beyşehir Belediyesi TOKİ Baş-
kanlığı işbirliği ile ilçe merkezin-
de hayata geçirilen 2. Etap Toplu 
Konut çalışmalarına konuşmasın-
da değinen Özaltun, ilçede toplu 
konut açığını gidermek amacıyla 
yürüttükleri çalışmaların mey-
vesini verdiğini vurguladı. TOKİ 
Başkanlığının Avşar Mahallesinde 
yürüttüğü 460 konutluk 2. etap 
proje çerçevesinde başlattığı ça-
lışmaların son aşamaya geldiğini 
anlatan Özaltun, “460 konutun 
inşaat çalışmaları bitti. Geçtiğimiz 

günlerde ilçemizde TOKİ daire 
başkanımızı misafir ettik. Yürütü-
len çalışmaları beraber inceledik, 
eksikliklerin giderilmesine yönelik 
ilgililere gerekli talimatlar veril-
di. İnşallah kurban bayramından 
sonra hak sahibi vatandaşlarımız 
buradaki evlerinde oturmaya baş-
layacak” dedi. 

Özaltun, ilçeye bağlı Huğlu 
Mahallesinde hayata geçirilecek 
100 konutluk TOKİ projesine de 
değinirken, burada da konut inşa-
atlarının bitmek üzere olduğunu, 
çok yakında hak sahiplerinin ev-
lerine yerleşmeye başlayacağını 
kaydetti. Özaltun, konuşmasında, 
Müftü Mahallesinde yürütülen be-
lediye çalışmalarını da anlatırken, 
yapılaşmanın tamamlanmadığı 
noktalar hariç yerleşim merkezin-
deki yolların tamamını sıcak veya 
soğuk asfaltla kapladıklarını, bu ça-
lışmaların bazı güzergahlarda ise 
yolların kilitli parke taşıyla kaplan-
ması şeklinde olduğunu belirterek, 
“En fazla kilitli taşın, en fasla sathi 
asfalt kaplamanın, en fazla sıcak 
asfaltın atıldığı mahalle Müftü Ma-
hallemizdir” diye konuştu. 

Başkan Özaltun, toplantının 
ardından site sakinlerine içerisinde 
mutfak önlüğü, uçurtma ve içeri-
ğinde belediye ile ilçeye kazandırı-
lan proje ve çalışmaların yer aldığı 
bir kitapçığın bulunduğu çantayı 
hediye etti.  n İHA

Karatay Kadın Meclisi’nden Mehir Vakfı’na ziyaret

İstanbul’da motosikleti ile evine giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Mü-
cahit Örs, dualarla defnedildi. Baba Hasan Örs ve anne Bedriye Örs, oğullarının tabutuna sarılarak ağladı

Trafik kazasında şehit olan 
Polis Örs, toprağa verildi 

İstanbul’da motosikleti ile evine 
giderken geçirdiği trafik kazasında 
yaşamını yitiren polis memuru Mü-
cahit Örs, memleketi Yalıhüyük ilçe-
sinde toprağa verildi.

İstanbul’da dün Kadıköy’e bağ-
lı Koşu Yolu’nda evine giderken 
motosikleti ile yaptığı kaza sonucu 
yaşamını yitiren polis memuru Mü-
cahit Örs’ün cenazesi, İstanbul’da 
düzenlenen törenin ardından mem-
leketi Konya’nın Yalıhüyük ilçesine 
getirildi.

Yunus timinde görev yaptığı öğ-
renilen Örs’ün cenazesi, Yalıhüyük 
Mezarlığı içindeki alanda kılınan ce-
naze namazının ardından defnedildi. 
Cenaze töreninde, baba Hasan Örs 
ve anne Bedriye Örs, oğullarının ta-
butuna sarılarak ağladı. 

Cenaze törenine, Örs’ün yakın-
ları ile Kaymakam Vekili Halil İb-
rahim Demirçin, İl Emniyet Müdür 
yardımcıları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
n AA
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Şehit yakınları ve gazilerden 
Erdoğan’ın çağrısına destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “yastık altındaki 
döviz ve altınlarınızı çıkarın” çağ-
rısına uyan Tüm Şehit Yakınları ve 
Gazileri Platformu üyeleri, ekono-
miye katkı vermek ve farkındalık 
oluşturmak için döviz ve altınlarını 
bozdurdu.

Ulus semtindeki bir kuyumcu 
dükkanı önünde toplanan platform 
üyeleri, ABD’nin dolar üzerinden 
Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak iste-
diğini belirterek, vatandaşların bu 
süreçte devletin yanında durması 
gerektiğini söyledi. Grup adına açık-
lama yapan Tüm Şehit Yakınları ve 
Gazileri Platformu Başkanı Levent 
Yücel, ABD’nin hiç bir zaman Türki-
ye’nin menfaatini gözetmediğini ve 
hiç bir zaman da gözetmeyeceğini 
belirtti.

ABD’nin Türk ordusuna kar-
şı gelemeyeceği için farklı hilelere 
başvurduğunu söyleyen Yücel, “Bizi 
yıpratmak için ellerindeki en güçlü 
silah olan yeşil kağıdı, yani doları 
kullanarak kurdukları cendere or-
tamından milletimiz ve devletimiz 
güçlenerek çıkacaktır. Ortadoğu’da-
ki en stratejik üs ve karargahların 
bulunduğu ülkemizde devletimiz o 

üslere el koymasını da bilir, o rahip 
gibi diğer ajanları yargılamasını da 
bilir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın çağrısına 
uyarak döviz bozdurmaya geldi-
ğini söyleyen 15 Temmuz gazisi 
Arif Bostancı ise “15 Temmuz’da 
tanklara ve toplara bedenimizle 
nasıl karşı koyduysak, bugün dolar 
üzerinden yaptıkları yeni girişimleri 
bozmak için her şeyimizi feda et-
meye hazırız.” dedi. 15 Temmuz’da 
gazi olan Üzeyir Küçük de “Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olarak vazi-
femizi yerine getirerek, elimizde ne 
varsa vermeye hazırız ve her türlü 
Başkanımızın yanındayız. Allah dev-
letimize ve milletimize zeval verme-
sin.” diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilerin yaptı-
ğı davranışın çok yerinde ve anlamlı 
olduğunu söyleyen kuyumcu esnafı 
Cemal Sertkaya, vatandaşları teş-
vik etmek için altınları normalinden 
daha yüksek rakamla bozduklarını 
ve kar amacı gütmediklerini söyledi.

Vatandaşları etkilemek için ya-
pılan algı çalışmalarına tepki göste-
ren Sertkaya, “Sanki hayat durmuş, 
ekonomi durmuş gibi bir görüntü 
verilmek isteniyor. Kesinlikle böyle 
bir şey yok ve her şey normal sey-
rinde devam ediyor. İnsanlar dü-
ğün alışverişi için ya da yatırım için 
ve özellikle Cumhurbaşkanımızın 
çağrısına cevap vermek için gelip 
altınlarını bozduruyorlar.” şeklinde 
konuştu.
n AA

İki grup arasında 
silahlı kavga: 3 yaralı

Ereğli ilçesinde, daha önce kav-
ga edip, sokakta karşılaşan iki grup 
arasında çıkan silahlı ve bıçaklı 
kavgada, 3 kişi yaralandı. Kavgaya 
karışan 6 kişi, gözaltına alındı. 

Olay, dün saat 21.00 sırala-
rında, Pirömer Mahallesi Üçgöz 
Caddesi’ndeki lokantada meydana 
geldi. Sinan Kaygısız ile kardeşleri 
Zafer ve Arif Kaygısız, iddiaya göre, 
arkadaşları Ramazan Arı ve Hasan 
Güleroğlu ile birlikte lokantanın 
önünde çorba içti. Bu sırada Kay-
gısız kardeşler, daha önce kavga 
ettikleri Muzaffer ve Burak Alper 
Akkaş ile Doğuş Doğan ve Be-
dirhan Yavuz’un yoldan geçtiğini 
gördü. İki grup arasında başlayan 
tartışma, kısa sürede büyüyüp, 
kavgaya dönüştü. Doğuş Doğan, 

bıçakla saldırdığı Sinan Kaygısız’ı 
karnından yaraladı. Zafer Kaygısız, 
av tüfeğiyle ateş açtığı Bedirhan 
Yavuz’u sırtından ve kalçasından 
yaralarken, Hasan Güleroğlu ise 
Burak Alper Akkaş’ı tabancayla 
kalçasından yaraladı. Yaralılar, ih-
barla gelen sağlık görevlilerince 
ambulansla Ereğli Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 
yaralılardan Sinan Kaygısız’ın ha-
yati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Zafer Kay-
gısız, Arif Kaygısız, Ramazan Arı, 
Hasan Güleroğlu, Doğuş Doğan 
ve Muzaffer Akkaş gözaltına alındı. 
Kavgada yaralananların da tedavi-
lerinin ardından gözaltına alınaca-
ğı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.  n DHA

Üniversite tercihleri başladı. Milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu üniversiteye yerleşebilmek için tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Uzmanlar ter-
cih yapacak öğrencileri okuyacakları bölümlerde başarılı olabilmeleri için kişisel özelliklere göre tercih yapmaları konusunda uyarıda bulunuyorlar

‘Mutlu olacağınız bölümü seçin’
Üniversite tercihleri 7 Ağustos 

itibariyle başladı ve 14 Ağustos iti-
bariyle sona erecek. Üniversite sınav 
sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 
üniversite adayı öğrenciler ve veliler 
büyük bir heyecanla doğru tercih ya-
pabilmek için kolları sıvadı. YKS ter-
cih kılavuzunda yer alan bilgilerden 
faydalanarak tercih işlemlerini ta-
mamlayacak olan birçok aday, lisans 
ve ön lisans bölümleri için tercihleri-
ni gerçekleştirecek. Peki, doğru ter-
cih için ne yapılmalı? Tercih sırasın-
da nasıl bir strateji izlenmeli? Yalçın 
Özel Öğretim Kursları Rehber Öğ-
retmeni Betül Kınık’a göre üniversi-
te tercihlerinde puan önemli ancak 
başarı sırası daha da önemli. Aday-
ların tercih yaparken kişisel beceri-
lerini ön planda tutmalarını öneren 
Kınık, bir üniversitenin en önemli 
faktörünün akademik kadro olduğu-
nu vurguladı. Betül Kınık, adayların 
tercih etmeyi düşündükleri üniversi-
telerde ilk olarak akademik kadroya 
bakmalarını tavsiye etti.

MESLEK SEÇİMİNDE KİŞİSEL 
ÖZELLİKLER ÖNEMLİ

Üniversite tercihlerinde ve mes-
lek seçimlerinde puan ve başarı sı-
ralaması kadar kişisel özelliklerinde 
de çok en önemli olduğunu belirten 
Yalçın Özel Öğretim Kursları Reh-
ber Öğretmeni Betül Kınık, “Aday 
öğrencilerin kişisel özelliklerine göre 
meslek seçmeleri başarılı olabilme-
leri için çok önemlidir. O nedenle 
bir öğrenci farklı bir şehirde ve ken-

disine uygun olmayan bir bölüm 
kazandıysa aileden ve sosyal çev-
resinden uzaklaşması onu mutsuz 
edecekse, bulunduğu sosyal çevrede 
kalması onu daha başarılı kılacak-
tır. Aday öğrenci başlangıçta buna 
karar vermelidir. Tercihler 7 Ağus-
tos itibariyle başladı ve 14 Ağustos 
2018 tarihleri arasında gerçekleşe-
cek.  Öğrencilerimiz tercih yapar-
ken mutlaka tercih öncesi mutlaka 
bölümler hakkında araştırma yapı-
lıp bilgi edinilmeli. Üniversitedeki 
derslerden ziyade üniversite hayatı 
sizi bir yerlere getirecek. Hayatınızın 
şekillenmesi bu yıllarda başlayacak. 
Bu yüzden şehri doğru seçmek de 
çok önemlidir. İstediğiniz bölüm ve 
şehirleri arka arkaya ilk sıralara yaz-
malı.  YÖK tercih yapacak öğrenciler 
için Hukuk programlarının başarı 
sırası sınırlaması en düşük 190 bi-
ninci, mühendislik programlarının 
(orman, ziraat, su ürünleri fakültele-
ri programları ile ağaç işleri endüstri 
mühendisliği programları hariç, zi-
raat fakültelerinin gıda mühendisli-
ği programları dahil) en düşük 300 
bininci, mimarlık programlarının en 
düşük 250 bininci, tıp programları-
nın en düşük 50 bininci, öğretmen-
lik programlarının (rehberlik ve psi-
kolojik danışmanlık programı dahil) 
en düşük 300 bininci olacak şekilde 
değişti. Barajların çekilmesi devlet 
üniversitelerini tercih edecek ürün-
leri pek etkilemeyecek. Özel üni-
versiteleri tercih edecek öğrencileri 

etkiler” ifadelerini kullandı.
TERCİHLER BAŞARI SIRALAMASINA 

GÖRE YAPILMALI
Adayların tercihleri kesinlikle 

başarı sıralamasına göre yapmaları 
gerektiğini vurgulayan Yalçın Özel 
Öğretim Kursları Rehber Öğretmeni 
Betül Kınık, “Öğrencilerimiz tercih 
yaparken 30 bin yukarısı ve 30 bin 
aşağısı olarak tercihlerini yapmalı. 
Öğrencilerimiz 7 tercihi hayallerine 
göre ayırmalı. Orta kısmı ise öğren-
cinin puanı ve sıralamasına göre ter-
cihler yapılmalı.  Öğrencilerimiz çok 
istediği yerleri sıralamada gelebile-
cek şekilde yazılmalı.  Öğrenciler ve 
aileler tercih ederken öğrencinin ka-
rakter yapısı, seçtiği bölümde başa-
rılı olup olmayacağına dikkat etmeli.  
Öğrenciler karakterlerine uygun ola-
rak bölüm seçmeli. Puanlar senelere 

göre değişiyor. Ancak başarı sırası 
genellikle değişmiyor. O nedenle 
başarı sırasını ön planda tutmalılar. 
Bazı öğrencilerimizden ‘Ben aslında 
bu bölümü istemiyordum ama aile-
min zoruyla bu bölümü seçtim’ di-
yenler oluyor. Bu öğrencilerin yüzde 
90’ı okudukları bölümlerde başarısız 
oluyor. Bu öğrenciler okudukları bö-
lümlerde başarılı olsalar bile mezu-
niyet sonrası kariyer planlarını ya-
parken başarısızlık yaşıyorlar. Çünkü 
bir isteksizlikle işe başlıyorlar. O 
nedenle ailelerinde bu konuda aşırı 
ısrarcı olmaması gerekiyor” dedi.

SAĞLIK ALANLARINA YOĞUN İLGİ
Her yıl olduğu gibi  bu yılda sağ-

lık ön planda olduğu belirten Kınık, 
“Bu yıl her yıl olduğu gibi sağlık ön 
planda diyebiliriz. Ancak sağlık ala-
nına eşlik eden Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksek Okullarındaki ön 
lisans programları da çok popüler. 
Bu programlara İlk ve Acil Yardım, 
Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi 
ve Yaşlı Bakımını gibi örnekler ve-
rebiliriz. Bu alanlarda devlette açık 
kadrolar var. Bununla birlikte bu 
alanların özel sektörde de iş imkânı 
var. O nedenle adaylar bu program-
ları tercih edebilirler. Bu sene iki yıl-
lık sağlık bölümlerinin puanlarında 
yükselme ve  yoğun ilgi var.  Bunun 
sebebi öğrenciler uzak yerlerde 4 
yıllık bölüm bitirmek yerine ken-
di memleketlerine yakın ve kendi 
memleketlerinde iki yıllık okumayı 
tercih ediyorlar.  Öğrenciler bu alan-
da iş olanağının yüksek olduğunu 
düşündükleri için tercih ediyorlar. 
Ondan dolayı bu alanlarda puan 
yükselmesi bekliyoruz. Öğrencile-
rimiz tercihlerini yaparken  iki yıllık 
bölümlerini tercih ederken puanları-
na göre yapmaları, 4 yıllık tercihle-
rinde ise sıralamalara göre yapması 
gerekiyor” diye konuştu.

24 TERCİH HAKKINI TAMAMEN 
KULLANILMALI 

Üniversite tercihi yapacak öğ-
rencilerin 24 tane tercih hakları ol-
duğunu ifade eden Kınık, “Normal-
de 24 tercih hakları var. 24 tercih 
hakkının tamamını kullanmaları 
şanslarını artırmak bakımından bu 
sene çok önemli ve yararlı olacak. 
Yeni sınavda ortaya çıkan dağılımlar 
geçen yılın başarı dağılımlarıyla çok 
eşdeğer bir şekilde ilerlemiyor. Bu 

nedenle öğrencilerin biraz daha ge-
niş bir yelpazeden geniş bir makasla 
tercih yapmaları onların faydalarına 
olacaktır. Geçen yılın puan ve sıra-
larını pek referans almasınlar. Ge-
çen yılın belki sayısal puan türünde 
sıraları biraz referans alınabilir ama 
eşit ağırlık ve sözelde sapmalar çok 
fazla olacak diye bekliyoruz. Tercih 
yaparken elbette ki yüksek puanlı 
yerler yazılabilir ama bunlar ilgi ve 
yeteneklerimiz doğrultusunda olan 
bölümlerse. Gerçekten bu sürece 
başladığımızda hedefimizde olan, 
planlarımızda olan bölümlerse evet 
onlar kesinlikle yazılabilmelidir. 
Ama puanım bu kadar geldi diye he-
defleri değiştirmek, farklılaştırmak, 
başta hiç hayalini kurmadığı bir bö-
lümü şimdi hayal etmeye çalışmak 
bazen sürprizlerle karşı karşıya bıra-
kabiliyor. Öğrenciler ve aileler tercih 
ederken öğrencinin karakter yapısı, 
seçtiği bölümde başarılı olup olma-
yacağına dikkat etmeli.  Öğrenciler 
karakterlerine uygun olarak bölüm 
seçmeli.  Tercih döneminde aileler 
çocuklarını çok fazla kendi memle-
ketlerinde daraltılmamalı. Çünkü 
tercih edilen yerlerin gelmeme du-
rumu söz konusu olabiliyor ve bazı 
öğrenciler bu psikoloji kaldırama-
yabiliyorlar. Eğer ailelerin imkanları 
var ise öğrencileri başka şehirlere 
gönderme noktasında öğrencilere 
yardımcı olması gerekiyor” ifadele-
rini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki üs 
bölgesine PKK’lı teröristlerce sınırın Irak 
tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 
askerin yaralandığı bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, Gü-
ven Dağı Üs Bölgesine bölücü terör ör-
gütü mensuplarınca sınırın Irak tarafın-
dan düzenlenen havanlı saldırı sonucu 
yaralanan 6 askerden birinin, müdaha-
leye rağmen kurtarılamayarak şehit ol-
duğu belirtildi. 

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahki-
katın devam ettiği kaydedildi.
n AA

Hakkari’deki yaralanan asker şehit oldu
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Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyesi ilçe sınırları içerisinde kurban satış ve kesim yapılacak alanla-
rı belirledi. Kurban satış noktaları vatandaşların alışverişini sorunsuz yapması için hazır hale getirildi

3 ayrı noktada kurban 
satışı gerçekleştirilecek

Yaklaşan Kurban Bayramı ön-
cesinde vatandaşların kurbanlarını 
sağlıklı ortamlarda kesebilmesi için 
kurban satış ve kesim yerleri belli 
oldu. Kurban Bayramı’nda vatan-
daşların daha rahat ve nezih ortam-
da kurbanlarını kesmeleri için titiz 
bir çalışma yapan Selçuklu, Meram 
ve Karatay Belediyeleri kurban ke-
sim yerlerini belirledi.
SELÇUKLU’DA 11 NOKTADA KURBAN 

KESİMİ YAPILACAK 
Selçuklu İlçesi’nde kurban sa-

tış ve kesim yerleri Selçuklu Kay-
makamlığı’nda toplanan 2017  Yılı 
Kurban Hizmetleri Komisyonu, kur-
ban satış ve kesim yerlerini tespit 
etti. Selçuklu Belediyesi, belirlenen 
noktalarda gerekli düzenleme ve 
hazırlıkları tamamladı. Kurban satış 
noktaları vatandaşların alışverişini 
sorunsuz yapması için hazır hale 
getirildi.  Selçuklu ilçesinde kurban 
satış yeri Büyükkayacık Mahallesi 
Aliya izzet Begoviç Caddesi’nde bu-
lunan Selçuklu Belediyesi Kurban 
Satış Yeri olarak belirlendi. Selçuklu 
ilçesinde 11 noktada kurban kesim 
yerleri belirlendi. Bu noktalara ise 
Binkonut Kapalı Semt Pazarı,Fatih 
Sultan Mehmet Semt Pazarı,Sakar-
ya Semt Pazarı,Yazır Semt Paza-

rı,Aydınlık Evler Semt pazarı,Seyit 
Onbaşı Semt Pazarı,Bosna Hersek 
Semt Pazarı, Dumlupınar Semt Pa-
zarı, Sancak Semt Pazarı,Hocacihan 
Semt Pazarı, Akşemsettin Semt Pa-
zarı .
KARATAY’DA 18 NOKTADA KURBAN 

KESİMİNE İZİN VERİLECEK 
Karatay Belediyesi, yaklaşan 

Kurban Bayramı nedeniyle kurban-
lıkların temiz ve hijyenik koşullarda 
satış ve kesim işlemlerinin yapıla-
bilmesi için gerekli tedbirleri alarak 
ilçe sınırları içerisinde çalışmaları-
nı sürdürüyor. Karatay Belediyesi 
yetkilileri, ilçenin 18 farklı yerinde 
kurban kesimine izin verildiğini 
belirtilerek; Büyüksinan Pazar Yeri, 
Çatalhöyük Pazar Yeri, İstiklal Pazar 

Yeri, Kalenderhane Pazar Yeri, Ka-
raaslan Üzümcü Pazar Yeri, Karkent 
Pazar Yeri, Karşehir Pazar Yeri, Ke-
çeciler Pazar Yeri, Küçük Kumköp-
rü Pazar Yeri, Sedirler Pazar Yeri, 
Selim Sultan Pazar Yeri, Uluırmak 
Pazar Yeri, İstiklal Konutları Basket 
Sahası , Fetihkent Basket Sahası, 
Karfet Kooperatifi Basket Sahası, Se-
dirler yolu üzerinde Ahmet Haşhaş 
İlkokulu yanı ve Karatay Belediyesi 
Aşevi olarak kurban kesim yerleri 
oluşturulduğu ifade edildi. Ayrıca 
bu yerlerin dışında kurban satış ve 
kesim yapılmasına kesinlikle izin ve-
rilmeyeceği açıklandı.  Karatay ilçe-
sinde kurbanlık satış alanı ise Konya 
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Park 
ve Pazar Yeri olarak belirlendi.

MERAM’DA 6 YERDE KURBAN 
KESİMİ YAPILABİLECEK 

Meram’da kurbanlık satış ve ke-
sim yerleri Yaklaşan Kurban Bayra-
mı öncesi Meram’da kurbanlık satış 
noktaları ve kurbanlık kesim yerleri 
belirlenerek gerekli düzenleme ve 
hazırlıklar tamamlandı Meram Kur-
ban Hizmetleri Komisyonu’nca alı-
nan karar gereği; Arif Bilge Kurban 
Satış Yeri kurbanlık satış noktası 
olarak belirlendi.  Meram’da Kurban 
kesim yerleri ise; Aşkan Semt Paza-
rı, Melikşah Semt Pazarı,  Kalfalar 
Semt Pazarı, Gödene TOKİ  Semt 
Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı ve 
Meram Belediyesi Kurban Satış ala-
nı yanı  olarak belirlendi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TÜRKAV Konya’dan
Ankara’ya çıkarma

Türkiye Kamu Çalışanları Vak-
fı (TÜRKAV) Konya Şube Başkanı 
Süleyman Nur ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Ankara’ya çıkarma yaptı. 
24 Haziran seçimlerinin ardından 
hayırlı olsun ziyaretleri kapsamın-
da Ankara’ya giden TÜRKAV Kon-
ya Şubesi; Milliyetçi Hareket Parti-
si (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli’yi, MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı’yı, Ülkü Ocakları Genel 
Başkanı-MHP Mersin Milletvekili 
Olcay Kılavuz’u, Ülkü Ocakları Ge-
nel Merkez Yöneticileri’ni, Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder 

Kahveci’yi, Türk Eğitim-Sen Ge-
nel Başkanı Talip Geylan’ı ve Türk 
Sağlık -Sen Genel Başkan Yardım-
cısı Hamza Olgun’u ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerinde bulun-
dular. Ziyaretlerin oldukça verimli 
geçtiğini belirten TÜRKAV Konya 
Şube Başkanı Süleyman Nur, “Te-
şekkür ziyaretlerimiz kapsamında 
gittiğimiz Ankara’da, yapmış oldu-
ğumuz ziyaretler oldukça verimli 
geçti. Hem hayırlı olsun dileklerin-
de bulunduk hem de çeşitli konu-
larda istişare etme fırsatı bulduk” 
diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Koyuncu Fiat, Ağustos Ayı’na özel indirimler sunuyor. Koyuncu Fiat Otomobil Satış Müdürü Murat İçil, 
“Biz halen stoktan çalışıyoruz ve araçları eski aldığımız stok maliyeti ile vermeye devam ediyoruz” dedi

Koyuncu Fiat’ta araç fırsatı!
Marka liderleri arasında ki yeri-

ni korumaya devam eden Koyuncu 
Fiat, Ağustos Ayı’na özel kampan-
yalar sunuyor. Ekonomik neden-
lerden dolayı araç fiyatlarının yük-
seldiğini ifade eden Koyuncu Fiat 
Otomobil Satış Müdürü Murat İçil, 
stokta bulunan araçları cazip fiyat-
lar ile satışa sunduklarını belirtti. 

Ayrıca araç fiyatlarının daha da 
yükselebileceği tahminin de bu-
lunan İçil, vatandaşları yıl sonunu 
beklemeleri konusunda uyardı. İçil, 
“Hükümetimizin yapmış olduğu-
nu hurda desteği ile Egea1.4 ben-
zinli aracın fiyatı 66 bin 900 TL’ye 
düşüyor. Şuan otomobilde 75’e 
yakın stokumuz var. Araç alacak 
olan müşterilerimize sene sonunu 
beklemelerini tavsiye etmiyoruz. 
Stoktan çalışıyoruz ve araçları eski 
aldığımız stok maliyeti ile vermeye 
devam ediyoruz” diye konuştu. 
AĞUSTOS AYI’NA ÖZEL İNDİRİMLER!

Egea1.4 benzinli aracın hurda 
teşviki ile beraber 66 bin 900 TL’ye 
düştüğünü dile getiren Koyuncu 
Fiat Otomobil Satış Müdürü Murat 
İçil, “Ağustos Ayı içerisinde Egea 
1.4 benzinli araçlarımız 76 bin 900 
TL’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunuldu. Hükümetimizin yapmış 
olduğunu hurda desteği ile de fiyat 
66 bin 900 TL’ye düşüyor. Hurda 
aracı olmayan müşterilerimize de 
yardımcı oluyoruz. 

Yine LPG kampanyamız devam 
ediyor. Şuanda başka bayilerde 
ortalama olarak LPG 5 bin TL’ye 
takılıyor ama bizde sadece 2 bin 
950 TL’ye takılıyor. Neredeyse pi-
yasanın yarı fiyatına 5 yıl garantili 
Landirenzo marka LPG taktırıyor 
vatandaşlar. 

Eski müşterilerimize sağlamış 
olduğumuz ekstradan yüzde 2 des-
teğimiz de devam ediyor. Takas 
yapmak isteyenler için 1000 TL’ye 
kadar takas desteğimiz de sürüyor” 
diye konuştu. 
“STOKLARIMIZDA Kİ ARAÇLARIMIZI 

DÜŞÜK FİYATLARDAN SATIŞA 

SUNUYORUZ”
Ekonomik nedenlerden dolayı 

araç fiyatlarının yükselmeye devam 
ettiğini dile getiren İçil, Stokta araç-
larının bulunduğunu ve bu neden-
den dolayı düşük fiyatlarla satışa 
sunduklarını söyledi. İçil cümleleri-
ni şu şekilde aktardı: “Araçlara sü-
rekli dövizden dolayı kaynaklanan 
zamlar uygulanıyor. 

Biz ise halen stoktan çalışıyoruz 
ve araçları eski aldığımız stok ma-
liyeti ile vermeye devam ediyoruz. 
Özellikle stoktaki araçlar için özel 
indirimler uygulanıyor. Şuan oto-
mobilde 75’e yakın stokumuz var. 

Araç alacak olan müşterilerimize 
sene sonunu beklemelerini tavsiye 
etmiyoruz. Çünkü ekonomiden do-
layı piyasanın ne olacağı belli değil. 
Kurban Bayramı’ndan öncede araç-
larını müşterilerimize teslim edebi-
liriz. Araç alım kararlarını kesinlikle 
yıl sonuna ertelemesinler. 

Araç zaten artık bir yatırım ara-
cıdır. Vatandaşlar aracını 1 senenin 
ardından rahatlıklar karlı bir şekil-
de satabiliyor. Ayrıca bir de Jeep 
bayimiz açılacak. Şuanda tadilat ve 
inşaatımız devam etmekte. Eylül 
ayında bayimiz hizmete girecek”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Koyuncu Fiat Otomobil Satış Müdürü 
Murat İçil 
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Anadolu Selçukspor 
hazırlık maçında yenildi

2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarını Erzurum kampın-
da sürdüren temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor hazırlık 
maçında TFF 2. Lig Beyaz grup takımlarından Keçiörengücü 
ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oyna-
nan müsabakaya Alp,  Ahmet Önay, Alpay, Ekrem, Vedat, 
Maksut, Ayberk, Recep Metin, Süleyman Türkeş, Alpay Cin, 
Ahmet Gökbayrak onbiri ile başlayan yeşil beyazlı takım her 
iki yarıda kalesinde gördüğü goller ile sahadan 2-0 yenik 
ayrıldı. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’nde sürdürecek olan Konya Anadolu Selçukspor 
dünü dinlenerek geçirdi.
n SPOR SERVİSİ

Yaz spor okullarında 
judo çalışmaları sürüyor

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları’nda 
Judo çalışmaları devam ediyor. Spor ve Kongre Merkezi ve 
Atarürk Stadyumu içerisinde yer alan Judo antrenman salon-
larında çalışmaların sürdüğü Judo branşında Pazartesi-Per-
şembe, Salı-Cuma ve Cumartesi-Pazar günleriyaş gruplarına 
göre çalışmalar sürüyor.

Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve binlerce öğ-
rencinin spor yapmak için tercih ettiği özellikle İlköğretim 
çağındaki çocuklarımızın tatile girdiği yaz aylarında serbest 
zamanlarını, uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en iyi 
şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir imkân olan spor 
okullarımız, aynı anda binlerce çocuğumuza ve gencimize 
spor yapma imkânı sağlıyor.

 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimizin ücretsiz olarak 
faydalandığı Yaz Spor Okullarında 20 branşta ücretsiz kayıtlar 
hala devam ediyor.  
n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor 
sezonu açıyor

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde bulunan ancak 
sezon sonunda küme düşen Ereğlispor, 2018 – 2019 sezonun-
da Süper Amatör Küme’de mücadele edecek. Yeşil beyazlılar 
zorlu sezon öncesi çalışmalarına bugün başlayacak. Trans-
ferde önemli isimleri kadrosuna katan Konya ekibi, bugün 
17.30’da sahaya inecek. Antrenörlük görevine Himmet Kök ve 
Uğur Nas’ı getiren Ereğlispor, iç ve dış transferde de önemli 
isimler ile anlaşma sağladı. Yeşil beyazlılar, yeni sezonda 
şampiyon olarak yeniden Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselme-
nin planlarını yapıyor.  n SPOR SERVİSİ

Ak Parti Konya Milletvekili Sel-
man Özboyacı, Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz ile birlikte yeni 
yapılan antrenman salonlarını gezdi. 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz’ün eşlik ettiği ziyarette Ak Parti 
Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 
Selçuklu Gençlik Merkezi ziyaretinden 
sonra Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda yeni yapılan halter, okçuluk, 
tekvando ve karate antrenman salon-
larını gezerek sporcuların çalışmalarını 
izledi. Vekil Selman Özboyacı, spor te-
sisleri ziyaretlerinden önce ise Selçuklu 
Gençlik Merkezi’nde gençlerle biraraya 
geldi. Bu ziyarette Özboyacı’ya Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz 
ile Ak Parti Konya Gençlik Kolları Başka-
nı Ahmet Murat Koru eşlik etti. Gençlik 
Merkezi’nde yapılan kültürel ve sosyal 
faaliyetler hakkın bilgi alan Özboyacı, 

gençlerle sohbet etti.
GENÇLERİN BEKLENTİLERİNİN 

FARKINDAYIZ
Ak Parti Konya Milletvekili Selman 

Özboyacı yaptığı ziyaretlerde açıklama-
larda bulundu. Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’nın gençlerin her alanda donanımlı 
olması için büyük çaba sarf ettiğini ifade 
eden Selman Özboyacı, “Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Mer-
kezleri, milletine sevdalı, hür düşünebi-
len, milli ve manevi değerlerine bağlı, 
donanımlı bir gençlik yetişmesine kat-
kıda bulunmaktır’’dedi. Gençlerin bek-
lentilerinin farkında olduğunu söyleyen 
Milletvekili Özboyacı, ‘’Bizlerin birlikte 
hareket ederek, gençlerin sorunlarını 
iyi analiz edebilmemiz gerekiyor. Kon-
ya’da gençlere yönelik ne kadar daha 
iyi çalışma yapabiliriz diye hep birlikte 
istişare edip değerlendireceğiz’’ diye 

konuştu.
GENÇLİK MERKEZLERİ ÇOĞALIYOR 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünye-
sindeki Gençlik Merkezleri’nin gün geç-

tikçe daha iyi bir hale geldiğini söyleyen 
Özboyacı, şuan gençlere sunulan im-
kanların geçmişte hayal dahi edileme-
diğine dikkat çekti. Özboyacı, “Bundan 

10 yıl bakanlığımıza bağlı 1 adet gençlik 
merkezi bulunurken, bugün gelinen 
noktada Konya’da, tüm ilçeleriyle bera-
ber 13 Gençlik Merkezi bulunuyor ve 5 

merkezimizin de yapımı devam ediyor. 
Bu 5 merkezimizin de planlanan süre-
de faaliyete geçeceğine inanıyorum. 
Gençlik Merkezlerinin çoğalması hepi-
mizin sorumluluğunu arttırıyor’’ dedi. 
Gençlik Merkezlerindeki gençlik lider-
lerinin önemine dikkat çeken Özboyacı, 
‘’Gençlik liderliği bir meslek değildir. 
Bu işin bir mesaisi de yoktur. Gençlikten 
sorumlu herkesin ortak amacı vatanına, 
milletine hayırlı işler üretecek ve ben 
bu ülkeye ne katabilirim diye düşünüp 
dertlenecek o gence ulaşmaktır. Genç-
lik lideri demek, gençlerle dertlenmek 
demektir. Gençlere ömrünü adamak 
demektir. İşte bakanlığımız bünyesinde 
de gençlere ömrünü adamış yüzlerce 
gençlik lideri kardeşlerimiz yer almak-
tadır” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ  

Voleybol Kadınlar ve Erkek-
ler 1. Lig’de 2018-2019 sezonu 
fikstürü çekildi. Erkekler 1. Lig’de 
mücadele eden Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin rakibi Anadolu 
Üniversitesi, Seydişehir’in rakibi 
ise İstabul Büyükşehir oldu. An-
kara Volley Hotel’de gerçekleş-
tirilen fikstür çekimine Türkiye 
Voleybol Federasyonu (TVF) 
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 
liglerden sorumlu asbaşkanı Ah-
met Göksu, lig işleri danışmanı Recep 
Nurtanış ve kulüp temsilcileri katıldı. 
Erkekler 1. Lig A ve B Grubu’nda ise 1. 
devre maçları 6 Ekim-22 Aralık 2018, 
2. devre karşılaşmaları 6 Ocak-24 
Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirile-
cek. Liglerde ilk hafta maçlarının prog-
ramı şöyle: A Grubu: TFL Altekma-Bor-

nova Anadolu Lisesi, Beşiktaş-Bigadiç 
Belediyespor, Seydişehir Belediyesi 
Sanayispor-İstanbul Büyükşehir Bele-
diyespor, Milas Belediyespor-Bursa 
Büyükşehir Belediyespor, Anadolu 
Üniversitesi-Konya Büyükşehir Bele-
diyespor, Eğirdir Elma-Tofaş, Alanya 
Belediyespor-Düzce Belediyespor.
n AA

Türkiye Geleneksel Spor Dalları 
Federasyonu tarafından Edirne’de dü-
zenlenen Kuşak Güreşi Gençler Türkiye 
Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada ta-
kımlar sıralamasında Konya birinci oldu. 
Konyalı sporcular, bireyselde de önemli 
başarılar elde etti. Trakya Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 75. 
Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mü-
sabakaların ardından, madalya ve kupa 
töreni düzenlendi. Şampiyonanın takımlar 
sıralamasında, erkeklerde Konya birinci, 
Sakarya ikinci, Burdur üçüncü olurken, 
kadınlarda ise Edirne birinci, Sakarya 
ikinci ve Karaman üçüncü sırayı aldı. 
Ferdi müsabakalarda kilolara göre dere-
ceye giren sporcular şöyle oldu: 48 kilo: 
1. Melike Dereli (Sakarya) 2. Aynur Çelik 
(Konya) 3. Fidan Türkmen (Adıyaman) 3. 
Zeynep Mete (Sakarya). 57 kilo: 1. Dilay 
Tekin (Edirne) 2. Merve Önegi (Konya) 3. 

Sevcan Yılmaz (Bartın) 3. Hatice Boztaş 
(Van). 60 kilo: 1. Yusuf Kantar (Sakarya) 
2. Ahmet Kandırıcı (Konya) 3. Gökhan Yıl-
dırım (Sivas) 3. Tunahan Demir (Edirne). 
66 kilo: 1. Burhan Karatavuk (Kütahya) 2. 
Ali Sait Balcı (Burdur) 3. Burak Taşkırık 
(Konya) 3. Kamet Serçeli (Karaman). 90 
kilo:  1. Ahmet Çiftçi (Konya) 2. Alper Be-
ğer (Manisa) 3. Baran Akpınar (Sinop) 3. 
Kemal Tarık Pakyürek (Adana).
n AA

Voleybolda temsilcilerimizin 
rakipleri belli oldu

Kuşak güreşine Konyalı 
sporcular damga vurdu

Konya’nın önemli spor adamlarından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı önceki 
günlerde Çumra’da Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Çumra Belediye Başkanı Dr. 

Mehmet Oğuz’u ve Çumra Çatalhöyük Belediyespor Bisiklet takımı sporcularını ziyaret etti 
Çumra Gençlik Merkezi’nde 

gerçekleşen ziyarette gençlerle bi-
raraya gelen Federasyon Başkanı 
Küçükbakırcı gençlerle sohbet ede-
rek taleplerini dinledi ve geçtiğimiz 
hafta gerçekleşen Balkan Şampi-
yonası’ndaki başarısından dolayın 
gençleri tebrik etti. 

HEDEF AVRUPA VE DÜNYA 
ŞAMPİYONLUĞU

Ziyarette konuşan Çumra Be-
lediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz, 
“Türkiye Bisiklet Federasyonu Baş-
kanımız Erol Küçükbakırcıyı misafir 
ediyoruz. Bisiklet deyince de ha-
kikaten Erol başkanın adı geçiyor. 
Yıllardır tek madalyalı tek ön plana 
çıkmış bir büyüğümüz ve şu anda ise 
Bisiklet Federasyonu’nun başkanlı-
ğını yürütüyor. Bizler de Çatalhöyük 
Çumra Belediyespor olarak yıllardır 
alt yapıda öncü belediyelerden bi-
riyiz. Bir ilçe belediyesiyiz ve 40’a 
yakında bisiklet sporcumuz var. Mil-
li takımda sporcularımız var, antre-
nörümüz aynı zamanda milli takım 
antrenörüdür. 10 gün öncesinde ise 
Çumra’dan bir kardeşimiz Balkan 
Şampiyonluğu gururunu bizlere ya-
şattı. Bizler buradan Federasyon 
Başkanımıza tüm bisiklet sporcuları 
olarak söz veriyoruz. Bugün balkan 
şampiyonasını aldıysak yarın Avrupa 
şampiyonluğunu ve Dünya şampi-
yonluğunda da Çumra olacak” dedi. 
Başkan Oğuz, sporcularla ve teknik 
heyetle her gün çalışmaya devam 
ettiklerini sözlerine ekledi. Çumra 
Belediye Başkanı ve Federasyon 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Oğuz 
son olarak, “Bizim öncülüğümüzde 
Ilgın’da ve Kulu’da da kardeş bisik-
let takımlarının kurulmasına vesile 
olduk” ifadelerini kullandı. 

ÇUMRA, BİSİKLETTE ÖNCÜ
Türkiye Bisiklet Federasyonu 

Başkanı Erol Küçükbakırcı ise konuş-
masında, “Yönetim kurulu üyemiz 
ve Çumra Belediye Başkanımız Dr. 
Mehmet Oğuz ve Çumra Çatalhö-

yük Belediyespor Bisiklet Takımı 
sporcularıyla biraraya geldik. Türki-
ye’mizin son zamanlarda en başarılı 
kulübü olan Çumra Çatalhöyük Be-
lediyespor’u hem tebrik etmek hem 
de yerinde ziyaret etmek için geldik. 
Bugün bir madalya sıralamasında 
en önce gelen kulüplerin başında 
Çumra’mız var biz kendilerini ba-
şarılarından dolayı tebrik ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

VELEDROM LİGİ KURULACAK
Federasyon Başkanı Küçükbakır-

cı Konya’ya yapılacak olan bisiklet 
Velodromu hakkında da bilgi verdi. 

Erol Küçükbakırcı, “Bu ayın sonu 
itibariyle ihaleye çıkaracağımız Kon-
ya’daki velodrom Dünya’nın en iyi 
velodromu olacak. 66 yıl sonra ilk 
defa yapılacak olan bu yatırım öyle 
görünüyor ki az önce Belediye Baş-
kanımızın söylediği gibi Türkiye’ye 
madalya kazandıracak. Yani madal-
ya fabrikası haline geleceğini düşü-
nüyorum. Velodromda biliyorsunuz 
Dünya’da sadece 34 tane madalya 
var. Bu madalyaları Türkiye’nin ka-
zanması zor değil. Bizler de bu yön-
de federasyonda göreve geldiğimiz 
günden beri çalışmalarımıza aralık-

sız devam ediyoruz ve velodrom ligi 
kurmayı da düşünüyoruz” dedi. 

1,5 YIL İÇİNDE AÇILACAK
Türkiye Bisiklet Federasyonu 

Başkanı Erol Küçükbakırcı son ola-
rak bu Velodrom alanının tahsisi 
konusunda önceki dönem Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. Bu yatırımın bir 
buçuk yıl gibi bir süre içerisinde hiz-
mete açılacağını sözlerine ekledi. 
n SPOR SERVİSİ

Selman Özboyacı, spor tesislerini ziyaret etti

Küçükbakırcı’dan 
Çumra’ya övgü!



RPS

Özer: Konya’dan 3 puanla döneceğiz
Spor Toto Süper Lig takımla-

rından Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor’un yeni transferi Özer 
Hurmacı, sezona iyi bir başlangıç 
yapmak istediklerini söyledi.

Mavi-beyazlı ekibin Osman-
lıspor’dan kadrosuna kattığı 31 ya-
şındaki yeni transferi Özer Hurmacı, 
kısa sürede uyum sağladığı takımının 
önemli bir parçası haline geldi. Tec-
rübeli oyuncu, hazırlık kamplarında 
ortaya koyduğu istekli görüntüsüyle 
teknik heyetin takdirini toplarken, 
takımının önemli kozlarından biri 
olmayı başardı. Kariyerinde daha 
önce Süper Lig ekiplerinden Fener-
bahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, 
Akhisarspor ve Osmanlıspor’un for-

malarını giyen deneyimli orta saha 
oyuncusu, bu sezon Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor’un başarısı için 
tek dökecek.

“İNŞALLAH LİGE İYİ BİR 
BAŞLANGIÇ YAPARIZ”

Özer Hurmacı, yaptığı açıklama-
da, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik-
lerini ve takımdaki tüm futbolcuların 
uyum içerisinde lige hazırlandığını 
belirtti.  Süper Lig’e deplasmanda 
Atiker Konyaspor maçı ile başlaya-
caklarını hatırlatan Hurmacı, “Yeni 
bir takım yeni bir heyecan. Takım 
olarak Süper Lig’e iyi başlamak is-
tiyoruz. İnşallah Konya deplasma-
nından güzel bir sonuçla Erzurum’a 
döneriz. Gerçekten bu sene bizim 

için çok önemli olacak. Tüm takım 
arkadaşlarım bunun bilincinde. İn-
şallah lige iyi bir başlangıç yaparız.” 
ifadelerini kullandı.

Hurmacı, takımının galip gel-
mesi için elinden geleni yapacağını 
ifade ederek, şunları kaydetti: “Bun-
dan önce oynadığım takımlarda da 
her zaman ofansif orta saha olarak 
görev aldım. İyi bir takım oyuncusu-
yum. İnşallah iyi başlarız ve iyi gider. 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da 
başarılı bir sezon geçirmek istiyo-
rum. Takıma katkı sağlayabilirsem 
mutlu olacağım. Bunu yapmak için 
çok çalışacağım.”
n AA

Anadolu Kartalı 
hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasın-
da 12 Ağustos Pazar günü sahasında Büyükşehir Beledi-
ye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam 
etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya 
göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay 
yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriy-
le başladı. Antrenman, dayanıklılık koşusu ve 5’e 2 top 
kapma oyunu ile sürdü.

Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, idmanı pas 
ve taktik çalışmayla tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Petar Filipovic 
dışında tüm futbolcular katıldı.
n AA

Yönetim altyapıya 
otobüs tahsis etti

Atiker Konyaspor’un Futbol Gelişim Akademisi’ne bir 
otobüs daha tahsis edildi. 

Futbol Gelişim Akadesi’nin hizmetine sunulan otobüs 
bütün yaş guruplarının şehir içi ve deplasman maçlarına 
giderken kullanılacak. Otobüs tıpkı diğer ulaşım araçla-
rımızda olduğu gibi kurumsal bir kimlikle giydirip Futbol 
Akademisine teslim edildi.  

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu özellikle alt yapıya 
bu dönem daha da önem veriyor. Konu ile ilgili kulüpten 
yapılan açıklamada, “Kulübümüzün, Akademimizin ku-
rumsallaşması ve marka değerini daha yükseğe taşımak 
için benzer çalışmalar devam edecektir” denildi.
n SPOR SERVİSİ

B.B. Erzurumspor 
çifte transfer yaptı

Mavi-beyazlı kulüp, İsviçre’nin Grasshoppers takı-
mından Ridge Munsy ve geride kalan sezon İtalya’nın 
Frosinone takımında oynayan orta saha oyuncusu Mous-
sa Kone ile sözleşme imzaladı. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Beledi-
ye Erzurumspor, Demokratik Kongo Cumhuriyetli forvet 
Ridge Munsy ve Fildişi Sahilli orta saha Moussa Kone ile 
resmi sözleşme imzaladı. 

Mavi-beyazlı kulüp, Ridge Munsy’i bir yıllık kira-
larken orta saha oyuncusu Moussa Kone ile de 2 yıllık 
anlaştı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde 
konuşan kulüp başkanı Mevlüt Doğan, transferlerine çok 
güvendiklerini belirterek, “Çok iyi, aslan gibi iki transfer 
yaptığımızı biliyoruz. İkisine de sağlıklı güzel bir sezon 
diliyorum” diye konuştu. 
n İHA

Sezon öncesi son akşam yemeği

Atiker Konyaspor’da yönetim, teknik 
heyet ve futbolcular sezon öncesi moral 
yemeğinde bir araya geldi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın is-
teği, As başkanlardan Mehmet Günbaş’ın 
organizasyonu ve Başkan Hilmi Kulluk’un 
ev sahipliğinde sezon öncesi moral moti-
vasyon yemeği gerçekleştirildi. 

Yemeğe Başkan Hilmi Kulluk, yönetim 
kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalım-
bay ve ekibi, futbolcular, genel müdür 
Bahri Bıçakçı, sağlık ekibi, tercümanlar, 
kulüp profesyonelleri ve pilot takım Anado-

lu Selçukspor’un yöneticileri ile çalışanları 
katıldı.

Yeni transferlerin de yer aldığı moral 
motivasyon yemeği oldukça samimi bir ha-
vada geçti. Yemeğin sonunda bir konuşma 
yapan Başkan Hilmi Kulluk şunları söyledi: 
“Hepiniz hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. 
Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. 
Bu yemeğin gerçekleşmesinde emeği ge-
çen Sayın Mehmet Günbaş Bey’e, fikir ba-
bası Sayın Hocam’a çok teşekkür ederim. 
Hayırlı, uğurlu, kazasız, belasız, sakatlık 
olmadan ligi en iyi yerde bitirmek dileğim-

le…”
İkinci Başkan Selçuk Aksoy ise “Sayın 

Başkanım, değerli hocam , yönetim kurulu 
üyelerimiz, Konyaspor’un değerli çalışan-
ları ve futbolcularımız ben de hepinize hoş 
geldiniz diyorum. Yeni sezona başlarken 
böyle güzel bir günde hep beraberiz. Uma-
rız bir yıl hep böyle güzellikler içerisinde 
geçer. Hepinize yeni sezonda başarılar 
diliyorum. Başkanımın dileklerine ben de 
katılıyorum. İnşallah başarılarla dolu bir 
sezon geçiririz. Mutluluklarla, güzel, sağ-
lıklı, kazasız belasız sakatlıklar olmadan 

bir sezon geçsin. En kötü günümüz böyle 
olsun” şeklinde konuştu.

Moral gecesinde son sözü ise kaptan 
Ali Turan aldı. “Öncelikle Başkanımıza, 
Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyoruz bu 
güzel geceden dolayı. Herkese hoş geldi-
niz diyorum. Yeni sezon inşallah hepimi-
ze hayırlı olur. İnşallah sakatlıksız kazasız 
belasız bir lig olur. İnşallah geçen sezon 
yaşadığımız sıkıntıları bu sene yaşamayız. 
Herkese katılımları için teşekkür ediyo-
rum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor en 
değerli 7. Takım

Spor Toto Süper Lig’in kadro değerlerdi netleşti. Temsilcimiz Atiker Konyaspor kadrosunda bulunan 
oyuncuların piyasa değeri toplamı 28.38 milyon Euro oldu. Bu rakamla Süper Lig’in en değerli 7. takımı 

olan Anadolu Kartalı’nın son yapacağı transfer hamlesi ile bir basamak daha yükselmesi bekleniyor
Spor Toto Süper Lig 

bugün başlarken, takımla-
rın kadro değerleri de belli 
oldu. Oyuncuların piyasa 
değerlerinin toplamından 
oluşturulan listede tem-
silcimiz Atiker Konyaspor 
28.38 milyon euroluk 
kadro değeri ile 7. sırada 
yer aldı. Süper Lig’in en 
değerli kadrosuna Gala-
tasaray sahip olurken son 
sırada ise Ankaragücü yer 
aldı. Temsilcimizin en de-
ğerli oyuncusu 4 milyon 
Euro’luk piyasa değeri 
ile yeni transfer Hurtado 
olurken, onu 2.50 milyon 
Euro ile Skubic takip etti. 
En değerli yerli oyuncu ise 
2 Milyon Euro ile Ömer Ali 
Şahiner.

TOPLAM DEĞER 598 
MİLYON EURO

Spor Toto Süper Lig’in 
yarın başlayacak 2018-
2019 sezonunda mücadele edecek 
18 takımda forma giyen futbolcuların 
toplam tahmini piyasa değeri 598 mil-
yon avroyu bulurken, kadrosu en pa-
halı ekip Galatasaray oldu. En değerli 
oyuncular sıralamasının zirvesinde ise 
Fenerbahçe’den Andre Ayew yer aldı. 
Alman internet sitesi Transfermarkt’ın 
verilerine göre, yeni sezon öncesi Sü-
per Lig’de yer alan takımların kadro de-
ğerleri sıralamasında, son şampiyon 
Galatasaray 84,5 milyon avro kadro 
değeriyle ilk sırada kendisine yer bul-
du. Sarı-kırmızılı takımın ardından, 79 
milyon avro kadro değeriyle Fenerbah-

çe ikinci sırada gösterildi. Geçen sezon 
öncesinde 119,6 milyon avro değeriyle 
en pahalı kadroya sahip olan Beşiktaş 
ise 70,1 milyon avroluk değeriyle üçün-
cü sıraya geriledi.

Ligin piyasa değeri en düşük göste-
rilen ekibi ise 10,68 milyon avro takım 
bedeliyle yeniden Süper Lig’e dönen 
MKE Ankaragücü oldu.

EN DEĞERLİSİ AYEW
Transfermarkt’ın değerlendirme-

sinde Süper Lig’de bu sezon forma 
giyecek oyuncular arasında en değerli 
isim, 15 milyon avro bedelle Fener-
bahçe’de kiralık olarak forma giyen Ga-

nalı futbolcu Andre 
Ayew gösterildi.

Ligin piyasa 
değeri en yüksek 
futbolcusu olarak 

gösterilen Ayew’i 12 milyon avro de-
ğerle Fenerbahçeli Giuliano Victor de 
Paula, Beşiktaşlı Domagoj Vida ve 
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı izledi. Yu-
suf, Türk futbolcular içinde en değerli 
isim olarak ön plana çıktı.

Bu sezon ligde ter dökecek en de-
ğerli ilk 21 oyuncu sıralamasında Ga-
latasaray’dan 8 futbolcu yer aldı. Bu 
listede Beşiktaş’tan 5, Fenerbahçe’den 
3, Trabzonspor’dan 2, Medipol Başak-
şehir, Alanyaspor ve Kasımpaşa’dan 
ise birer futbolcu bulundu.
n AA

Sıra Futbolcu  Takımı  Değeri (milyon avro) 
 1  Andre Ayew  Fenerbahçe  15
 2  Giuliano Victor de Paula  Fenerbahçe  12
 3  Domagoj Vida  Beşiktaş  12
 4  Yusuf Yazıcı  Trabzonspor  12
 5  Henry Onyekuru  Galatasaray  10
 6  Edin Visca  Medipol Başakşehir  10
 7  Josef de Souza  Fenerbahçe  9
 8  Garry Rodrigues  Galatasaray  8
 9  Abdülkadir Ömür  Trabzonspor  8
 10  Oğuzhan Özyakup   Beşiktaş  8
 11  Maicon Roque  Galatasaray  8
 12  Sofiane Feghouli  Galatasaray  7,5
 13  Tolgay Arslan  Beşiktaş  7,5
 14  Younes Belhanda  Galatasaray  7
 15  Fernando Muslera  Galatasaray  6
 16  Ryan Babel  Beşiktaş  6
 17  Fernando Reges  Galatasaray  5,75
 18  Emre Akbaba  Alanyaspor  5,5
 19  Gary Medel  Beşiktaş  5
 20  Bafetimbi Gomis  Galatasaray  4,5
 21  Trezeguet  Kasımpaşa  4,5

SÜPER LİG KADRO DEĞERİ SIRALAMASI
 Sıra Takım  Değeri (milyon avro) 
 1  Galatasaray  84,5
 2  Fenerbahçe  79
 3  Beşiktaş  70,1
 4  Medipol Başakşehir  53,3
 5  Trabzonspor  47,95
 6  Bursaspor  28,4
 7  Atiker Konyaspor  28,38
 8  Alanyaspor  26,7
 9  Kayserispor  22,85
 10  Göztepe  21,65
 11  Yeni Malatyaspor  20,45
 12  Çaykur Rizespor  20
 13  Demir Grup Sivasspor  18,98
 14  Kasımpaşa  18,4
 15  Akhisarspor  18,08
 16  Antalyaspor  16,6
 17  B.B. Erzurumspor  12,08
 18  MKE Ankaragücü  10,68
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