
Mutluluğunuz 
daim olsun 

Münevver-Recep Özen çiftinin kızı Büşra ile 
Ayşe-Hüseyin Arslan çiftinin oğlu Furkan Kemal, 
Dedeman Otel’de düzenlenen nikah merasimi ile 
evlendi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve 

dostları yalnız bırakmadı. n SAYFA 2’DE

03 Toyota Plaza’dan 
Ağustos’a özel fırsat 06 Bir haftada 35 

terörist öldürüldü 07 Büyükşehir’den
Asım’ın Nesli Kampı

İl Jandarma’ya
yeni komutan

‘Ereğli için 
çalışıyoruz’

Cumhurbaşkanı Kararı ile 
Konya İl Jandarma KomutanıJ.
Kd.Alb. İsmet Cansaran emekli 
oldu. Alb. Cansaran’dan bo-
şalan koltuğa ise Tuğgeneral 
Ercan Yaşin atandı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Mahalle Buluşmaları kapsa-
mında vatandaşlarla biraraya 
gelen Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, Ereğli’ye en 
güzel hizmetleri kazandırmaya 
devam edeceklerini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Konya iş dünyası ekonomik saldırılara karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 
“Devletimizin arkasındayız. İnanıyoruz ki, güzel günler yine ülkemizin ufkundan doğacak” denildi 

Dimdik ayaktayız

‘Büyümenin temeli güven ve istikrar’
Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, 
Konya Çalışan 
Gençlik Komisyonu 
tarafından düzenlenen 
“İşin Ehlinden” 
programında sanayi 
çalışanı gençlere 
tecrübe paylaşımında 
bulundu. Başkan 
Pekyatırmacı güven ve 
istikrar vurgusu yaptı. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

İŞKUR’dan 400 
TL bakım desteği

İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kadınlara, çocuk bakım 
desteğinin verilecek. İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, “Bakmakla 
yükümlü oldukları çocuklara 400 TL destek sağlanacak” dedi. 

Ayrıca Keleş konuyla ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü’nden bilgi 
alınabileceğini söyledi. n SAYFA 3’TE

Konya Şeker çifte 
bayram yaşattı

Konya Şeker, Kurban Bayramı nedeniyle iki avans ödemesini 
birleştirerek pancar üreticisinin banka hesaplarına 44 milyon 163 
bin lira yatıracak. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “İki 
avansı bu bayramda da birleştirdik, kurban öncesi üreticimizin eli 

rahatlasın istedik” dedi. n SAYFA 16’DA

AHLAKSIZ BİR  SALDIRI VAR
Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Tica-
ret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tara-
fından gündeme ilişkin ortak bir açıklama 
yapıldı.  Açıklamada, ekonomi üzerinden 
Türkiye’nin ahlaksız bir saldırıya maruz kal-
dığına vurgu yapıldı.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ
“Daha önce ülkemize ihanetlerle, darbe giri-
şimleriyle, vesayetlerle diz çöktürmeye çalı-
şanlar şimdi de döviz kurları ile, ambargolarla 
ekonomik saldırılarına devam etmektedirler” 
denilen açıklamada, Konya iş dünyası olarak 
tüm bu saldırılara karşı, bugüne kadar olduğu 
gibi şimdi de sonuna kadar devletimizin yanın-
dayız” ifadeleri kullanıldı.  n HABERİ SAYFA 5’TE
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Furkan Kemal ve Büşra, bir ömür mutluluk için hayatlarını birleştirdi. Genç çifti mutlu günlerinde yakınları ve 
dostları yalnız bırakmadı. Arslan va Özen aileleri de çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı  

Mutluluğunuz daim olsun
Furkan Kemal ve Büşra, bir ömür 

mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine 
girdi. Münevver-Recep Özen çiftinin kızı 
Büşra ile Ayşe-Hüseyin Arslan çiftinin 
oğlu Furkan Kemal, Dedeman Otel’de 
düzenlenen nikah merasimi ile evlendi. 
Gerçekleştiren düğün merasimine AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, 25 ve 26. 
Dönem AK Parti Konya Milletvekili Hüs-
nüye Erdoğan, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özde-
mir, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baykan, Genç MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Kadir Başaran, Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu’un yanı sıra Özen ve 
Arslan ailelerin yakınları, sevenleri ve 
dostları katıldı.
GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI POÇANOĞLU KIYDI

Büşra ve Furkan Kemal’in nikahla-
rını Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
kıydı. Poçanoğlu genç çiftlere nikah önce-
sinde öğütler verdi. Poçanoğlu, “Cenab-ı 
Hak bir yastıkta kocatsın.Birbirinize karşı 
sevginiz hiç eksilmesin.Birbirinizi incite-
cek söz ve davranışlardan kaçınınız, bi-
zim inancımızda evlilik, aile çok önemli. 
Bundan sonraki hayatınızda artık iki defa 
düşüneceksiniz, evlilik aile kurmak yeni 
bir hayattır. Bundan sonra birbirinize 
takdir edeci sözler söyleyin, birbirinize 
duymak istediğiniz sözleri söyleyin. Bizim 
meşhur 4S formülümüz var. Bunu siz de 
kulağınıza küpe edin. Birincisi sevgi, ikin-
cisi saygı, üçüncüsü sabır ve dördüncüsü 
sadakat” diye konuştu. Mutlulukları göz-
lerinden okunan genç çiftin nikah şahitli-
ğini ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 25 
ve 26. Dönem AK Parti Konya Milletve-
kili Hüsnüye Erdoğan, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti 
Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Do-
ğan, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir, Konya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, Spor Genel Mü-
dürü Mehmet Baykan, Genç MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Kadir Başaran, Ye-
nigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan, Hamdi Yıldırım, Salih 
Özen, Recep Özen, Zerrin Topal ve Rafet 
Baştürk yaptı.
RABBİM SİZLERİ BİR YASTIKTA KOCATSIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da 
genç çiftlere ömür boyu mutluluklar di-
leyerek, “Evlilik, iki insanın özelliklerinin 
bir bütüne dönüşmesi hali. Ben sizlere 
mutluluklar diliyorum. İnşallah Rabbim 
sizleri bir yastıkta kocatsın. Gençlerimize 
iki cihanda saadet diliyorum. Birbirleri-
nize olan saygı ve sevgi hiç eksilmesin. 
Anne ve babalarınızın duası her zaman 
yanınızda olacaktır” temennisinde bu-
lundu. Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan da, “Özen 
ve Arslan ailelerin mutlu günlerinde ya-
nımızda olduğunuz için siz kıymetli mi-
safirlerimize teşekkür ediyorum. Genç 
yavrularımıza iki cihan saadeti dileyerek 

onlara ömür boyu mutluluklar diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN MÜRÜVETİNİ GÖRMENİN 
MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

Mutlu bir yuva kurmanın sevinci-
ni yaşayan Büşra ve Furkan Kemal’in, “ 
Nikah merasimimizde siz değerli dostla-

rımızla birlikte olmaktan mutluluk du-
yarız” yazılı davetiyesini alan yakınları, 
dostları, hatıra fotoğrafı çektirerek genç 
çiftin mutluluğuna ortak oldu. Özen ve 
Arslan aileleri ise çocuklarının mürüvve-
tini görmenin mutluluğunu yaşarak, mi-
safirlerin ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul 

etti. 
Yenigün Gazetesi olarak çıktıkları bu 

yolda Büşra ve Furkan Kemal’e  bir ömür 
boyu mutluluklar diler, beraberliklerinin 
iki ailede mutluluklar getirmesini Ce-
nab-ı Hak’tan niyaz ederiz.
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Toyota Plaza’dan Ağustos ayına özel fırsat
Toyota Plaza Otojen, Ağustos 

kampanyasında en uygun vade 
seçenekleriyle birlikte özel faiz 
avantajları da sunuyor. 

2018 model Auris, Auris 
Hybrid, Yaris, Yaris Hybrid ve 
RAV4 Hybrid’lerden birine sahip 
olmak isteyenler, 46 bin TL’lik 
kredilerde 12 aya yüzde 0,99 
faiz fırsatından yararlanacaklar. 
ÖTV teşviği ile birlikte hibrit 
modelleri tercih edenler Ağustos 
kampanyasından çok daha karlı 
çıkacaklar. 

Toyota Plaza Otojen’in kam-
panyasında Türkiye’de üretilen 
sınırlı sayıdaki 2018 model C-HR 
ve C-HR Hybrid ÖTV teşviğinin 
yanında Ağustos ayında 25 bin 
TL’ye varan indirimler ile son 
derece cazip fiyatlarla satışa su-
nulacak. Bunun yanında ayrıca 

hurda teşviği kapsamında Hilux 
almak isteyenler için de 0 ÖTV 
avantajı sunuyor. 

 Toyota Finans sistemine yeni 
katılan Ziraat Katılım Bankası’n-
dan 0 km ve 2. el otomobil için 
kredi kullanacak olanlar için tüm 
vadelere yüzde 1,65 kar oranı 
uygulanacak. Her bütçeye uygun 
olarak şekillendirilebilen 48 aya 
varan vade seçenekleri ile To-
yota Plaza Otojen’in Ağustos ayı 
kampanyasından yararlananlar, 
diledikleri takdirde ödemelerine 
2019 yılının şubat ayında baş-
layabilecekler. Bunun yanında, 
markası ne olursa olsun eski 
araçlarını değiştirip yeni bir To-
yota almak isteyenler için Toyota 
Plaza Otojen’de takas imkanı da 
bulunuyor.
n HABER MERKEZİ

Jandarma Genel Komutanlığı’na 
Mensup subayların emekliye sevk 
edilmeleri ve atamaları hakkındaki 
Cumhurbaşkanı Kararları dün Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 2803 Sayılı 
Kanunun 13’üncü Maddesi gereğin-
ce 15 Eylül 2018 tarihinde geçerli 
olmak üzere 34 subay emekliye sevk 
edildi. Ayrıca Jandarma Genel Ko-
mutanlığı General Atamaları ile 28, 
Jandarma Genel Komutanlığı İl Jan-
darma Komutanlıkları Atamaları ile 
de 25 ismin atamaları yapıldı. Emek-
liye ayrılan ve yeni atamalar listesin-
de Konya’dan da isimler bulunuyor. 

CANSARAN EMEKLİ
OLDU, YAŞİN ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı Kararlarına göre 
uzun zamandır Konya İl Jandarma 
Komutanlığı görevini yürüten J.Kd.

Alb. İsmet Cansaran emekli oldu. 
Alb. Cansaran, 15 Temmuz Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe 
girişimine karşı dik duruşuyla Kon-
ya’da gönüllere girmişti. FETÖ’nün 
talimatını tanımayarak devletin ve 
milletin yanında yer alan Alb. Can-
saran, Konya’da askerin millete karşı 
kışladan çıkmasına izin vermeyerek 
“Kahraman komutan” olarak hafı-
zalara kazınmıştı. Alb. Cansaran’la 
birlikte Konya İl Jandarma Komutan 
Yardımcısı J.Alb. Namık Kemal Çe-
tinkaya da emekliye ayrıldı. Emekliye 
ayrılan Alb. Cansaran’dan boşalan 
koltuğa da yine Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile yapılan atamalarla Tuğgeneral 
Ercan Yaşin atandı. Tuğgeneral Yaşin 
Çakırsöğüt Jandarma Komutanlığı’n-
da Tugay Komutanı olarak görev ya-
pıyordu.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Kent Ormanı’nda göktaşı
yağmuru izlendi

Konya’da, 2018 yılının en 
önemli gök olayları arasında gös-
terilen Perseid Göktaşı Yağmuru, 
Konya Bilim Merkezi’nin organi-
zasyonuyla Konya Kent Ormanı’n-
da takip edildi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk Bilim Mer-
kezi, Kent Ormanı’nda astronomi 
gecesi düzenledi. 

Halk arasında “Yıldız Kayması” 
olarak da bilinen Perseid Göktaşı 
Yağmuru, dünyanın birçok nok-
tasında olduğu gibi Konya’dan da 
çıplak gözle izlendi. Bu güzel doğa 

olayını izlemeye gelen çok sayıda 
bilim meraklısı Kent Ormanı’nda 
bir tepede toplanarak meteor yağ-
murunu izlemenin keyfini yaşadı. 
Konya Bilim Merkezi’nden bilim 
insanları da etkinlik boyunca katı-
lımcılara uzay ve göktaşı yağmuru 
hakkında bilgiler verdi. 

1992 yılından beri görü-
len Perseid Meteor Yağmurları, 
Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından 
arda kalan kalıntılardan oluşuyor. 
Taşların atmosferde iz bırakarak 
kül olması da halk arasında “yıldız 
kayması” ifadesiyle de anılıyor.
n AA

İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kadınlara, çocuk bakım desteği verilecek. İŞKUR İl Müdürü 
Emrah Keleş, “Bakmakla yükümlü oldukları çocuklara 400 TL destek sağlanacak” dedi

‘Çalışan kadınlara 400 TL 
çocuk desteği verilecek’

İŞKUR Konya İl Müdürlüğü 
tarafından, Sanayi sektöründeki 
mesleklerde düzenlenen Mes-
leki Eğitim Kurslarına ve İma-
lat Sektöründeki mesleklerde 
düzenlenen İşbaşı Eğitim Prog-
ramlarına katılan kadınlara, ço-
cuk bakım desteğinin verilme-
sine ilişkin toplantı düzenlendi. 
İŞKUR İl Binasında düzenlenen 
toplantıya Konya Çalışma ve İş 
Kurumu Müdürü Emrah Keleş’in 
yanı sıra basın mensupları katıl-
dı. Konuşmalarını gerçekleştiren 
Konya Çalışma ve İş Kurumu 
Müdürü Emrah Keleş, “, Sanayi 
sektöründe düzenlenen yüzde 
50 istihdam garantili Mesleki 
Eğitim kursların ve imalat sek-
töründeki mesleklerle düzenle-
nen İşbaşı Eğitim Programlarına 
katılan kadınlara, bakmakla yü-
kümlü oldukları 2-5 yaş çocuk-
ları için aylık 400 TL’lik bakım 
desteği sağlıyoruz” dedi. 

“ÇOCUKLARA 400 TL 
DESTEK SAĞLANACAK”

İşbaşı Eğitim Programlarına 
katılan kadınlara, bakmakla yü-
kümlü oldukları 2-5 yaş çocuk-
ları için aylık 400 TL’lik destek 
sağlanacağını dile getiren Konya 
Çalışma ve İş Kurumu Müdürü 
Emrah Keleş, sözlerine şu şekil-
de devam etti: “Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
himayelerinde gerçekleştirilen 
‘İstihdam Şurası’nda’, milli is-
tihdam seferberliğinin ikinci fazı 
kapsamında uygulanacak olan 
teşvik ve destekleri açıklanmış-
tır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
kamuoyuna duyurduğu ve Tür-
kiye Ekonomisinin büyümesini 
daha da güçlendirecek olan teş-

vik ve desteklerimiz, iş arayan-
larımızı ve işverenlerimiz başta 
olmak üzere; kadınlar, gençle-
ri ve engellilere yönelik birçok 
avantajı da beraberinde getir-
mektedir. Kadınların iş gücü pi-
yasasına katılımlarının önündeki 
en büyük engel çocuk bakımıdır. 
Özellikle gelir düzeyi düşük aile-
lerin çocuk bakımına ücret öde-
melerinin pek mümkün olmadığı 
günümüzde kadın işgücü piya-

sasının dışında kalmakta bu da 
toplumu ve aileyi olumsuz etki-
lemektedir. Bu bağlamda kadın 
istihdamını artırmak ve kolay-
laştırmak amacıyla 2018 yılında 
ilk defa, Sanayi sektöründe dü-
zenlenen yüzde 50 istihdam ga-
rantili Mesleki Eğitim kursların 
ve imalat sektöründeki meslek-
lerle düzenlenen İşbaşı Eğitim 
Programlarına katılan kadınla-
ra, bakmakla yükümlü oldukları 

2-5 yaş çocukları için aylık 400 
TL’lik bakım desteği sağlıyoruz. 
Bakım desteğinden yalnızca 2-5 
yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) 
çocuğu kreşe/gündüz bakıme-
vine (özel veya kamu) devam 
eden kadın kursiyer/katılımcılar 
yararlanabilecektir. Ödeme mik-
tarı en fazla 400 TL olacaktır. 
Bu destek 01.04.2018 ve sonra-
sında açılacak kurs/programları 
kapsamaktadır”

“İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARI, TECRÜBE 

EDİNECEKLERİ BİR PROGRAM”
İşbaşı Eğitim Programları-

nın iş gücü temin edilebilecek 
bir program olduğunu da dile 
getiren Keleş, İşbaşı Eğitim 
Programları işsizlerin mesleki 
yeterliliklerini geliştirebilecek-
leri ve tecrübe edinecekleri, iş-
verenlerinde herhangi bir mali-
yete katılmadan iş gücü temin 
edebilecekleri bir programdır. 
Programa katılmak isteyenler 
işbaşı eğitim yapacağı işyerini 
kendileri bulabileceği gibi kuru-
mumuzdan da kendilerine işyeri 
bulunmasını talep edebilirler. 
Ayrıca işverenler de istedikleri 
vasıftaki katılımcı adayını kendi-
leri bulabilecekleri gibi kendile-
rine katılımcı adayı bulunmasını 
İŞKUR’dan da talep edebilirler. 
Programa katılmak isteyen iş 
araya ve işverenlerimiz Konya 
Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü ile hizmet merkezlerine 
istenildiği zaman başvuru ya-
parak iş ve meslek danışmanlı-
ğı hizmetlerinden faydalanarak 
programa katılabilirler” diye ko-
nuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Cumhurbaşkanı Kararı ile Konya İl Jandarma KomutanıJ.Kd.Alb. İsmet Cansaran emekli oldu. Alb. Cansaran’dan boşalan koltuğa ise Tuğgeneral Ercan Yaşin atandı 

İl Jandarma’ya yeni komutan atandı

J.Kd.Alb. İsmet Cansaran Tuğgeneral Ercan Yaşin

Konya Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Emrah Keleş
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Teşekkür ziyareti

Türkiye Emekliler Derneği Ereğli 
Şubesi Başkanı Fevzi Aldemir ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i 
makamında ziyaret ederek 3. TOKİ 
yapımı noktasında çabaları için 
teşekkür ettiler.

Ereğli’ye yapımına başlanan 
ve büyük aşama kat eden 3. TOKİ 
Konutları için başvuru tarihleri belli 
oldu. Müjdeyi veren Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven başvurular 
hakkında bilgi verdi. Ereğli’mize 
hayırlı olsun diyen Başkan Özgü-
ven: “Yapımına başlanılan, önemli 
mesafe kat edilen ve bizim de ya-
kından takip ettiğimiz 3. TOKİ Ko-
nutları için başvuru şartları açıklan-
dı. TOKi Konutlarına müracaatlar 
27 Ağustos-07 Eylül 2018 tarihleri 

arasında Halk Bankası Şubesinde 
yapılacak. Hemşehrilerimiz ay-
rıntılı bilgileri toki.gov.tr satışlar 
bölümünden ve Ereğli Belediye 
Başkanlığı danışma birimimizden 
alabilirler. 3. TOKİ Konutlarının ya-
pımında çok emeği olan Milletveki-
limiz Sayın Halil Etyemez’e ve Toki 
Başkanımız M. Ergün Turan Bey’e 
teşekkür ederiz. Ereğli’mize hayır-
lı uğurlu olsun. Daha değerli bir 
Ereğli için hizmetlerimiz aralıksız 
devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Konya Ereğli Gençlik 
Merkezi Bayan Voleybol takımı ile 
yemekte bir araya geldi. Sporun her 
türlüsünü destekliyoruz diyen Baş-
kan Özgüven: “Şehrimizi Bayanlar 
Voleybol Ligi 2. Lig’de başarıyla 
temsil eden bayan sporcularımızla 
bir araya geldik. Spor hayatımızda 
önemli bir yere sahiptir. Günümüz 
dünyasında spor bedensel bir akti-
vite olmanın ötesinde, dostluk ve 
kardeşlik duygularını pekiştiren, 
bu yönüyle de insanlar ve toplum-

lar arasında barışa hizmet eden en 
etkin araçlardan biri haline gelmiş-
tir. Bu anlamda şehrimizde faaliyet 
gösteren spor kulüplerimizi ve ba-
şarılı sporcularımızı Belediye olarak 
her zaman destekliyor ve yanların-
da oluyoruz. Her zaman sporun ve 
sporcunun destekçisiyiz. Onların 
başarıları bizleri mutlu ediyor. Bun-
dan sonraki süreçte de sporun her 
türlüsüne destek olmaya devam 
edeceğiz. Tüm sporcularımıza ve 
spor kulüplerimize başarılar diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.

‘Türk kadını her zaman 
başarılı işlere imza attı’

Başarılı gençlerden 
Başkan Özgüven’e ziyaret

‘Çocuklarımızla 
mutlu oluyoruz’

Kadın Girişimciler Derneği ça-
lışmalarına aralıksız devam ediyor. 
Derneğin “Hayata Tutunan Eller 
Projesi”  kapsamında KOSGEB iş-
birliği ile Ereğli Belediyesi’nin ön-
cülüğünde bayanlara girişimcilik 
kursu verildi. Kadın Girişimciler 
Dernek Başkanı Durdane Koca-
gil, “KOSGEB işbirliği ile açtığımız 
Girişimcilik Kursu bayanlara özel. 
Amacımız kadınlarımıza önce eği-
tim vermek. Sertifikalarını aldıkla-
rında kendi işlerini kurabilmeleri 
için önce eğitim almaları şart. Ha-
yata Tutunan Eller Projemizin bir 
bölümü olan girişimcilik kursuna 

ilgi yoğun. Projemize iştirak eden 
tüm bayanlarımıza teşekkür ede-
riz. Bu önemli projelerin gerçekleş-
mesinde öncü olan ve her zaman 
desteklerini esirgemeyen Belediye 
Başkanımız Özkan Özgüven’e yü-
rekten teşekkür ederiz” dedi. Kurs 
hakkında değerlendirmelerde bu-
lunan Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven: “Türk kadını tarih boyunca 
başarılı olmuş ve güzel işlere imza 
atmıştır. Bu anlamda onlara ülke 
ekonomisine ve aile ekonomilerine 
katkıda bulunmaları için öncüsü 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” 
dedi. 

İstanbul’da düzenlen Balkan 
Türkiye Şampiyonası’nda 3000 
metrede Türkiye Şampiyonu ve 
Balkan 3.’sü olan Sevilay Ünaler 
ile Milli Sporcular ve YKS(Yüksek 
Öğretim Sınavları)’de Ereğli 1.’si 
Türkiye 195.’si olan Hilmi Do-
ğan ile ailesi ve Ulumeşe Mahalle 
Muhtarı Ercan Akın Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven’i makamın-
da ziyaret etti. Başkan Özgüven 
başarılı sporcuya ve öğrenciye he-
diyelerini takdim etti. Ziyaretler-
den duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Özgüven: “Gençlerimi-
zin başarıları ve nazik ziyaretleri 
ile mutlu olduk. Kendilerini çam 
sakızı çoban armağanı ödüllen-
dirdik. Milli Atlet Sevilay Ünaler 
Atletizm 3000m Türkiye 1.si Bal-
kan 3.sü diğer Kardeşimizde Hil-
mi Doğan YKS(Yüksek Öğretim 
Sınavları) Ereğli 1.si Türkiye 195.
si olarak bizleri gururlandırdılar. 
Böyle başarılı gençlerimizi gör-
dükçe geleceğimizin emin ellerde 
olduğu düşüncesine sahip oluyo-
ruz. ” ifadelerini kullandı.

Zengen Mahallesi’nden gelen 
45 çocuk Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven’e misafir oldular. 
Gün boyunca çeşitli etkinliklere 
katıldılar. Sabahın ilk saatlerinde 
Belediye gelen çocuklar daha son-
rasında sinemaya, oyun salonuna, 
yüzme havuzuna gittiler. Ayrıca 
çocuklara yemek ve dondurma 
ikramı da yapıldı. Mutlulukları göz-
lerinden okunan Zengenli minkler 
Başkan Özgüven’e teşekkür ettiler. 
Çocuklarımız her şeyin en iyisine 
layık diyen Özgüven: “Zengen Ma-

hallemizden gelen 45 yavrumuz 
Belediyemizin organize ettiği çeşit-
li etkinliklere katıldılar. Gün boyu 
Eğlenceli vakit geçiren çocukları-
mız sinema, havuz ve oyun par-
kında doyasıya eğlendiler. İkramla-
rımızın da olduğu program akşam 
üzeri son buldu. Çocuklarımız bi-
zim için çok değerli ve onlar her 
şeyin en iyisine layıklar. Bu anlam-
da Belediye olarak çocuklarımıza 
yönelik hizmetlerimize devam edi-
yoruz. Onların mutluluğuyla mutlu 
oluyoruz” diye konuştu.

Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla biraraya gelen Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, Ereğli’ye en güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceklerini söyledi

‘Ereğli için canla 
başla çalışıyoruz’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Mahalle Buluşmaları 
kapsamında Toros Mahallesi TOKİ 
2. Etap sakinleriyle bir araya geldi. 
Programda AK Parti İlçe Başkan 
Yardımcıları Zübeyir Dursun, Yıldı-
rım Kardaş, Ahmet Can ve teşkilat 
üyelerinin yanı sıra Belediye Baş-
kan Yardımcıları, Birim Müdürleri 
ve Mahalle sakinleri yer aldı. Yapı-
lan ve yapılması planlanan hizmet-
ler hakkında bilgi veren Başkan 
Özgüven: “Mahalle Buluşmaları 
kapsamında vatandaşlarımızla bir 
araya gelerek samimi sohbet orta-
mında istek, talep ve şikayetlerini 
dinlemeye devam ediyoruz. Bu 
doğrultuda çalışmalarımızı yaparak 
hizmet planlamamızı yapıyoruz. Bu 
anlamda Toros Mahallesi TOKİ 2. 
Etap sakinlerimizle bir arada ol-

duk. Şimdiye kadar yaptığımız hiz-
metlerden bahsederek gelecekte 
planladığımız hizmetlerimizden 
bahsettik. Ayrıca hemşehrilerimi-
zin istek, talep ve şikayetleri nokta-
sında gereken notlarımızı aldık ve 
en kısa zamanda gerekli çalışmala-
rımızı yapacağız. Hizmet yolunda 
en büyük gücümüz hemşehrileri-
miz, onların destekleriyle şehrimi-
zi daha değerli hale getirmek için 
canla başla çalışan bir Belediye 
var. Bu noktada bizlere destek 
olan ve hizmetlerimizde en önem-
li gücümüz olan hemşehrilerimize 
teşekkür ediyoruz. Bu güne kadar 
yaptığımız hizmetler yapacakları-
mızın teminatıdır. Ereğli’miz için 
çalışmaya ve Ereğli’mize en güzel 
hizmetleri kazandırmaya devam 
edeceğiz” dedi.

3. Toki’ de başvuru 
tarihleri belli oldu

‘Sporun her türlüsünü 
desteklemeyi sürdüreceğiz’
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Karaman’da otomobilin yoldan çıkarak tak-
la atması sonucu 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı 
Kızık Köyü yolunun 6. kilometresinde mey-
dana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin 
A. (25) yönetimindeki 70 BH 118 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 
boş araziye takla attı. Kazada sürücü ile 
birlikte Ekrem A. (61), Yasin A. (35), Feride 
A. (56), Gamze A. (28) ile 10 aylık ikizler 
Beren ve Ceren A. yaralandı. Yaralılar 
ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  n İHA

Araç takla attı:
7 kişi yaralandı

Ereğli ilçesinde, trafik kazası ihbarına 
giden 112 acil sağlık ambulansında görevli 
hemşire Gülden Yurter (30), yaralanan sü-
rücünün, kuzeni Furkan Aybalı (20) oldu-
ğunu gördü. Gözyaşı döken Yurter, sarıldığı 
yaralı kuzenine ilk müdahalede bulundu. 

Kaza, dün gece Ereğli- Adana yolundaki 
Ereğli Şeker Fabrikası önünde meydana gel-
di. Furkan Aybalı yönetimindeki 42 E 5950 
plakalı otomobil, Özdemir Gezer’in kullan-
dığı 2480 R Kıbrıs plakalı TIR’a arkadan 
çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aybalı 
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık 
ekipleri sevk edildi. İlk yardım için 112 acil 
sağlık ambulansından inen hemşire Gülden 
Yurter, yaralı sürücünün, kuzeni olduğunu 
gördü. Ağlamaya başlayan Yurter, sarıldığı 
yaralı kuzenine ilk müdahalede bulunarak, 
ambulansa alınmasını sağladı. Ereğli Devlet 
Hastanesi’ne götürülen Furkan Aybalı’nın 
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Yaralı kuzenini gördü, sarıldı, müdahale etti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoklu 
doğum yaşayan ve beklenmedik har-
camalar ile karşılaşan aileleri destek-
leyecek “Çoklu Doğum Yardım Prog-
ramı”nı başlatacaklarını belirterek, 
bu çerçevede, çoklu doğum nedeniy-
le beklenmedik harcamalar ile kar-
şılaşan muhtaç ailelere 0-2 yaş gru-
bundaki çocukları için aylık 150 lira 
ödeme yapılacağını bildirdi.  Selçuk, 
yaptığı yazılı açıklamada, 100 gün 
içerisinde önemli projeleri hayata 
geçireceklerini, kadınların, gençlerin, 
işverenlerin, ihtiyaç sahiplerinin ve 
çalışanların yanında olmaya devam 
edeceklerini vurguladı.

Yapılacak düzenlemeler kap-
samında emekli maaşlarıyla ilgili 
değişikliğe gideceklerini belirten 
Selçuk, “Bin liranın altında emekli 
maaşı bırakmama sözümüzü yeri-
ne getiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz 
mevzuat değişikliğiyle emeklilerimiz 
bin TL’nin altında maaş almayacak. 
Düzenlemeden 150 bin emekli ya-
rarlanacak” değerlendirmesinde bu-
lundu. 

Bakanlık olarak, şehit yakınları ve 

gazilerin her türlü ihtiyaçlarında yan-
larında olmaya devam edeceklerini 
aktaran Selçuk, bu amaçla yaşama 
geçirilecek uygulamalar ve atılacak 
kalıcı adamlarla şehit yakınları ve 
gazilerin SGK borçlarının silineceğini 
bildirdi. 

Selçuk, er ve erbaş ailelerine üc-
retsiz sağlık hizmeti verileceğini, 460 
bin er ve erbaş ailesinin bu hizmet-
ten yararlanacağını kaydetti. İşsizlik 

ödeneğinde başvuru şartlarını es-
neteceklerine dikkati çeken Selçuk, 
“Hizmet akdinin sona ermesinden 
önceki son 120 gün kesintisiz prim 
ödeme şartını kaldırıyoruz. Bu kura-
lı, ‘Hizmet akdinin sona ermesinden 
önceki son 120 gün hizmet akdine 
tabi olanlardan...’ şeklinde değiştiri-
yoruz. Bu düzenlemeden 12 bin 500 
kişinin daha yararlanmasını öngörü-
yoruz” bilgisini verdi.

Selçuk, 2828 sayılı kanun çerçe-
vesinde uygulanan evde bakım yar-
dımı alanlar hariç, 3294 sayılı kanun 
kapsamında bulunan ve ağır kronik 
hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı 
olan hastaların tedavilerini aksatma-
dan sürdürebilmelerini amaçladıkla-
rını, bu çerçevede hastalara kullanı-
lan cihazın aylık ortalama tüketimi 
tespit edilerek elektrik üretim desteği 
verileceğini anlattı. 

Hastaların işlem takibi, görüntü 
ve tetkik paylaşımlarının elektronik 
ortama aktarımını sağlayarak teş-
his ve tedavi noktasında gereksiz 
radyasyon alımının önüne geçmeyi 
ve yine bu sayede sağlık alanında 
önemli bir tasarruf sağlamayı he-

deflediklerine de işaret eden Selçuk, 
“Sağlık hizmet sunucusu tarafından 
çekilen ve kaydedilen BT-MR görün-
tülerinin, internet aracılığıyla diğer 
sağlık hizmet sunucuları tarafından 
görüntülenmesini sağlayacak söz ko-
nusu uygulama ile birlikte görüntü 
ve tetkik maliyetinde yüzde 5 azalma 
öngörüyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Selçuk, Engelli Sağlık Kurulu ra-
porlarında yaşanan sorunların gide-
rilmesi ve engellilerin hak ettikleri 
sosyal desteğe daha etkin ulaşmasını 
sağlamak amacıyla engelli vatandaş-
ların her bir işlem için ayrı ayrı rapor 
almasının da önüne geçmeye hedef-
lediklerini belirtti. 

Bağ-Kur’lu sigortalılara sosyal 
güvenlik primlerini ödeme kolaylığı 
ve geçmiş hizmetlerini dondurarak 
sağlık hizmetlerinden faydalanma 
imkanı sağlayacaklarını ifade eden 
Selçuk, Temmuz ayı sonuna kadar 
talepte bulunanların prim borcuna 
bağlı olarak, geçmişe yönelik hizmet-
lerinin dondurularak, sağlık hizmet-
lerinin aktif hale getirileceğini vurgu-
ladı. n AA

Savunma devleri arasında 
4 Türk firması yer aldı

‘Bağımsızlık mücadelesinin 
sonuna kadar arkasındayız’

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ülkemize yapılan ekonomik saldırı-
larla ilgili kınama mesajı yayınladı. 
Şeker mesajında:

“Ülkemiz ve Aziz Milletimiz 
üzerinde yüzlerce yıldır oynanan 
oyunların bir benzeri son dönemde 
ekonomimiz üzerinde oynanmak-
tadır. Ülkemizin karşı karşıya kal-
dığı bu gayri ahlaki siyasi oyunları 
en ağır şekilde kınıyoruz. Bağım-
sızlığının bilincinde olan sorumlu 
her bir Türk vatandaşı gibi belirt-
mek isteriz ki, acımasız sömürüye 
alışmış kapitalizmin ülkemiz ve 
bölgemize yönelik çıkar hesapları 

ve şımarık hegemonik tepeden ba-
kışının oluşturduğu fatura tüm in-
sanlığa zarar vermektedir. Yıllardır 
ülkemiz üzerinde yapılan hesapla-
rın asla tutmayacağını bir kez daha 
hatırlatarak; Milli Ekonomi mode-
limize yönelik tüm bu saldırılara 
karşı tüm halkımızı, ülkemize ve 
değerlerimize sahip çıkmaya davet 
ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız öncülüğünde verilen bağım-
sızlık mücadelesinin sonuna kadar 
arkasındayız. Üniversite olarak bu 
mücadelede üzerimize düşenleri 
yapmaya hazırız.” şeklinde görüş-
lerini ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Konya iş dünyası ekonomik saldırılara karşı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Devletimizin 
arkasındayız. İnanıyoruz ki, güzel günler yine ülkemizin ufkundan doğacak” denildi 

‘Ekonomik saldırılara karşı 
devletimizin arkasındayız’

Konya Ticaret Odası, Konya Ti-
caret Borsası ve Konya Sanayi Oda-
sı son günlerde ekonomide yaşanan 
gelişmelerle ilgili ortak bir açıklama 
yaparak, “Konya iş dünyası ola-
rak tüm ekonomik saldırılara karşı 
dimdik devletimizin arkasındayız” 
mesajı verdi. 

Konya iş dünyasını temsilen 
Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik ve Kon-
ya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü tarafından yapılan ortak 
açıklama şu şekilde: “Türkiye, son 
yıllarda hayata geçirdiği reformlar-
la, özel sektörün lokomotifliğinde 
başta ekonomi olmak üzere pek çok 
alanda önemli mesafeler kat etmiş-
tir. Reel sektörümüzün üreten ve 
ihracat yapan yapısı, sağlam banka-
cılık sistemimiz ve devletimizin özel 
sektörü üretime teşvik eden bakış 
açısı Türkiye’yi dünyanın en etkin 
sanayi ülkelerinden birisi haline ge-
tirmiştir. Bugün Türkiye kendi böl-
gesinin en üretken ülkesi olmakla 
birlikte, küresel ekonominin güçlü 
bir paydaşı haline gelmiştir. Cum-
huriyet tarihinin en yüksek ihracat 
rakamları bu dönemde gerçekleş-
tirilmiş, başta ihracat olmak üze-

re tüm alanlarda sağlanan yüksek 
performans ülkemizin dünyanın 
en hızlı büyüyen ekonomisi olma-
sının yolunu açmıştır. Ancak son 
dönemde döviz kurları üzerinden 
hiçbir gerçekle örtüşmeyen son 
derece ahlaksız saldırılara maruz 
kalmaktayız. Daha önce ülkemize 
ihanetlerle, darbe girişimleriyle, ve-
sayetlerle diz çöktürmeye çalışanlar 
şimdi de döviz kurları ile, ambargo-
larla ekonomik saldırılarına devam 
etmektedirler. Konya iş dünyası ola-
rak tüm bu saldırılara karşı, bugüne 
kadar olduğu gibi şimdi de sonuna 
kadar devletimizin yanındayız. Gün 
ülkemizin ve işletmelerimizin beka-
sı için daha fazla sorumluluk alarak, 
her zamankinden daha sağlam bir 
şekilde kenetlenme günüdür. Özel 
sektörümüzle, çalışanlarımızla, fi-

nans kurumlarımızla, devletimizin 
de desteğiyle millet olarak topye-
kun kararlı bir duruş göstererek 
vereceğimiz mücadeleden zaferle 
çıkacağımızdan hiç şüphe etmiyor, 
güzel günlerin yine ülkemizin uf-
kundan doğacağına inanıyoruz. Ay-
rıca Konya iş dünyası olarak, işlet-
melerimizin hepimizin ortak değeri 
olduğuna inanıyoruz. Ekonomide 
olağanüstü günler yaşadığımız bu 
dönemde işletmelerimizin ticari iti-
barını zedeleyen söylenti ve dediko-
duların da bilinçli veya bilinçsiz bazı 
taraflarca beslendiğini görüyoruz. 
Bu anlamda iş dünyamızın moral 
ve motivasyonunu olumsuz yönde 
etkilemesi muhtemel tüm söylen-
ti ve dedikoduları şiddetle kınıyor, 
gerçek bilgiler ile hareket etmenin 
hak ve hakkaniyete uygun olan 

yöntem olduğunu hatırlatmayı gö-
rev biliyoruz. Bu dönemde sadece 
kendimizden veya kendi işletmele-
rimizden değil; ortak değerlerimizin 
muhafazasından da her zaman-
kinden çok daha fazla sorumluyuz. 
Yine böyle dönemlerde kurumlar 
arası, sektörler arası ve kişiler ara-
sı dayanışmanın önemi açıktır. Bu 
bağlamda normal dönemlerde bir-
birini besleyen sektörlerin birbirini 
destekleyen, birbirine güç ve enerji 
veren boyuta geçmesi hepimiz için 
hayati önemi haizdir. Belli merkez-
lerce yürütülen bu hadsiz ekonomik 
saldırı karşısında herkesi sorumlu 
davranmaya, daha fazla çalışmaya, 
daha fazla dayanışmaya, daha fazla 
birlik ruhu ile hareket etmeye davet 
ediyoruz.” 
n HABER MERKEZİ

Dünyanın en prestijli savunma 
sanayisi listesi kabul edilen “De-
fense News Top 100”de yer alan 
Türk şirketi sayısı 4’e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri 
merkezli askeri yayıncılık kuruluşu 
Defense News dergisi tarafından 
her yıl bir önceki yılın savunma sa-
tışları baz alınarak yayımlanan ve 
dünyanın en prestijli savunma sa-
nayisi listesi kabul edilen “Defense 
News Top 100” açıklandı.

Listede ASELSAN, TUSAŞ, 
ROKETSAN ile Savunma Tekno-
lojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ 
(STM) olmak üzere 4 Türk firması 
yer aldı. Listede ASELSAN 55, TU-
SAŞ 64, ROKETSAN 96. ve STM 
97. sırada kendilerine yer buldu.

STM ilk kez listeye girerken 
ASELSAN ve ROKETSAN ikişer 
sıra yükseldi.

Yurt içinde ve dışında üstlendi-
ği projelerle performansını artıran 
ASELSAN, 2016’da 1 milyar 195 
milyon dolar olan cirosunu geçen 
yıl 1 milyar 424 milyon dolara çı-
kartarak ilk kez 2006’da girdiği 
listedeki sıralamasını yükseltmeye 
devam etti.

ASELSAN, bu başarıyı askeri 
ve sivil haberleşme sistemleri, ra-
dar ve elektronik harp sistemleri, 
elektro-optik sistemler, aviyonik 

sistemler, savunma ve silah sis-
temleri, komuta kontrol sistemleri, 
deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-
Ge’ye dayalı geliştirdiği ürün ve 
çözümlerle yakaladı.

ANKA insansız hava aracı, 
ATAK helikopteri ve HÜRKUŞ 
gibi yerli tasarım projelerini hayata 
geçiren, Boeing, Airbus, Lockhe-
ed Martin, Northrop Grumman, 
Bombardier ve Leonardo gibi lider 
uçak sanayi firmaları için üretimler 
yapan TUSAŞ ise 2011 verileriyle 
listeye ilk kez 83. sıradan giriş yap-
tı. Şirket, 1,1 milyar dolarlık ciro-
suyla bu yılki listede de yer almaya 
devam etti.

ROKETSAN, geçen yıl dahil ol-
duğu listede bu dönem 376 milyon 
dolarlık cirosuyla yer buldu. 

STM ise 369 milyon dolarlık 
cirosuyla bu yıl ilk kez listede yer 
aldı.

Defense News Top 100’ün ilk 
sırasında 47 milyar 985 milyon do-
lar ciroyla Lockheed Martin, ikinci 
sırasında 23 milyar 573 milyon 
dolarla Raytheon Company, üçün-
cü sırasında 22 milyar 380 milyon 
dolarla BAE Systems, dördüncü 
sırasında 21 milyar 700 milyon do-
larla Northrop Grumman ve beşin-
ci sırasında 20 milyar 561 milyon 
dolarla Boeing bulunuyor. n AA

Çoklu doğum yapan muhtaç ailelere destek
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Tunceli’de etkisiz hale getirilen 
teröristlerden birinin bölücü terör 
örgütü PKK’nın sözde Erzurum 
eyalet sorumlusu olduğu bildirildi. 
İçişleri Bakanlığından yapılan açık-
lamada, Tunceli’de düzenlenen 
operasyonda etkisiz hale getirilen 
teröristlerden birinin bölücü terör 
örgütünün sözde Erzurum eyalet 
sorumlusu “Roni-Munzur” kod 
adlı Mahmut Laçin olduğu kayde-
dildi.  Tunceli’nin Pülümür ilçesi 
kırsalında etkisiz hale getirilen 
10 teröristten biri olan örgütün 
sözde Erzurum eyalet sorumlusu 
“Roni-Munzur” kod adlı Mahmut 
Laçin’in daha önce öldürülen aynı 
görevdeki “Panzer Kemal” kod adlı 
Medeni Sayılgan’ın yerine getiril-
diği belirlendi. Valilikten yapılan 
açıklamada, dün Pülümür ilçesi 
kırsalında İl Jandarma Komutan-
lığı timlerince düzenlenen hava 
destekli operasyonda, 25 yıldır 
terör örgütü PKK’nın dağ yapılan-
masında faaliyet yürüten, örgütün 
sözde Dersim saha sorumlusu ve 
Terörden Arananlar Listesi’nin 
kırmızı kategorisinde yer alan 
“Atakan-Mahir” kod adlı İbrahim 
Çoban’ın da aralarında bulunduğu 
toplam 10 teröristin ölü olarak ele 
geçirildiği hatırlatıldı.

Devam eden çalışmalarda et-
kisiz hale getirilen teröristlerden 
birinin de örgütün sözde Erzurum 
eyalet sorumlusu “Roni Munzur” 
kod adlı Mahmut Laçin olduğunun 
tespit edildiği belirtilen açıklama-
da, Laçin’in, 4 Nisan 2018’de aynı 
ilçede öldürülen örgütün sözde 
Erzurum eyalet sorumlusu ve kır-
mızı kategorideki “Panzer Kemal” 
kod adlı Medeni Sayılgan’ın yerine 
bölgede görevlendirildiğinin tespit 
edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kentte teröristle-
rin bulunup etkisiz hale getirilmesi 

için çalışmaların kararlılıkla sürdü-
rüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, teröristler Çoban 
ile Laçin’in 23 Temmuz 2018’de 
kentin kırsalında bir araya gelip 
birlikte fotoğraf çektirdikleri öğ-
renildi. Çoban ve Laçin’in 2 ayrı 
terörist grubu olarak bölgede san-
sasyonel eylem yapmak için buluş-
tukları sırada güvenlik güçlerinde 
düzenlenen operasyonda etkisiz 
hale getirildikleri belirtildi. Terör 
örgütü PKK’nın Erzurum grubuna, 
güvenlik güçlerince 2016 yılından 
Nisan 2018’e kadar Tunceli, Erzu-
rum ve Bingöl’de çok sayıda ope-
rasyon düzenlenmişti.

Söz konusu tarihler arasında 
Medeni Sayılgan’ın da yer aldığı 
51 mensubu etkisiz hale getirilen 
örgütün Erzurum grubu tamamen 
çökertilmişti.

Son operasyonda Laçin’in ölü 
ele geçirilmesiyle operasyonlarda 
ağır darbe yiyen örgütün sözde Er-
zurum grubunu yeniden oluştur-
maya çalıştığı anlaşıldı.

Laçin’in ölü ele geçirilmesiyle 
örgütün yeniden oluşturmak iste-
diği Erzurum grubu ağır darbe aldı. 
Terör örgütü PKK’ya yönelik Nisan 
2018’de Pülümür ilçesinde gerçek-
leştirilen operasyonda etkisiz hale 
getirilen 7 teröristten biri olan ve 
Aranan Teröristler Listesi’nde kır-
mızı kategoride yer alan örgütün 
sözde Erzurum eyalet sorumlusu 
Medeni Sayılgan’ın, bir teğmenin 
eşi ile 7 askerin şehit edilmesinin 
de aralarında bulunduğu 16 ayrı 
terör eyleminin faillerinden oldu-
ğu belirlenmişti. Aynı operasyonda 
etkisiz hale getirilen 2 teröristin de 
Aranan Teröristler Listesi’nde gri 
kategoride yer alan Mehmet Reber 
Çetin ile Maşallah Malazgirt oldu-
ğu anlaşılmıştı.  
n AA
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Seydişehir’de düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydi-
şehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 
uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 
şebekeye yönelik bugün Seydişehir ve 
Beyşehir’de 9 ayrı adrese eş zamanlı 
operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 
Oscar’ın da katıldığı operasyonda E.B, H.T, 
O.K, G.K, E.Y, K.K, H.K. ve S.Ü. gözaltına 
alınırken çeşitli miktar ve türde uyuş-
turucu ele geçirildi. Gözaltına alınanlar 
Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan 
sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak 
üzere Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne 
götürüldü.  n İHA 

Kulu’da bir çiftlikte çıkan yangında 
saman balyaları yandı. Edinilen bilgiye 
göre, ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi 
yakınında bulunan Mehmet Günay’a ait 
çiftlikte depolanmış vaziyette bulunan 
saman balyalarında yangın çıktı. Rüzgarın 
da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını 
gören vatandaşlar mal sahibi ve itfaiyeye 
haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye 
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının 
gerçekleştiği depoya gelen itfaiye ekipleri 
tarafından söndürme ve soğutma çalışma-
sı yapıldı. Yangında yaklaşık 22 bin balya 
samanın zarar gördüğü ve büyük çapta 
maddi zarar meydana geldiği belirtildi. 
n İHA 

Uyuşturucu 
operasyonu 

Yangında saman
balyaları yandı 

Kavşakta, TIR’a çarparak yaşamını yitiren  otomobilin 
sürüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat’ın (9), ce-
nazeleri memleketleri Kayseri’ye gönderildi. Kazada yara-
lanan eşi Gülhan (42) ile kızı Yağmur İdil’in (7) ise teda-
visine devam ediliyor. Kaza, Aslım Caddesi’nde meydana 
geldi. Ömer Deniz yönetimindeki 33 SL 864 plakalı oto-
mobil, kavşaktan dönüş yapan Hüseyin Bulut yönetimin-
deki 63 TK 793 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın 
şiddetiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Hurdaya dönen 
otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan, çocukları 

Mehmet Fırat ve Yağmur İdil araçta sıkıştı. Sürücü Ömer 
Deniz, ambulansla kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hasta-
nesi’nde, oğlu Mehmet Fırat ise Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere kar-
şın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi defnedilmek 
üzere memleketleri Kayseri’ye gönderildi. Konya Numu-
ne Hastanesi’ne kaldırılan Gülhan Deniz ile Konya Eğitim 
Araştırma Hastanesi’ne götürülen Yağmur İdil Deniz’in 
tedavilerinin devam ettiği belirtildi. TIR sürücüsü Hüse-
yin Bulut da ifadesinin ardından serbest bırakıldı. n DHA 

Kazada ölen baba ile oğlunun 
cenazeleri memleketlerine gönderildi

İçişleri Bakanlığından son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 6’sı sözde üst düzey 35’i 
ölü 47 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hava ve kara unsurlarınca 2 bin 218 operasyon düzenlendi

Son bir haftada 35 
terörist öldürüldü

Yurt genelinde 6-13 Ağustos 
tarihleri arasında düzenlenen te-
rör operasyonlarında 47 terörist 
etkisiz hale getirildi. İçişleri Ba-
kanlığından yapılan açıklamaya 
göre, son bir haftada bölücü te-
rör örgütleriyle mücadele kapsa-
mında Jandarma Özel Harekat, 
Polis Özel Harekat, Jandarma 
Komando Birlikleri ile iç güven-
lik operasyonları çerçevesinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava 
ve kara unsurlarınca 2 bin 218 
operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör 
örgütü PKK’ya yardım ve yataklık 
yaptıkları iddiasıyla 128 terör ör-
gütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları 
iddiasıyla 39, sol örgüt üyesi 4, 
Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) ile mücadele kapsamında 
312 zanlı gözaltına alındı. Yapı-
lan planlı operasyonlarda, 483’ü 
terör suçları, 124’ü düzensiz göç 
ve 3 bin 489’u uyuşturucu ve ka-
çakçılık suçlarından olmak üzere 
4 bin 96 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik ope-
rasyonlarında 35’i ölü, 3’ü sağ, 
9’u teslim olmak üzere 47 terö-
rist etkisiz hale getirildi. Etkisiz 
hale getirilen teröristler arasın-
da, terör arananlar kırmızı listede 
bulunan “Atakan Mahir” kod adlı 
İbrahim Çoban, turuncu listedeki 
“Deniz Doğan” kod adlı Cumhur 
Sinan Oktulmuş, gri listedeki 
“Şahin Zaza” kod adlı Ahmet Do-
rak, “Delila Ciya” kod adlı Ceylan 
Buğan ile “sözde sorumlu” oldu-
ğu tespit edilen “Roni Munzur” 
kod adlı Mahmut Laçin ve Agit 
Kılıç adlı teröristlerin de bulun-
duğu bildirildi. 

Tunceli, Hakkari ve Bitlis’te 
yürütülen operasyonlarda, terör 
örgütü mensuplarınca kullanılan 
3 sığınak, barınak ve mağara ile 

tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı 
ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 
160 kilogram patlayıcı yapımın-
da kullanılan madde, 31 el bom-
bası, 3’ü füze 28’i ağır ve uzun 
namlulu olmak üzere 39 silah ile 
bin 329 adet muhtelif mühim-
mat ele geçirildi.
UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile ka-

çakçılara yönelik 2 bin 725 
operasyon düzenlendi. Operas-
yonlarda 1 ton 899 kilogram 
uyuşturucu madde, 7 bin 961 
adet uyuşturucu hap, 219 bin 
759 kök uyuşturucu madde yapı-
mında kullanılan bitki ile 355 bin 
487 paket kaçak sigara ve 23 ton 
30 litre kaçak akaryakıt ele ge-
çirildi. Sokak satıcılarına yönelik 
okul çevreleri, parklar ve genç-

lerin yoğun olarak bulunduğu 
yerlerde yapılan kontrol ve ger-
çekleştirilen operasyonlar kap-
samında 477 şüpheli gözaltına 
alındı.  Operasyonlarda 136 ki-
logram 5 gram uyuşturucu mad-
de, 5 bin 16 adet uyuşturucu hap 
ile 3 bin 917 kök uyuşturucu ya-
pımında kullanılan bitki ve ve 28 
adet tabanca ve tüfek yakalandı. 

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
Bölücü terör örgütleri FETÖ/

PDY, PKK/TAK, DEAŞ’ın pro-
pagandasını yapan, bu örgütleri 
öven, terör örgütleri ile iltisaklı 
olduğunu alenen beyan eden, 
halkı kin, nefret ve düşmanlığa 
sevk eden, devlet büyüklerine 
hakaretlerde bulunan, devletin 
bölünmez bütünlüğüne ve toplu-
mun can güvenliğine kasteden, 
nefret söylemleri içeren 402 sos-
yal medya hesabı ile ilgili çalışma 
yapılarak, tespit edilen 292 kişi 
hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele 
kapsamında 308’i denizlerde ol-
mak üzere 6 bin 567 kişi yaka-
landı, bu kişilere organizatörlük 
yaptıkları iddiasıyla da 124 kişi 
gözaltına alındı.

ASAYİŞ DENETİMLERİ
 Genel güvenlik ve sağlık açı-

sından risk teşkil eden unsurların 
engellenmesi, suça karışmış kişi-
lerin takibi ve yakalanması, kayıt 
dışı ekonomi ile mücadele edil-
mesi ve terör örgütü mensupla-
rının faaliyetlerinin engellenmesi 
amacıyla 10 Ağustos günü ülke 
genelinde 29 bin 208 persone-
lin katılımıyla “Yabancı Şahıslara 
Yönelik Huzur Uygulaması” ger-
çekleştirildi.

Denetlemelerde 10 bin 162 
iş yeri kontrol edilirken, 228 bin 
208 kişi ve 66 bin 117 aracın sor-
gu ve incelemesi yapıldı.
n AA

Terör örgütü PKK’nın 
Erzurum grubuna darbe
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BTK tarafından, sosyal medya-
da “Dövizlerin devlet eliyle TL’ye 
çevrileceği” ve “Dolar kurunun sa-
bitleneceği” iddialarını yayan kişi 
ve kuruluşlar hakkında inceleme 
başlatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından, sosyal 
medyada “Dövizlerin devlet eliyle 
Türk lirasına (TL) çevrileceği” ve 
“Dolar kurunun sabitleneceği” id-
dialarını yayan kişi ve kuruluşlar 
hakkında inceleme başlatıldı. AA 
muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 
sosyal medyada dolaşan “Dövizle-
rin devlet eliyle TL’ye çevrileceği” 
ve “Dolar kurunun sabitleneceği” 
iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar 
takibe alındı. Kamuoyunda infial 
uyandırmaya ve toplumu yanlış 
yönlendirmeye yönelik kasıtlı pay-
laşımlarda bulunanlar hakkında 
uygulanacak yasal yaptırımlar bu-

lunuyor. BTK, söz konusu içerikleri 
yayınlayarak veya paylaşarak söz 
konusu amaca hizmet edenler hak-
kında milli güvenlik, kamu düzeni 
ve güvenliğinin korunmasına iliş-
kin mevzuat kapsamında, ilgili ku-
rumlarla iş birliği yaparak her türlü 
yasal incelemenin takipçisi olacak.

Yetkililer, kullanıcılardan, sos-
yal medyada manipülatif payla-
şımda bulunanları, ilgili sosyal ağın 
raporlama araçlarını kullanarak şi-
kayet etmelerini ve BTK’nin inter-
net kullanıcılarının hizmetine sun-
duğu Bilgi İhbar Merkezine “www.
ihbarweb.org.tr” adresinden ihbar-
da bulunmalarını istedi. Kurum ta-
rafından yapılan incelemeler sonra-
sında söz konusu iddiaları yayan ve 
manipülatif haber kaynağı olan kişi 
ve kuruluşlar hakkında ilgili kurum 
ve kuruluşlarla iş birliği halinde ya-
sal işlem yürütülecek.
n AA

Manipülatif haberlere BTK’dan inceleme 

 Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 35’i ölü, 3’ü sağ, 
9’u teslim olmak üzere 47 terörist etkisiz hale getirildi.
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehanelerde eğitim gören öğrenci-
ler, Beyşehir’de düzenlenen “Asım’ın Nesli Gençlik Kampı”nda çok sayıda etkinliğe katılarak unutamayacakları anlar yaşıyor

Gençler için Asım’ın Nesli Kampı
Konya Büyükşehir Belediye-

si tarafından yürütülen Medeniyet 
Okulu Projesi kapsamındaki Bilge-
hanelere kayıt yaptıran öğrenciler, 
yaz boyunca hem birçok kursla eği-
timlerine katkı sağlıyor hem de eğ-
lenceli vakit geçirerek tatillerini dolu 
dolu geçiriyor. 

Bilgehanelerdeki yaz kursla-
rında çeşitli eğitimlere katılan öğ-
renciler, kendileri için Beyşehir’de 
düzenlenen “Asım’ın Nesli Gençlik 
Kampı”nda unutulmaz anlar yaşı-
yor. 

TARİHİ EŞREFOĞLU
 CAMİİ’Nİ GEZDİLER 

Beyşehir kampına katılan öğren-
ciler, programlarına tarihi Eşrefoğlu 
Camii ziyareti ile başlıyor. Öğrenci-
ler, Eşrefoğlu Camii’ni gezerek bilgi 
aldıktan sonra Beyşehir Gölü’nde 
yapılan tekne turuna katılıyor. 

KAMPTA EĞLENCELİ 
AKTİVİTELERE KATILIYORLAR 
Bilgehane öğrencileri, Beyşehir 

gezisinden sonra kamp alanında ku-
rulan oyun parkurlarında doğa ile iç 
içe çeşitli etkinliklere katılıyor. Sur-
vivor parkuru, halat çekme, futbol 
ve daha birçok oyunlar oynayan öğ-
renciler, Beyşehir Gölü’nde yüzerek 
serinleme imkânı da buluyor. 

BUGÜNÜN GENÇLERİ 2053’ÜN 
YÖNETİCİLERİ OLACAK 

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da kampta ço-
cukları yalnız bırakmadı. Kamp do-
layısıyla Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşek-
kür eden Gürsoy, “Gençlerimizden 
hem enerji aldık hem de geleceğe 
olan inancımızı tazeledik. İnşallah 
bugünün gençleri 2053’ün yöne-
ticileri olacak. Burada öğrencilerin 
sporla, sanatla, örf ve adetlerimizle 
donatıldığı güzel bir ortam var” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Bozkır’da 4. sünnet 
şöleni yapılacak

Meram’dan ‘yapılandırma 
fırsatını kaçırmayın’ uyarısı

Bozkır Belediyesinin düzenle-
miş olduğu, Bozkır Devlet Hasta-
nesi ile yapılan işbirliğiyle 2 hafta 
önce 95 çocuğun sünnet olduğu 4. 
Geleneksel Sünnet Şöleni 15 Ağus-
tos Çarşamba günü kapalı pazar 
alanında düzenlenecek etkinliklerle 
bu yıl da dolu dolu geçecek. Her yıl 
düzenli olarak Ağustos ayında yapı-
lan ve geleneksel hale getirilen şö-
lende bu yıl 95 çocuğun erkekliğe 
ilk adımlarını attığını söyleyen Boz-
kır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
yapılan şölenin Bozkır’da en önemli 
sosyal belediyecilik örneklerinden 
bir tanesi olduğunu söyledi. Bu yıl 
dördüncüsünün düzenleneceği 
şölenle birlikte toplamda 375 ço-
cuğun sünnetine vesile olduklarını 
vurgulayan Bozkır Belediye Başka-
nı İbrahim Gün, “İlkini 2015 yılında 
gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel 
hale getirdiğimiz sünnet şölenimiz-

de toplamda 375 çocuğumuzun 
sünnet olmasına vesile olduk. Bu 
sayı gelecek dönemlerde de artarak 
devam edeceğini ümit ediyorum. 
Çünkü 4 yıldır yapılan ve gelenek-
sel hale gelen sünnet şölenimiz, 
Bozkır’da düzenlenen en önemli 
sosyal belediyecilik projelerinden 
bir tanesidir, bu bir hayır işidir. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları-
mızın her birine sünnet kıyafetlerini 
hediye ettik. Çarşamba günü şöle-
nin akabinde bu yıl da aynı şekilde 
sünnet olan çocuklarımıza bisiklet 
hediye edeceğiz. Bu vesileyle Çar-
şamba günü 19.00’da başlayacak 
olan şölenimize uzaktan yakından 
tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, 
bu projenin hayata geçirilip her dü-
zenli olarak uygulanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesiyle birlikte Haziran ayında başlayan Ribat Eği-
tim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren yaz okulları sona erdi. Binin üzerinde öğrenci katıldı 

Eğlenerek öğrendiler

Ribat Eğitim Vakfı bünyesin-
de faaliyet gösteren yaz okulla-
rı sona erdi. 2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılının sona ermesiyle 
birlikte Haziran ayında başlayan 
Ribat Eğitim Vakfı bünyesin-
de faaliyet gösteren yaz okulları 
sona erdi. Kapanış programına 
Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, öğrenci ve aileler 
katıldı.

Yurtiçi ve yurtdışında eğitim-
den yardım faaliyetlerine kadar 
birçok alanda kendini ispat etmiş 
olan Ribat Eğitim Vakfı, yaz okul-
larında da bu yıl yüzlerce öğren-
ciye eğitim verdi. Haziran ayında 
başlayan Ribat Eğitim Vakfı Yaz 
Okulları kapanış programı erkek-
ler ve bayanlar olmak üzere iki 
ayrı programla gerçekleştirildi.

Erkek ve kızlar grubu olmak 
üzere binin üzerinde öğrenci, yaz 
tatili boyunca spor, gezi, kamp 
gibi aktiviteler ile Kuran’ı Kerim, 
Siyer, Ahlak, İbadetler gibi ders-
lerden faydalandı.

Yaz okullarının gençlerin vak-
tini doğru değerlendirebilmek 
adına önemli olduğunu hatırla-
tan  Ribat Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Küçük-

toka,”Ağaç yaş iken eğilir. Bu ço-
cuklarımıza ancak bu zamanda 
dinimizi öğretebiliriz. Ailelerden 
özellikle istirhamım şudur ki, 
evlerinizde güzel ahlakı, dinini 
öğretin. Burada kazandığı dini 
ve beşeri alandaki kazanımlarını 
kaybetmesine de izin vermeyin. 
Bu çocuklar bizim geleceğimiz-
dir. Geleceğimizi heba etmeye-
lim. Bu yaz kurslarının hem öğ-
rencilerimiz hem de geleceğimiz 
açısından çok verimli geçtiğini 
düşünüyorum. Bu anlamda tüm 
öğretmen, öğrenci ve velilerimi-

ze çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ribat Yönetim kurulu Üyesi 

Müslüm Yurtman da, ”Öğrenci-
lerimizin bu süre zarfında öğren-
diklerini sadece burada bırakıp 
gitme değil, evlerine gittikten 
sonra da buradaki bilgileri hayat-
larına uygulamaları bizim için ol-
dukça önemlidir.” diye konuştu.

Çocuklara bu yaşta dinini öğ-
retmenin önemine değinen Ri-
bat Eğitim Vakfı Gençlik Birim 
Başkanı Selman Kaya ise, Müs-
lümanların içinde bulunduğu 
durumdan bahsederek “biz bu 

yaşta çocuklarımıza öğretemedi-
ğimiz şeyleri, bugün 500 liralık 
kurban ile yurtdışında öğretme-
ye çalışıyoruz. Yani bir poşet et 
veriyoruz kelime-i şehadet ge-
tiriyorlar.Lütfen çocuklarımıza 
dini öğretme noktasında hassas 
olalım.” ifadesini kullandı.

Çocuklar tarafından çeşitli 
gösterilerin de sahnelendiği yaz 
okulları kapanış programında 
başarılı olan öğrencilere çeşitli 
hediyeler verilirken programa ai-
lelerinde yoğun katılımı oldu.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediyesi’nden yapı-
lan açıklamada, vergi borcu bu-
lunan mükelleflere  yapılandırma 
fırsatı sunan 18 Mayıs 2018 tarih 
ve 30425 sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanarak yürürlüğe giren 
7143 sayılı yasa için son müracaat 
tarihi 27 Ağustos tarihine uzatıldı. 
Yapılandırmadan yararlanmak is-
teyenlerin bu tarihe kadar beledi-
yeye başvurmaları gerekiyor. 

Konuyla ilgili Meram Beledi-
yesi Mali Hizmetler Müdürlüğün-
den yapılan açıklamada, 18 Mayıs 
2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girerek yapılandırma kapsamına 
alınan 7143 sayılı yasa emlak ver-
gisi, çevre temizlik vergisi, haber-
leşme vergisi, eğlence vergisi, ilan 
ve reklam vergisi borçlarının yapı-
landırılmasının 27 Ağustos tarihi-
ne kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Me-
ram Belediyesinin ücret tarifesine 
bağlı olarak yapılan hizmetlerin 
ücretleri ile ecrimisil bedelleri de 
yine bu kapsam dahilinde.  Bu yasa 
ile 2017 yılı ve önceki dönemlere 
ait vergi borçları yapılandırılabili-
yor”  n HABER MERKEZİ

Mehmet Küçüktoka Selman Kaya Müslüm Yurtman
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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

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup 
görüşmeler işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

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

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

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

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

alınacaktır.

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

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

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu İnşaat 
Teknolojisi Bölümünden aldığım 166103026 numaralı öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

MUSTAFA CENGİZ

Z-381
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ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

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

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

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

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

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

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

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

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

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

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

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

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68
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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.

ZAYİ
Konya 14. Noterliğinden 27.07.2015 tarih ve 20201 Yevmiye numaralı 
Satış Sözleşmesi ile satın almış olduğumuz 34-00-11-3651 plakalı İş 
Makinamızın Tescil Belgesi kaybolmuştur, hükümsüzdür.
MERAM V. D. :6680404938

ÖZBEY BİLİŞİM LTD. ŞTİ.

Z-382

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar gerçekten ihanet şebekesi ama biz bunlara yüz 
vermeyeceğiz, bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz” dedi

‘Spekülasyonları yapanlara 
gereken bedeli ödeteceğiz’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde 10. Büyükelçiler 
Konferansı katılımcılarına verilen 
öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, 
büyükelçileri milletin evinde ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Erdoğan, meydanlarda millete 
verdiği söze uygun olarak makamın-
da oturan değil, koşan, koşturan, 
terleyen bir Cumhurbaşkanı olmaya 
çalıştığına değinerek, “Nasıl 81 vila-
yetin meseleleri ile yakından ilgile-
niyorsak, yurt dışında da ülkemizin 
gücüne güç katmak için gayret sarf 
ediyoruz. Geride bıraktığımız dört 
senede, Cumhurbaşkanı olarak res-
mi ziyaret, çalışma ziyareti ve zirve 
toplantıları bağlamında toplam 113 
yurt dışı seyahati gerçekleştirdik” 
dedi.

Büyükelçilerin görev yaptığı 
yerlerde büyük bir ülkenin ve mil-
letin evlatları olarak faaliyetlerini 
başarıyla sürdürdüklerini belirten 
Erdoğan, şunları söyledi: “Devleti-
mizin ve hükümetimizin dış politi-
ka vizyonuna uygun olarak pek çok 
diplomatik çalışmalarda yer aldınız. 
Binlerce yıllık devlet geçmişimizi ve 
onun ayrılmaz bir parçası olan ha-
riciye geleneğimizi en güzel şekilde 
temsil ettiniz. Görev yaptığınız ül-
kelerde ve uluslararası kuruluşlarda 
diplomasinin inceliklerini kullanarak 
ülkemizin konumu üst sıralara taşı-
dınız. Emekleriniz için her birinize 
şahsım ülkem ve milletim adına te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Görünen köy kılavuz istemez” 
atasözünü anımsatan Erdoğan, son 
birkaç haftadır yaşanan hadiselerin 
Türkiye’nin diğer alanlardaki gibi 
ekonomide de bir kuşatma ile karşı-
ya karşıya bulunduğunun gösterge-
si olduğuna işaret etti. Gezi olayları 
ile başlayan 17-25 Aralık girişimi 
ile devam eden 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsü ile bir üst aşamaya 
taşınan saldırıların bir müddet daha 
devam edeceğinin açık olduğuna 
dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Türkiye’nin bağımsızlığını, 
ekonomik çıkarlarını milli onurunu, 
haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu 
atakların farklı biçimlerine karşı da 
hazırlıklı olmalıyız. Son yıllarda te-
rörden ekonomik manipülasyonlara 
bir dizi operasyona maruz kalmamı-
zın en önemli sebebi, milli menfaat-
lerimiz noktasında tavizsiz bir tutum 
takınmış olmamızdır. 

Göreve geldiğimiz andan itiba-
ren milletin emanetini, namusumuz 
bilip üzerine gölge düşürmedik. Si-
yasetin yeniden vesayetin emrine 
girmesine izin vermedik. Toplumsal 
çatışma senaryolarını milletimizle 
sırt sırta vererek engelledik. Terör 
örgütleri üzerinden kurulan oyun-
ları kısa sürede deşifre edip önüne 
geçtik.” 

Başkan Erdoğan, Suriye’de DE-

AŞ’la mücadele bahanesiyle Tür-
kiye’nin etrafında oluşturulmaya 
çalışılan terör koridoruna rıza gös-
termediklerini vurgulayarak, eko-
nomide de fakir fukaranın rızkının 
finans lobilerine peşkeş çekilmesine 
göz yummadıklarını söyledi. 

“BEN YAPTIM OLDU DİYEMEZSİN”
Döviz kurundaki gelişmelerin 

ekonomik hiçbir temelinin olma-
dığını, tamamen Türkiye’ye saldırı 
mahiyeti taşıdığının herkesin ortak 
tespiti olduğunu dile getiren Erdo-
ğan, şunları kaydetti:  “Dünyada bir 
Dünya Ticaret Örgütü var. Şu atılan 
adımlara baktığınız zaman acaba 
bunun Dünya Ticaret Örgütü’nün 
umdeleriyle yakından uzaktan bir 
alakası var mı? ‘Ben yaptım oldu’ 
diyemezsin. İstediğin kadar Başkan 
ol, ne olursan ol. Akşam yatıp, sabah 
kalkıp ondan sonra ‘Demir çeliğe şu 
kadar vergi koydum’ diyemezsin. 
Bir devamlılık söz konusudur. Ül-
keler bütün hesabını bunun üzeri-
ne yapıyor ve buna göre adımlarını 
atıyor. Ondan sonra uluslar arasında 
güven diye bir şey kalır mı? 

Bir taraftan stratejik ortak ola-
caksın. Öbür taraftan stratejik orta-
ğının ayaklarına kurşun sıkacaksın. 
Bir taraftan Afganistan’da herkes 
terk ederken, beraber olacaksın, 
Somali’de, NATO’da beraber ola-
caksın. Ondan sonra kalkıp stratejik 
ortağını sırtından vurmaya yönele-
ceksin. Böyle bir şey kabullenilebilir 
mi? Bunlara bizim eyvallah etmemiz 
mümkün değildir.”  “Bugün yaşadı-
ğımız hadisenin ne 1994, ne 2001, 
ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur. 
Gerçekten bambaşka bir durum-
la karşı karşıyayız” diyen Erdoğan, 
ekonomik saldırılara karşı Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili eko-
nomi birimlerinin gereken adımları 
attığını, atmaya da devam edeceğini 
aktardı. 

Başkan Erdoğan, sözlerine şöyle 

sürdürdü: “Şu anda bizim bütün bu 
olaylar karşısında temkinli bir şekil-
de attığımız adımlar var, atacağımız 
adımlar var. Çeşitli planlarımız var. 
Kurun geldiği yerin ekonomik izahı 
olmadığı gibi biz ‘Kur şöyle oldu, kur 
böyle oldu’ demek suretiyle ‘Battık, 
bittik’ böyle bir şey yok. Türkiye’nin 
ekonomik dinamikleri sağlamdır, 
güçlüdür. Yerindedir ve yerinde ol-
maya da devam edecektir. 

Döviz kurunun ekonominin ku-
ralları içindeki makul seviyesi neyse 
en kısa zamanda mutlaka oraya da 
oturacaktır. Hiç endişe etmeyin, bu 
konuda rahat olun. Ülke olarak bu 
süreçte, serbest piyasa ekonomisi-
nin kurallarından asla taviz verme-
dik, vermeyeceğiz.”

“Spekülasyonları yapanlara ge-
reken bedeli ödeteceğiz”

Erdoğan, aksi yönde çıkarılan 
söylentilere hiç kimsenin itibar et-
memesini vurgulayarak, şu ifadeleri 
kullandı: “Sosyal medya üzerinden 
birçok ekonomik terör kişilikleri 
var. Onların yaptığı çalışmalar var. 
Bunlara karşı da şu anda yargımız, 
tedbirlerini almıştır. Onların üzerine 
gidiyor. SPK’sıyla üzerine gidiyoruz 
ve bunları yakaladığımız yerde de 
gereken cezai müeyyideleri bunla-
ra uygulayacağız. Çünkü bu, vatana 
ihanettir. Bu ihanet şebekelerine de 
‘Elini, kolunu sallayarak gezebilirsin’ 
demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz. 

Biz bu oyunu gördük ve duru-
şumuzdan taviz vermeyeceğimizi 
bir kez daha ilan ederek tavrımızı 
ortaya koyduk. Diğer alanlarda da 
yolumuza devam ediyoruz. Neler 
söylüyorlar. İşte C planı...C planının 
arkasında yatan gerçek şu, ‘Serma-
yeye el koymak’. Ya sen benim ha-
fıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? 
Bunlar falcı mıdır, nedir anlamak 
mümkün değil. Böyle bir şey mi 
açıkladık. Neye göre bunu söylü-
yorsun. Bunlar maalesef gerçekten 

ihanet şebekesi ama biz bunlara yüz 
vermeyeceğiz. Gereği neyse, işte bu 
tür spekülasyonları yapanlara da ge-
reken bedeli ödeteceğiz.”

Milli güvenliği tehdit eden FETÖ 
ihanet çetesinin ve bölücü terör ör-
gütünün sadece saldırılarını engel-
lemekle kalmadıklarını inlerini de 
başlarına geçirdiklerini vurgulayan 
Erdoğan, “Bunların da inlerini baş-
larına geçireceğiz” dedi.  Erdoğan, 
Türkiye’yi kendi vatandaşları ile be-
raber yüz milyonlarca insanın umu-
du haline getirdiklerine işaret ede-
rek, şu değerlendirmede bulundu: 
“Göreve geldiğimizde Türkiye’nin 
durumu neydi, biliyorsunuz. Bugün 
geldiğimiz durum nedir, o da orta-
da. Ülkemize yönelik son yıllarda 
artık saldırıların hedefi asla şahıslar, 
partiler, kurumlar değildir. NATO 
müttefiki olarak ciddi bedeller öde-
miş bir devlete karşı, her alanda 
böylesine düşmanca bir tavır içine 
girilmesini hiçbir makul gerekçesi 
yoktur. Burada amaç üzüm yemek 
değil, bağcıyı dövmek, hatta müm-
künse bağcının dişlerini dökmek, 
ciğerini sökmektir. Bunların yapmak 
istediği bu. Burada asıl mesele, Tür-
kiye’yi iddialarından, hedeflerinden 
ve ısrarla dile getirdiği hak ve adalet 
arayışından vazgeçirmektir. Maruz 
kaldığımız oyunların gayesi ülkemizi 
tekrar boyunduruk altına sokarak, 
cüssesi büyük ama içi boş kağıttan 
kaplana dönüştürmektir. Dertleri 
bu. Hangi bahane ile yapılırsa yapıl-
sın, hangi cafcaflı kavramlarla süsle-
nirse süslensin, operasyonun gerçek 
hedefi budur. Bu saldırılardan alnı-
mızın akıyla çıkmamız da milletimi-
zin birliği, beraberliği ve desteğiyle 
mümkündür.” Erdoğan, “Küresel 
sistemin kabadayıları, bedeli kanla 
ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça, 
destursuzca el uzatamaz.” diye ko-
nuştu.
n AA

 Tarih boyu dış-
lanan ve ikinci sınıf 
insan muamelesi 
gören kadın,  günü-
müzde de bu dışlan-
manın ve şiddetin 
etkilerini görüyor. 
Teknoloji çağının ya-
şandığı 21. yüzyılda 
bile kadına yönelik 
şiddet ve eşitsizlik 
son bulmuş değil. Uzmanlar 
bunun başlıca nedenini tarım 
devriminden sonra ortaya çıkan  
ataerkil toplum düzenine bağlı-
yorlar. Bu düzen toplum içinde 
ki kadının rolünü ev ve çocuk 
bakımı ile sınırlandırmış ve ka-
dının sosyal hayatına engeller 
koymuş olabileceğini  savunu-
yorlar. Sosyal hayattan ve iş ha-
yatından dışlanan kadın, kendini 
erkekten daha değersiz görüp 
bunun ezikliği ile yaşamıştır. 
Erkeğin kas gücünün ön planda 
olduğu bu dönemde kadınlar ev 
işleri, çocuk bakımı gibi konula-
ra yoğunlaşmıştır.Günümüzde 
ise çok yeni olan  kadının sosyal 
hayata aktifleşmesi  toplum ta-
rafın kabul gördü ve tabu olmak-
tan çıktı. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün  
dünyanın bir çok ülkesinden 
önce Türk kadınına, kanun 
önünde eşitlik, seçme ve seçil-

me, eğitim görme 
gibi  hakları  vererek, 
kadın erkek eşitli-
ği için daha birçok  
adım atmıştır.

G ü n ü m ü z d e 
de yasalar önünde 
kadınlara pozitif ay-
rımcılık tanınsa da 
çoğu taciz  ve teca-

vüz olaylarında sanıklar iyi hal 
indiriminden yararlanıp serbest 
bırakıldı. Bazı erkekler tarafın-
dan,kadınların giyim kuşamı 
bahane edilerek fiziksel şiddet 
görürken sözlü şiddet ise sayı-
lamayacak düzeyde.Kadınların 
tek sorunu sosyal hayata girme, 
iş bulma ve ücret eşitliği  değil 
şuan en önemli sorun kadına 
yönelik şiddet, istismar ve öldü-
rülme. Sadece 2017 yılında Tür-
kiye’de cinayete kurban giden 
kadın sayısı 409 iken istismara 
uğrayan kadın sayısı ise 332’yi 
buldu. Bu istismar rakamları 
sadece resmi kayıtlara geçenler, 
tehditlerden veya kadının kendi 
duyduğu utançtan başına geleni 
kimseye anlatamayan onlarca 
kadın var. 

Kadınlar insandır, biz insa-
noğlu. Neşet Ertaş

*Duygu ASENA’ın  aynı 
isimli kitabından esinlenilmiştir.

KADININ ADI YOK*

Kurul, ByLock kullanıcısı oldu-
ğu belirlenen bir Cumhuriyet sav-
cısını görevden uzaklaştırdı. 

Hakimler ve Savcılar Kuru-
lu (HSK), Fetullahçı Terör Ör-
gütü’nün haberleşme programı 
“ByLock” kullanıcısı olduğu gerek-
çesiyle bir Cumhuriyet savcısını 
görevden uzaklaştırdı.

HSK yetkililerinden alınan 
bilgiye göre, son kararnameyle 

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına 
atanan Keşan Cumhuriyet Savcısı 
Muhammet Ali Akkuş’un, örgü-
tün kriptolu haberleşme programı 
“ByLock” kullanıcısı olduğu belir-
lendi.

Bunun üzerine Akkuş, HSK 
İkinci Dairesince, Hakimler ve 
Savcılar Kanunu’nun 77. maddesi 
uyarınca görevden uzaklaştırıldı.
n AA

HSK, ByLock kullanan 
savcıyı görevden 
uzaklaştırdı

haber@konyayenigun.com
BAHRİYE KABAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan



14 AĞUSTOS 2018 13HABER 

‘Mavi Marmara’nın yeni yolcuları hazır’
Konya Genç İHH’nın organi-

zesi ve Kayseri Genç İHH’nın kat-
kılarıyla hazırlanan “Umudun Adı 
Mavi” tiyatrosu Necmettin Erba-
kan Üniversitesi’nde sahnelendi. 
2010 yılında Siyonist İsrail askerle-
ri tarafından saldırıya uğrayan Mavi 
Marmara Gemisi’nde yaşananlar 
“Umudun Adı Mavi” isimli tiyatro 
ile sahnelendi. Kayseri Genç İHH 
Gönüllüleri tarafından sahnelenen-
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Erol Güngör Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Programa Konya 
İHH İnsani Yardım Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hasan 
Hüseyin Uysal’ın açılış konuşma-
sıyla başladı. Programa Konya 
Genç İHH’nın faaliyet sunumu ile 
devam etti. Devamında iki perdelik 
tiyatro sahnelendi. Tiyatro sonra-

sında sahnede “Mavi Marmara’nın 
Yeni Yolcuları Hazır” yazılı pankart 
açıldı.
MAVİ MARMARA’DA NELER OLDU?

İsrail, Şubat 2006’da yapılan 
Filistin seçimlerinin ertesinde, 
Gazze’ye bir dizi siyasi ve ekono-
mik yaptırım uygulamaya başladı. 
2007’den itibaren bu yaptırımlar 
daha da sertleştirildi. Gazze hava-
dan karadan ve denizden ablukaya 
alındı. İnsan ve ticari mal giriş çıkışı 
tamamen sınırlandı. İsrail’in Aralık 
2008 - Ocak 2009’da 22 gün bo-
yunca sürdürdüğü Dökme Kurşun 
Operasyonu’yla da tüm yaşam kay-
nakları kurutulan Gazze’de tarım 
arazileri, okullar, iş yerleri ve evler 
yerle bir edildi. Halen Gazze’de 
1,5 milyon Filistinli bir açık hava 
hapishanesinde yaşam mücadelesi 
veriyor. Gazze halkının %72’si açlık 

sınırında yaşıyor, bunlardan %65’i 
çocuk. Çocukların %10’u fiziksel 
olarak gelişemiyor. Birleşmiş Mil-
letler bu durumu “katlanılamaz” 
olarak tarif ediyor.

2010 Mayıs ayında 6 ulusla-
rarası sivil toplum örgütü (İHH 
İnsani Yardım Vakfı, Free Gaza 
Movement, EuropeanCampaig-
ntoEndthe Siege on Gaza, Shipto 

Gaza Greece, Shipto Gaza Sweden 
ve The International Committeeto 
Lift the Siege on Gaza) toplanan 
bağışlarla temin edilen 6000 tonluk 
insani yardımı Gazze’ye ulaştırmak 
için bir yardım filosu oluşturdu. Filo 
insani yardımla birlikte 750 aktivis-
ti de taşıyordu. Almanya, Kuveyt, 
İsrail, İrlanda, İsveç, Yunanistan, 
Güney Kıbrıs, Fas, Yemen, Mısır 

ve Cezayir gibi 37 ülkeden gelen 
aktivistler arasında 15’den fazla 
milletvekili, 60’ın üzerinde ulusla-
rarası basın mensubu, sanatçılar ve 
Nobel Barış ödüllü aktivistler de yer 
alıyordu.

Gazze’ye insani yardım götür-
mek amacıyla yola çıkan ve sadece 
yardım gönüllüleri ile insani yardım 
malzemesi taşıyan Mavi Marmara, 

Sfendoni, Challenger I, Eleftheri-
Mesogios, Gazze I ve Defne Y ge-
milerinden oluşan Gazze Özgür-
lük Filosu, 31.05.2010 günü İsrail 
askeri güçlerinin hukuk dışı saldırı 
ve müdahalesiyle karşı karşıya kal-
dı. Bu saldırı esnasında ve devam 
eden süreçte 10 insani yardım 
gönüllüsü hayatını kaybetti, 56’sı 
ağır yaralandı. Filo katılımcıları hiç 
bir yasal dayanak olmaksızın hap-
sedildi, yaralılara kelepçe takıldı, 
bazı yaralılar günlerce hücrelerde 
alıkonuldu ve kendilerine işkence 
ve kötü muamelede bulunuldu. 
Filo katılımcılarının tamamı kötü 
muameleye maruz bırakıldı, hap-
sedildi, şahsi eşyalarına el konuldu 
ve gemilere çeşitli maddi zararlar 
verilmek suretiyle birçok haksız fiil 
işlendi.
n HABER MERKEZİ

Konya Demir ve Emsali Sanat-
karlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet 
Yüksel Kurt yaklaşan Kurban Bay-
ramı öncesi bıçak bileme işiyle ilgili 
önemli uyarılarda bulundu. Başkan 
Kurt, “Bu işi sadece para kazanmak 
için bayram zamanı, işin ustası ol-
madığı halde bileme makinelerini 
alıp mahalle aralarında, bakkallarda 
veya seyyar olarak sokaklarda yapı-
yorlar buna önlem alınmalı” dedi. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Başkan Mehmet Yüksel Kurt, bıçak 
bileme işinin ustalık gerektirdiğini 
hatırlatarak şu uyarılarda bulundu:

“Konya Demir ve Emsali Sanat-
karlar Esnaf Odası olarak Kurban 
Bayramı öncesi bıçaklarını biletecek 
vatandaşlarımıza ve kamuoyuna 
bazı hatırlatmalar yapmak istiyoruz, 
Bilindiği gibi bıçak bileme işi usta-
lık gerektirir. Bilemede bıçak birkaç 

işlemden geçiyor. Özellikle kurban 
kesilecek bıçağın iyi bilenmesi ge-
rekiyor. Ustası olmayanlar bilemede 
yaptıkları hata veya sorundan hem 
hayvan acı çekebiliyor hem de bıça-
ğın ömrü bitiyor. Sadece para kazan-
mak için bayram zamanı, işin ustası 
olmadığı halde bileme makinelerini 
alıp mahalle aralarında veya seyyar 
olarak sokaklarda yapıyorlar. Kon-
ya’mızda sayılı kalan ustalarımız, bu 
işe yıllarını vermiş bıçakçılar vergi-
sini vererek ülke ekonomisine katkı 
sağlıyor, ehil olmayanların bıçak bi-
leme işi yapmaları esnafa zarar ve-
riyor. Bayram öncesi belediyelerimi-
zin konu ile ilgili denetimleri önem 
arz etmektedir. Vatandaşlarımızın 
sağlıklı, ehil ellerde ve standartları-
na uygun bıçaklarla kurbanlarını eda 
etmelerini temenni ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ 

‘Ülkemize yapılan hiçbir
baskıya boyun eğmeyeceğiz’

‘Dolar üzerinde başlatılan 
bu savaşı da kazanacağız’

Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube 
Başkanı Berdan Aktan, Türkiye’ye 
dolar üzerinden operasyon yapıl-
maya çalışıldığını belirterek, “Bu 
savaşı da kazanacağız” dedi.  TÜM-
SİAD Konya Şube Başkanı Berdan 
Aktan yaptığı açıklamada, ekono-
mik reformlar, sanayi hamleleri 
ve küresel ticaretten aldığı payla 
yeniden dirilişe geçen Türkiye’nin 
yükselişini tehdit olarak görenlerin 
harekete geçtiğini söyledi. Aktan 
şöyle konuştu; “15 Temmuz darbe 
girişiminde başarılı olamayanlar, 
sınırlarımızın dibinde bir terör dev-
leti kurmak isteyenler emellerine 
ulaşamayınca dolar kuru üzerin-
den Türkiye’ye ekonomik savaş 

açmıştır. Bizleri sindirmeye çalı-
şanların oynadığı oyunun farkın-
dayız. Bu oyuna boyun eğmeyece-
ğiz. TÜMSİAD ailesi olarak bundan 
önce olduğu gibi bugün de devleti-
mizin ve milletimizin yanında yer 
alarak güçlü Türkiye için üretmeyi 
sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği 
gibi, Büyük Türkiye ideali doğrul-
tusunda iktisadi arenada yerli ve 
milli mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi 
Modeli’nde yer alan sürdürülebilir 
kalkınma, güçlü iletişim, tam ba-
ğımsız ve sıkı para ve maliye poli-
tikalarıyla bu ekonomi savaşını da 
kazanacağımıza inanıyoruz.” n İHA 

17. Geleneksel İpekyolu Kültür ve Sanat Festivali’ne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Derbent Belediye 
Başkanı Hamdi Acar, “İnşallah hep birlikte daha güzel günlere ulaşacağız” dedi

Derbent’te 17. İpekyolu 
Festivali coşkulu geçti

Derbent ilçesinde düzenlenen 
17. Geleneksel İpekyolu Kültür ve 
Sanat Festivali’ne yaklaşık 10 bin 
kişi katıldı. İlçe festival alanında ger-
çekleştirilen etkinlikte sanatçı Uğur 
Işılak sahne aldı. Festivale Derbent 
Belediye Başkanı Hamdi Acar, AK 
Parti Konya İl Başkan Yardımcısı 
Fatih Özboyacı ve AK Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı da 
katıldı.Festival boyunca düzenlenen 
bisiklet ve en güzel çilek yarışmaları 
ile güreş müsabakalarında dereceye 
girenlere çeşitli ödüller verildi.

Her yıl geleneksel hale gelen 
Derbent 17. Geleneksel İpekyolu 
Kültür ve Sanat Festivali ilçe festi-
val alanında düzenlendi. Festivale 
ilçeden ve Türkiye’nin dört bir ta-
rafından yaklaşık 10 bin Derbentli 
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın ardından Kuran-ı Kerim tila-
vetiyle başlayan etkinliklerde Yıldız 
A, Yıldız B ve Master Erkekler ka-
tegorisinde bisiklet yarışları yapıldı. 
15 Temmuz Milli İrade Meydanı’n-
da başlayan yarışa yaklaşık 30 spor-
cu katıldı. Bisikletliler 7 kilometrelik 
zorlu parkurda Aladağ’ın zirvesine 
tırmandı. Dağ bisikletleriyle gerçek-
leştirilen yarışlar nefes kesti. Yarış-
ların ardından festival alanında ise 
güreş müsabakaları düzenlendi. Er 
meydanına çıkan pehlivanlar, ra-
kiplerine üstünlük kurabilmek için 
mücadele etti. Zorlu geçen güreş 
müsabakalarında finale çıkan Ersin 
Kılıçarslan ile Yusuf Akgül’ün mü-
cadelesi nefes kesti. Yaklaşık 15 

dakika süren güreşte kazanan Ersin 
Kılıçarslanoldu. Şampiyon güreşçi 
ile dereceye giren güreşçilere ödül 
ve madalyalarını Derbent Belediye 
Belediye Başkanı Hamdi Acar ver-
di.Güreş müsabakalarının ardından 
Derbent’te yetişen organik çilekler 
de görücüye çıktı.En güzel ve en 
lezzetli ürünlerin yarıştığı etkinlikte 
dereceye giren çilek yetiştiricilerine 
ödül takdim edildi. Çocuklara yö-
nelik oyun ve çeşitlik gösterilerin 
de yapıldığı festivalde davetlilere 
geleneksel Konya pilavı ikram edil-
di. Büyükşehir Belediyesi Mehter 
Takımı’nın da en güzel eserlerini 
seslendirdiği festivalde konuşan 

Derbent Belediye Başkanı Hamdi 
Acar, son 15 yılda ilçeye yapılan hiz-
metleri ve yatırımları tek tek anlattı. 
Derbent’in en büyük projesinin Ala-
dağ Kayak Merkezi projesi olduğu-
nu söyleyen Başkan Hamdi Acar; 
“Uzun yıllar üzerinde çalıştığımız 
proje meyvesini verdi. Sayın Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
onayıyla 54 milyon metrekare olan 
Aladağ Bölgesi, kültür turizm böl-
gesi ilan edildi. Bu ilanla birlikte çok 
önemli bir hamleyi de gerçekleştir-
miş olduk. Şimdi ikinci aşamadayız 
tahsis yapılacak. İnşallah yetişirse 
bu dönem birinci etabını hep bir-
likte göreceğiz” ifadelerini kullandı.  

Ülke üzerinde oynanan oyunlara da 
dikkat çeken Başkan Acar, “Ameri-
ka’yı yöneten akli dengesi yerinde 
olmayan kişi Türkiye’yi daha ta-
nıyamamış. İnşallah Türkiye’deki 
birlik ve beraberliği görecekler. Biz 
bir ve beraber olduktan sonra ne 
yaptırımlar ne baskılar bizi yıldırabi-
lir. Türkiye, Amerika’ya falan pabuç 
bırakacak bir ülke değil. Başkomu-
tanımız Recep Tayyip Erdoğan bu 
konuda dimdik duruyor biz de onun 
arkasında dimdik duruyoruz. İnşal-
lah hep birlikte daha güzel günlere 
ulaşacağız” dedi.

Programa katılan AK Parti Kon-
ya Milletvekili Selman Özboyacı’nın 
gündeminde de ABD tarafından 
Türkiye’ye açılan ekonomik savaş 
vardı. Özboyacı, “Bunlar Gezi olay-
larında bu milleti aşamadılar, 17-25 
Aralık operasyonlarında bu millet 
hainlere geçit vermedi. Kobani ey-
lemlerini denediler, canlı bombaları 
kullandılar yine milletimizi aşama-
dılar. 15 Temmuz’da devletimizi 
yıkmaya kastettiler ama yıkamadı-
lar. Hiç boşuna heveslenmesinler 
Allah’ın izniyle bu millet sizlere bo-
yun eğmeyecek. “ dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan herkesin merakla beklediği o an 
geldi. Alkışlar ve büyük bir ilgi kar-
şısında sahneye gelen Sanatçı Uğur 
Işılak en güzel eserlerini seslendirdi. 
Katılımcılar yaklaşık 1 saat boyunca 
sanatçı Uğur Işılak’ın seslendirdiği 
eserlere eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Dolar’ın önlenemeyen yükse-
lişine bir tepkide Seydişehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal’dan 
geldi.  Rahip Brunson krizinden 
sonra Amerika Birleşik Devletleri-
nin  Türkiye’yi hedef alan yatırım 
kararları alması ve ardından dolar 
önlenemez bir yükselişe geçmişti.

Bu duruma duyarsız kalmayan 
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, 
“Ülkemize yapılan hiçbir baskıya, 
ekonomik savaşa Türkiye Cum-
huriyeti Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Türk milleti boyun eğ-
meyecek gerekli dersi verecektir” 
dedi.

Türkiye’ye her türlü saldırıyı 
düzenlediklerini ama baş ede-
mediklerini kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal; şu an ya-
pılan uygulama ve ekonomik mü-
dahele ile Türkiye’yi 80’li yıllara 
geri götürmek için yapılıyor. 15 
Temmuz’da gerçekleştirmek iste-
dikleri hain girişimde gördüler ki, 
Türkiye’nin tanklarla ve darbelerle 
yenilemeyeceği görüldü. İçten bi-
tirme, bölme ve parçalama döne-
mi çoktan geçti. Şu an karşılarında 
tüm dünyaya meydan okuyan bir 
lider ve liderlerin arkasında du-
ran Türk Milleti var. Bizim vatan 
sevdamız euro ile dolar’la ölçüle-
cek bir sevda değil.Çanakkale’de 

kaybettiler, Kurtuluş Savaşı’nda 
kaybettiler, Gezi’de kaybettiler, 15 
Temmuz’da kaybettiler. Yine kay-
bedecekler” şeklinde konuştu.

Bizler  Alparslan’ın, Fatih Sul-
tan Mehmet’in ve  Çanakkale’de 
yedi düvele meydan okuyan ata-
ların torunlarıyız diyen Başkan 
Tutal; Sizin dolarlarınız bu vatan 
topraklarını kanlarıyla sulayan şe-
hitlerimizin ayağının tozu olamaz. 
Bu vatan topraklarını alsa sizlere 
bırakmayız. Bu aziz millet gerekti-
ğinde vatanı için aç kalmayı, susuz 
kalmayı,kuru ekmek yemeyi kabul 
eder. Ama asla topraklarını kimse-
ye çiğnetmez. Türkiye artık ekono-
mik bir savaşın içinde, ekonomik 
bir saldırıyla karşı karşıya. Gezi’de 
sokakları karıştıranlar, 17-25’te 
bürokrasi ve işadamlarını hedef 
alanlar, 15 Temmuz’da işgale kal-
kışanlar bugün ekonomi üzerinden 
saldırıyor. Ama başaramayacaklar. 
ABD kaynaklı küresel ekonomik 
operasyonların ana hedefi Türki-
ye’nin büyümesini, gelişmesini, 
söz sahibi olmasını engellemektir. 
Ancak karşılarında artık eski Tür-
kiye yok. “Dolar yükseldi” diye se-
vinç çığlığı atan yerli işbirlikçilerine 
inat dik duracağız, Allah’ın izniyle” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Ehil olmayan kişilere bıçak biletmeyin’

Berdan Aktan

Mehmet Tutal

Mehmet Yüksel Kurt
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Dolar bozdurana taksi ücretsiz! Tırıvırı satışı yapanlara ceza

Karaman’da bir taksi dura-
ğının esnafları, yükselen dolar 
karşısında vatanına destek çık-
mak amacıyla kampanya başlattı. 
Kampanya kapsamında, 2 bin 500 
dolar bozdurup makbuzu Gar Tak-
si esnafına gösteren vatandaşlar, 
Konya Havaalanına kadar ücretsiz 
seyahat edebilecek. 

Kampanyayı ülke ve millet 
adına başlattıklarını ifade eden 

Gar Taksi Esnafı Mustafa Çimen, 
“Ülkemizin ve milletimizin kal-
kınması için dolara karşı böyle 
bir kampanya başlattık. 2 bin 
500 dolar bozdurup makbuzu 
bize getirene Konya Havaalanına 
ücretsiz bir şekilde yolculuk sağ-
layacağız. Buradaki taksici esnaf 
arkadaşlarımla beraber böyle bir 
kampanya başlatma kararı aldık. 
Karaman’daki diğer esnaf arka-

daşlarımızın da böyle bir kampan-
yaya katkı sağlamalarını dilerim. 
Gurbetçilerimizin illaki bu konu-
da daha duyarlı olacaklarını dü-
şünüyorum. Mevzu bahis vatan 
millet. Elimizden ne geliyorsa biz 
Karaman esnafı olarak vatanımız, 
milletimiz için her zaman canla, 
başla canı gönülden elimizden 
gelen her şeyi yapmaya hazırız” 
dedi. n İHA

Beyşehir ve Hadim ilçelerin-
de, satışı ve avda kullanımı ya-
sak olan tırıvırının satışını yaptığı 
belirlenen işyerlerine cezai işlem 
uygulandığı bildirildi.  Alınan bil-
giye göre, Konya İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 
Konya il ve ilçelerinde balık avında 
genellikle suda unutulması ve çe-
kilme sırasında kopması sebebiyle 
kullanımı ve satışı yasal yönden 
yasak olan tırıvırı satışına yönelik 
denetim gerçekleştirdi. Yapılan 
kontrollerde av malzemeleri ti-
careti yapılan iş yerlerinde tırıvırı 
satılıp satılmadığını kontrol eden 
ekipler, Beyşehir’de 2, Hadim’de 
ise 1 işyerinde satışa hazır toplam 
300 tırıvırı ele geçirdi. Her iki ilçe-
de işyeri başına bin 322 lira cezai 
işlem uygulanırken, 3 işyerine uy-
gulanan idari para cezası toplam-
da 3 bin 966 liraya ulaştı. Ekipler, 

ayrıca denetimlerde ele geçen tı-
rıvırılara el koydu. Denetimlerde 
işyeri sahiplerine de konuyla ilgili 
bilgiler verildiği, tırıvırı satış yap-
madığı belirlenen işyeri sahipleri-

ne ise duyarlılıklarından ötürü te-
şekkür edildiği belirtildi. Konya’da 
benzer denetim ve kontrollerin 
bundan sonra da devam edeceği 
kaydedildi. n İHA

Mete Konaklarının katkılarıyla 
Konya Tabip Odası’nın düzenlediği 
piknik organizasyonunda hekimler 
buluştu. Büyükşehir Belediyesi Me-
ram Dere Tesislerinde gerçekleşen 
organizasyona aileleri ile birlikte ka-
tılan üyeler yoğun ilgi gösterdi. Or-
ganizasyonda konuşan Konya Tabip 
Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, ka-
tılımcılara teşekkür ederek, yönetim 
kurulu adına memnuniyetlerini dile 
getirdi. Başkan Dr. Karaca; “Kon-
ya Tabip Odası olarak her konuya 
parmak basmaya çalışıyoruz. Ayrıca 
üyelerimiz için çeşitli sosyal aktivite-
lerle buluşmalar gerçekleştiriyoruz. 
Bugün de piknik organizasyonu-
muzda birlikteyiz. Bu organizasyo-
nun gerçekleşmesinde Meram Dere 
Tesislerini kullanımımıza açan Kon-
ya Büyükşehir Belediyemize çok te-
şekkür ederiz. Ayrıca desteklerinden 

dolayı Mete Konaklarına da teşekkür 
ederiz. Amacımız birkaç saatlikte 
olsa yoğun iş tempomuzdan sıyrılıp, 
tüm stresimizi hep birlikte atabilmek 
için toplanıp hoş vakit geçirmekti. 
Davetimize icabet edip yüksek ka-
tılım gösteren üye hekimlerimize ve 
ailelerine de çok çok teşekkür ederiz. 
Katılımınız ve sizlerle buluşmak oda 
yönetimi olarak bizleri çok mutlu 
etti. Bugün küçük büyük demeden 
hep birlikte eğlenelim, güzel vakit 
geçirelim inşallah” dedi.

Piknikte çocuklar palyaçolarla 
eğlendi, aralarında yarışmalar ya-
pıldı. Hekimler de kendi aralarında 
basketbol, futbol maçları yapıp, halat 
çekme ve çuval yarışlarında kıyasıya 
mücadele ettiler. Çok renkli anların 
yaşandığı organizasyondan tüm ka-
tılımcılar neşeli bir şekilde ayrıldı.
n HABER MERKEZİ

Sanatçı Kabaklı, Kalkınma 
Şöleni’nde sahne aldı  

Seydişehir  Belediyesi tara-
fından bu yıl 2.cisi  düzenlenen 
ve birbirinden ünlü sanatçıların 
yer aldığı Kalkınma Şöleni Esat 
Kabaklı konseri ile devam ediyor.  
Şölene AK Parti Konya Milletve-
kili Halil Etyemez, Kaymakam 
Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Yalıhüyük Beledi-
ye Başkanı Hasan Koçer, Proto-
kol üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Konurer,  STK Başkanla-
rı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarını 
Müdürleri, Belediye Meclis Üye-
leri , Muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldı. 10 Ağustos Cuma  günü 
başlayan ve 15  Ağustos Çarşam-
ba akşamı sona erecek olan Ku-
ğulu Parkta düzenlenen şölende 
ünlü sanatçılar sahne alıyor. Kal-
kınma Şöleninin üçüncü günün-
de ilk olarak TRT Sanatçısı Alper 
Alparslan sahne aldı.Sergilediği  
performansla izleyicileri coştu-
ran Alparslan dinleyicilerinden 
büyük beğeni aldı.  Bizi biz yapan 
değerleri vardır diyerek sözle-
rine başlayan Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; bu değerler bizim 
milli ve manevi değerlerimizdir. 
Bizim özümüzü yansıtan türkü-
lerimizi inşallah bugün Esat Ka-
baklı hocamızdan dinleyeceğiz. 
Ben kendisine ilçemize teşrifle-
rinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Konya Ak Parti Milletve-
kilimiz Halil Etyemez ve şöleni-
mize katılan tüm misafirlerimize 
saygılarımı sunuyorum” dedi.

Kalkınma Şölenini düzenle-
mesinden dolayı Belediye Baş-

kanı Mehmet Tutal’a teşekkür 
eden AK Parti Milletvekili Halil 
Etyemez; çalışkan bir belediye 
başkanımız var. Şu günlerde kal-
kınma şöleni düzenlemiş olmak, 
ülkemiz ve milletimiz adına birlik 
ve beraberlik adına çok önemli.
Hep beraber onlar bizi istemese-
ler de biz inadına çalışacağız, ina-
dına üreteceğiz, inadına yüksele-
cek ve ülkemizi kalkındıracağız. 
Amerika şunu bilsin, biz aç su-
suz dururuz , yemeden içmeden 
dururuz kanaatli toplumuz. Bu 
vatanı bu milleti hiç bir kimseye 
çiğnetmeyiz bunu bilsinler. Ülke-
mizin sınırlarını kimseye dokun-
durtmayız” dedi.

Protokol konuşmalarının   
ardından  vatandaşlar Esat Ka-
baklı’nın söylediği türkü ve 
kahramanlık marşlarıyla coştu. 
Özellikle Bil Oğlum, O Müba-
rek Bayrak, Çanakkale türküleri 
izleyicilerden defalarca tekrarı 
istendi.Yoğun katılımın gerçek-
leştiği konserde, vatandaşlar sık 
sık Esat Kabaklı’ya eşlik ederek 
türkülerle  birlikte milli ve mane-
vi değerler şaha kalktı. 

Özellikle konserin sonları-
na doğru  söylediği “O Mübarek 
Bayrak İşte Bu Bayrak” türkü-
süne bayrak açarak eşlik eden 
Seydişehir’liler , Esat Kabaklı’yı 
alkışlarla uğurladı.

Konser sonunda Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez ve Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, sanat-
çı Esat Kabaklı’ya plaket takdim 
etti. n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde de ufukları genişletmeye, yüksek katma 
değerli, yoğun teknolojik üretim gerçekleştirebilecek mühendisler yetiştirmeye devam ediyor

KTO Karatay, geleceğin
mühendislerini yetiştiriyor

Türkiye’nin A+ üniversitele-
ri arasında yer alan Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesinde de ufuk-
ları genişletmeye, yüksek katma 
değerli, yoğun teknolojik üretim 
gerçekleştirebilecek mühendisler 
yetiştirmeye devam ediyor.

7 Ayrı Bölümde Teknolojiye Kat-
kı Sağlayan Mühendisler KTO Kara-
tay’da 

KTO Karatay Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi, inşaat, makine, 
malzeme ve metalurji, mekatronik, 
bilgisayar, elektrik-elektronik ve 
endüstri alanlarında eğitim verdiği 
7 farklı bölümde aranan mühendis-
ler yetiştiriyor. Geçmişin değerleri-
ni geleceğe taşımayı hedef edinen 
KTO Karatay Üniversitesi;bu güçle 
çağın teknolojilerini konuşturacak, 
yeni teknolojiler üretecek, AR-GE’de 
öncü ve yenilikçi mühendisler yetiş-
tirmek için kapılarını ardına kadar 
açarak, ülkemizin kalkınma ve refah 
düzeyini artırabilecek bilim adamla-
rını Mühendislik Fakültesi bünyesin-
de iş hayatına hazırlıyor.

“İş Arayan Değil, İşte Aranan 
Mezunlar” sloganıyla mühendislik-
te de aranan mühendisleri yetiştir-
mekte olan KTO Karatay Üniversite-
si, 20bini aşkın Konya Ticaret Odası 
üyesini mühendis adaylarına danış-
man atayarak üniversite-sanayi iş 
birliğini gerçek anlamda uyguluyor, 
eğitime teknik bir bakış açısıyla yak-
laşıyor.Teknoloji alanındada aldığı 
bilgi birikimini alanına uyarlayacak 
ve teknolojik gelişimleri sadece izle-

yen değil; teknolojik gelişimlere kat-
kı sağlayarak Türkiye’nin teknolojik 
anlamda açığını kapatabilecek bilim 
adamlarını bilim dünyasına kazan-
dırıyor.

PROJE VE UYGULAMA 
TEMELLİ EĞİTİM 

Sadece Türkiye’de değil dünya 
çapında da ün sahibi akademisyen 
kadrosuyla mühendisler yetiştiren 
Mühendislik Fakültesi, nitelikli 
akademisyenlerinin destekleriy-
le de öğrencilerini proje üreten 
mühendisler olarak piyasaya ha-
zırlıyor. Üniversite bünyesindeki 
Robot Topluluğu,Siber Güvenlik 
Topluluğu, Yazılımda Gelişim Top-
luluğu ve AR-GE Topluluklarıyla 
sosyal alanda da mühendisliğini 
daha öğrenciyken kanıtlayabilecek 

yetenekleri destekliyor. Yerli ve 
elektrikli araç projeleri, yerli dro-
ne projeleri, kodlama eğitimleri ile 
akademik müfredat dışındada eği-
timler vererek, aynı zamanda olay-
ları mühendis bakış açısıyla göre-
bilen bilim insanları yetiştiriyor. 
İlklerin üniversitesi KTO Karatay 
Üniversitesi aynı zamanda İsviç-
re’de yürütülmekte olan Cern Ali-
ce Deneyi’ne ilk ve tam üye olarak 
eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca fakültedeki bölümlerin 
çoğunda eğitim dilinin yüzde 30 İn-
gilizce olması ve hazırlık eğitimiyle 
öğrenciye kazandırılan İngilizce dil 
kabiliyeti dışında öğrenciye sunulan 
8 farklı dil seçeneği sayesinde öğ-
renciler ikinci bir yabancı dille me-
zun oluyorlar. Sadece Mühendislik 

Fakültesine ait nitelikli laboratuva-
rıyla, son teknoloji bilgisayarlarıyla 
öğrenciler ve bilim arasında köprü 
kuran KTO Karatay Üniversitesi 
2018-2019 eğitim öğretim yılında 
da bünyesine yerleşecek olan bilim 
insanı olma potansiyeline sahip, tek-
noloji sahasında yerli üretim hedefi 
olan mühendis adaylarını üniversi-
teye bekliyor.

Üniversite, Bilgisayar Mühen-
disliği, Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat 
mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği, Metalürji 
ve Malzeme Mühendisliği alanla-
rında aranan mühendisleri uzman 
akademik kadrosu ile ülkemize ka-
zandırıyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Tabip Odası üyeleri piknikte buluştu

Mühendislik Fakültesi, 
nitelikli akademisyenlerinin 
destekleriyle de öğrencilerini 
proje üreten mühendisler 
olarak piyasaya hazırlıyor.
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Çumra İmam Hatip Lisesi mezunları buluştu
Çumra İmam Hatip Lisesi 

mezunları 1.Buluşma ve Kaynaş-
ma toplantısı 12 Ağustos 2018 
tarihinde Çumra Belediyesine ait 
Gökhüyük Piknik ve Park alanında 
gerçekleştirildi.

Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz’un ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantı Gazeteci 
yazar Mustafa Erol, Prof. Dr. Şa-
ban Çalış. Dr. Ahmet Sami Erol, 
Osman Terzi, Av.Recep Candan 
ve Sedat Ulupınarlı tarafından ter-
tip edildi.

Gökhüyük Piknik ve Park Ala-
nında gerçekleştirilen toplantıya, 
eski Çumra Müftüsü Ali Osman 
Ceylan, Çumra İmam Hatip Lise-
sinin ilk müdürü Osman Küçük-
şen başta olmak üzere ilk dönem 
hocaları ve mezun öğrencileri ka-
tıldılar. Toplantıda konuşan Çum-

ra Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz,  “Bir İmam Hatip Lisesi me-
zunu olarak bu toplantıya ev sa-
hipliği yapmaktan onur duydum. 
Anıların canlanmasına, arkadaşla-
rımız, abilerimiz ve hocalarımızla 
bir araya gelinmesine vesile ola-

bildikse ne mutlu bize davetimize 
icabet edip bizleri teşrif ettiğiniz 
için hepinize saygılarımı sunarım” 
dedi. Toplantıda hocalar ve öğren-
cilerin eski anıları anlatması neşeli 
ve duygusal anların yaşanmasına 
sebep oldu. Kuran Kursu Hocası 

Yavuz Selim Ceylan ve Sedat Ulu-
pınarlı tarafından okunan Kur’an-ı 
Kerim sonrasında okunan hatim-
lerin duaları yapıldı. Katılımcıla-
ra Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz tarafından ikramda bulunul-
du. n HABER MERKEZİ

Millet Kıraathanelerinin ilk örneğini Meram’da kuran Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, tesis içerisinde görme engelliler için bir kütüphanenin bulunacağını söyledi 

Millet Kıraathanesi’nde
engelliler unutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın projesi ‘Millet Kıraat-
hanelerinin’ ilk örneği Meram’da 
kuruluyor. İlk olmasının yanında 
farklı bir konseptle, engellilerin top-
luma entegrasyonunu hızlandırmak 
adına bünyesinde görme engelliler 
için bir kütüphanenin bulunacağını 
söyleyen Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, ‘Tek millet ilkesinde 
önemli bir adım olan ‘Millet Kıraat-
hanesinin’ geleneksel kültürümüzü 
ihya etmek, komşuluk ilişkilerini ge-
liştirmek adına çok önemli bir adım 
olduğunu kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilk olarak 24 Haziran 
seçimleri öncesinde gündeme ge-
tirdiği ‘Millet Kıraathanelerinin’ ilki 
Meram’da yükseliyor. Bünyesinde 
yenilikleri barındıracak olan ve  ken-
dine özgü bir konsepti bulunan “Me-
ram Millet Kıraathanesi’nin” kurul-
masına en çok sevinenler ise görme 
engelliler oldu. Çünkü konsept en 
çok onların topluma entegrasyonu 
için önemli yenilikler barındırıyor. 
Yatırım hakkında bir açıklama ya-
pan Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu vaadini gerçekleştir-
mek üzere hızla harekete geçtikle-
rini hatırlatarak, kıraathaneyi Eylül 
ayı içinde açmayı hedeflediklerini 
söyledi.    

 ‘MİLLET KIRAATHANESİ’ 
BÜNYESİNDE YENİLİRLER 

BARINDIRIYOR
‘Millet Kıraathanesinin’ kolay 

ulaşılabilmesi için Ahmet Özcan 
Caddesi üzerinde bulunan Rabia 
Spor merkezinde hayata geçirildi-
ğini söyleyen Fatma Toru, yatırımı 
komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve 
geleneksel mahalle kültürünü ihya 
etmek adına önemli bir yatırım ola-
rak nitelendirdi. ‘Millet Kıraathane-
sinde’ Meram Belediyesi olarak, her 
kesimi kucaklayabilecek şekilde ye-
nilikçi bir konsepte imza attıklarının 
altını çizen Toru “Kadın-erkek, genç 
yaşlı her kesimi kucaklayıcı bir an-
layış ile her yaşa hitap eden oturma 
alanları, etnospor bölümleri, oyun 
özellikle zeka oyunlarının yer aldı-
ğı konsepte ek olarak birde görme 
engelliler için ilkleri gerçekleştirdik. 
Onların engellerine rağmen kolay-
lıkla kullanabilecekleri bir mekan 

olmasının yanında birde kütüpha-
ne kuruyoruz. Kütüphanede  300 
eseri görme engellilerin istifadesine 
sunacağız. Bu kitapların yanı sıra 
kıraathanemiz, Boğaziçi Üniversi-
tesi Görme Engelliler Teknoloji ve 
Eğitim Merkezi (GETEM)’e üye oldu. 
Böylelikle hemşerilerimiz internet 
üzerinden buradaki e-kütüphane’de 
bulunan hem sesli kitaplardan hem 
de metin formatındaki eserlerden 
yararlanabilecekler” diye konuştu. 

“GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
KÜTÜPHANE VE ÖZEL 

ALANLAR KURULUYOR” 
Bu yeni formatta görme engel-

lilerin brail alfabesiyle metin yazdı-
rabileceklerini, çıktı alabileceklerini 
ifade eden Toru, bunun yanında do-

küman okuyucular, elektronik bü-
yüteçler ve kabartma yazı tableti 
ile kalemlerinin de bulunduğu bir 
ortam hazırladıklarını kaydetti. Tüm 
bunları hazırlarken Görme Engellile-
ri Koruma Derneği Konya Şubesi ve 
görme engelli vatandaşlarla işbirliği 
yaptıklarını söyleyen Toru, “Bele-
diye olarak engellilerin yaşamlarını 
kolaylaştırmak ve zenginleştirmek 
adına önemli adımlar atıyoruz. Bu 
kütüphanede bunun en iyi örnekle-
rinden biri. Engelli hemşerilerimiz, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonrada Meram’da yaşamanın farkı-
nı hissedecekler” diye konuştu.            

 “EN ÇOK SEVİNEN GÖRME 
ENGELLİLER OLDU” 

Bu önemli yatırımda, kendile-

rinin de düşünülmüş olmasından 
büyük mutluluk duyan görme en-
gelliler, Millet Kıraathanesini ziyaret 
ettiler. Kütüphane Müdürü Celal 
Çıtak’tan bilgi alan görme engelliler, 
yatırımın kendilerine toplumla yeni 
köprüler kurmaya yarayacağını ve 
kendilerinin artık geleceğe daha gü-
venli baktıklarını söyleyerek Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’ya te-
şekkür ettiler. 

 “ENGELLİLERİ YİNE MERAM 
BELEDİYESİ DÜŞÜNDÜ” 

Görme Engellileri Koruma Der-
neği Konya Şube Başkanı Veli Öza-
ğan’da yaptığı açıklamada engelli-
lerin özellikle de görme engellilerin 
bugüne kadar toplumun yalnız ka-
lan kesimi olduğunu söyledi. Gör-
me engellilerin bazı alanlardan ya-
rarlanamadığını hatırlatan Özağan; 
“Engellileri yine Meram Belediyesi 
düşündü. Bize yönelik böyle bir dü-
zenleme yapılmış olmasından dolayı 
çok sevinçli ve mutluyuz. Bu ince 
düşüncenin arka planında başkanı-
mızın bir kadın olması yatıyor. Gör-
me engellilerin engelsiz insanlarla 
kaynaşmasına ve herkesin empati 
yapmasına vesile olacak. Bunu dü-
şünen başta sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan ve Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru 
olmak üzere bunu düşünen herkese 
şükranlarımızı sunuyoruz” diye ko-
nuştu.  
n HABER MERKEZİ

Karaman Belediyesi’nden ücretsiz toplu taşıma! 
Karaman Belediyesi, ABD’nin 

Türkiye’ye karşı başlattığı ekono-
mik yaptırımlar dolayısıyla birlik ve 
beraberlik çağrısında bulunarak 3 
gün boyunca belediye otobüslerini 
ücretsiz yaptı. 

Karaman Belediye Başkanı 
Ertuğrul Çalışkan, son günlerde 
ABD’nin Türkiye’ye karşı başlatmış 
olduğu ekonomik yaptırımların, 
ülke olarak birlik ve berberlikle üs-
tesinden gelineceğini söyleyerek bu 
savaşta herkese görev düştüğünü 
bildirdi. Karaman Belediyesi olarak 
vatandaşları toplu ulaşıma teşvik 
etmek için belediye otobüslerinin 

3 gün boyunca ücretsiz olacağını 
belirten Başkan Çalışkan, konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:  “Türkiye ekonomisi güç-
lü ve dinamik durumdadır. Şu an 
döviz dalgalanması planlı bir kıskaç 
hareketidir ve siyasi veya ekono-
mik hiçbir veriyle alakası yoktur. 15 
Temmuz’u atlatan, Suriye’de Ame-
rika’nın hedeflerini bozan, sömürü 
düzenine dur demek için Amerikan 
politikaları ile ters düşen Türkiye, 
cezalandırılmak istenmektedir. Gün, 
millet olarak serinkanlı ve yekvücut 
olma günüdür. Devlet ve millet ola-
rak girdiğimiz bu ekonomik savaşta 

hepimize görevler düşüyor. Bu sü-
reçte keyfi zam yapmayalım, yapan 
fırsatçılardan alış-verişi keselim, 
döviz bozduralım, altınları banka-
ya yatıralım, israf yapmayalım ve 
Türkiye üretimi ürünler tercih ede-
lim. Karaman Belediyesi olarak biz 
de 13 Ağustos Pazartesi gününden 
itibaren 3 gün boyunca belediye 
otobüslerimizi ücretsiz yapıyoruz. 
Vatandaşımızı sürekli toplu ulaşım 
kullanmaya davet ediyoruz. Bele-
diye otobüslerini ve dolmuşları kul-
lanarak ekonomiye katkı yapalım. 
Unutmayalım başka Türkiye yok.”
n İHA

Arkadaşlığın tek 
bir tanımı yoktur. 
Arkadaşlık dostluk, 
arkadaşlık kardeşlik, 
arkadaşlık bir elma-
nın iki yarısı olmak 
demektir. İnsanoğlu 
hayatı boyunca birçok 
zorluk atlatır. İnsanın 
her günü günlük gü-
neşlik değildir. Yaşa-
dığımız şu koskoca 
ömürde bazen mutlu bazen mut-
suz günlerimiz olur. Her insan zor 
gününde omzunda ağlayabileceği, 
elinden tutabileceği bir dosta ihti-
yaç duyar. Çünkü kişiyi en iyi anla-
yan insan dostudur. Sığınabileceği 
bir dostu olmayanlar bunun eksik-
liğini fazlasıyla hisseder. Önemli 
olan gerçek anlamda bir dosta 
sahip olabilmektir. Gerçek dost 
sadece iyi günde değil, zor günde 
de sizin yanınızda olur. Sadece si-
zinle birlikte gülmez aynı zamanda 
sizinle birlikte ağlar da. Gerçek 
dostluk bir insanla saatlerce bir-
likte oturmak, konuşmak ve vakit 
geçirmek değildir. Gerçek dost 

sizin zor durumda 
olduğunuzu hissedip 
siz çağırmadan yar-
dımınıza koşandır. En 
zor anınızda yanınıza 
koşacak bir dostunuz 
varsa şanslı insanlar-
dan birisiniz demektir. 
Günümüz dünyasında 
insanların birbirinden 
uzaklaştığı şu günler-
de gerçek bir dost bu-

labilmek de oldukça zordur. Eğer 
elinizi uzattığınızda tutacak bir el 
varsa o ele sımsıkı sarılın ve hiç 
bırakmayın onu. Gerçek dostlar 
yıldızlar gibidir karanlık çökünce 
ortaya çıkarlar.  

Bayram yakınlıktır, yakınlaş-
madır.Önümüzdeki hafta idrak 
edeceğimiz Kurban Bayramı’nın 
bütün insanlığın kalplerinin birbi-
rine yakınlaşmasına vesile olması 
yegâne ümidimdir.Tüm  İslam âle-
minin mübarek Kurban Bayramı’nı 
kutluyor, bayramın herkese sağlık, 
huzur, sevgi ve esenlik getirmesini 
niyaz ediyorum.

Selametle kalın…

ARKADAŞLIK

Gazze sınırında 30 Mart’tan 
bu yana düzenlenen Büyük Dö-
nüş Yürüyüşü gösterilerinde şehit 
edilen sağlık görevlileri listesine bu 
hafta Abdullah el-Kıtati eklendi. 
Gönüllü sağlık görevlisi Kıtati (23), 
cuma günkü gösterilerde sınır şe-
ridi yakınlarında İsrail askerleri-
nin açtığı ateş sonucu yaralanan 
Filistinlileri tedavi etmek isterken 
göğsünden aldığı kurşunla şehit 
oldu. Kıtati’nin meslektaşı Sab-
rin Kışta, gönüllü sağlık görevlisi 
olarak çalışan Kıtati’nin tek gaye-
sinin yaralıları kurtarmak olduğu-
nu söyledi.  Şehit olmadan önce 
kendisine sınırda tellerin olduğu 
alana yaklaşmamasını tavsiye et-
tiğini belirten Kışta, “Abdullah’ın 
şehadet hikayesi sınır şeridinde 
yaralıları gördüğümüzde başladı. 
Hemen yaralıların yanına koştuk. 
Bir ara arkama baktığımda Ab-
dullah’ı göremedim. Açılan ateşin 
yoğun olması nedeniyle geri çekil-
diğini sandım. Yaralıyı tedavi ettik-
ten sonra Abdullah’ın göğsünden 
yaralandığını öğrendim ve arka-
daşlarımla birlikte yanına koştuk” 
dedi. Kışta, göğsünden giren ve 
sırtından çıkan kurşunla ağır ya-
ralanan Kıtati’nin Han Yunus’taki 
Avrupa Hastanesi’ne kaldırıldığını 
ancak yapılan müdahalelere rağ-
men kurtarılamadığını söyledi.

Sağlık görevlilerinin hiçbir üc-
ret almadan gönüllü olarak hayat 
kurtarma işini yaptığına ve İsrail 
için hiçbir tehdit oluşturmadığına 
işaret eden Kışta, şunları söyledi:

“Haziran ayı başında şehit edi-
len sağlık görevlisi Rezzan Neccar 

gibi Kıtati de aynı yöntem kullanı-
larak şehit edildi. Bu, işimize de-
vam etmeyelim diye bize verilen 
korkutma mesajıdır.” 

Uluslararası toplumdan hiç-
bir tepki görmeyen İsrail’in sağlık 
görevlilerini hedef almaya devam 
ettiğini aktaran Kışta, Birleşmiş 
Milletler (BM) ve diğer uluslarara-
sı kuruluşlara sağlık çalışanlarının 
korunması konusunda sorumlu-
luklarını üstlenme çağrısında bu-
lundu.

Kıtati’nin annesi Hanan Kıtati 
(50) ise şehit olmadan birkaç saat 
önce oğluna kendi elleriyle yemek 
yedirdiğini anlattı. “Oğlumun, 
Rezzan ve diğerleri gibi şehit edil-
mesinden korkuyordum.” diyen 
anne Hanan, sadece temel ilk yar-
dım eğitimi alan oğlunun sevdiği 
bu alanda çalışabilmek için hemşi-
relik belgesi almayı da arzuladığını 
kaydetti. 

Oğlunun naaşı eve getirildiğin-
de yaşadığı psikolojik çöküntüye 
değinen Hanan, “Ayrılık zor. O be-
nim sadece oğlum değil canımdan 
bir parçaydı. Bu parça söküldü, bir 
daha geri gelmeyecek” ifadesini 
kullandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı 
Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı 
açıklamada, İsrail’in sağlık çalışan-
ları ile ambulansları kasıtlı olarak 
hedef aldığını söyledi. 

Kudra, Dönüş yürüyüşü göste-
rilerinde şu ana kadar 3 sağlık gö-
revlisinin şehit edildiğini, 370’inin 
yaralandığını, 70 sağlık aracının da 
zarar gördüğünü sözlerine ekledi.
n AA

İsrail kurşunlarının
hedefi; sağlık görevlileri

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Ertuğrul Çalışkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk olarak 24 Haziran seçimleri 
öncesinde gündeme getirdiği ‘Millet Kıraathanelerinin’ ilki Meram’da yükseliyor.
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‘Hizmet ortaklığına her zaman hazırız’
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Baş-

kanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı 25 
Esnaf ve Sanatkar Oda Başkanları; Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’yi ziyaret 
etti. 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Baş-
kanı Muharrem Karabacak’a ve Oda Baş-
kanlarına gerçekleşen ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet 
Hançerli, “Belediye olarak her zaman esnafı-
mızın yanındayız. Onların gelişip büyüyebil-
mesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı 
yapıyoruz. Ben buradan yeni yönetim kuru-
luna başarılar diliyor, yeni görevlerinin hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Esnaf ve Sanatkarlarımız için hizmet 
ortaklıkları yapmaya her daim hazırız diyen 
Başkan Hançerli, katılımcı belediyeciliğin 
önemine işaret ederek; “Esnaf ve sanatkar-
larımız, ülkemizin her şehrinde var olan Oda 
ve Birliklerle günümüzde de Ahilik gelene-
ğini yaşatarak yerel önderlerimizin görüş ve 
önerilerini almaktır. Bizim başarımızın teme-
linde de bu görüş ve öneriler ilham kaynağı 
olmuştur. Oda Başkanlarımıza esnafımıza 
verdikleri emeklerden ve desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 “KARATAY BELEDİYESİ 
SORUNLARA NEŞTER VURUYOR”

Ev sahipliğinden dolayı Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye teşekkür eden 
Muharrem Karabacak ise “Bayrağı devraldık 
daha da yükseklerde dalgalandırmak için var 
gücümüzle Oda Başkanlarımızla birlikte ça-
lışmanın gayreti ve azmi içerisinde olacağız. 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası çatısı altında Kon-
yamız’da daha farklı projelere imza atmaya 
devam edeceğiz. Burada Belediyelerimizin 

rolü de çok önemli. Özellikle Karatay Bele-
diyemiz esnaflarımızın karşılaşmış oldukları 
her sorunun çözümü noktasında gerekli öze-
ni göstermiştir. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği olarak Karatay Belediyesiyle yan yana, 
omuz omuza ve bir arada olmaktan dolayı 

son derece mutluyuz. Esnaf ve sanatkarla-
rımıza her zaman destek veren esnaf dostu 
Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hançer-
li’ye çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer 
verdi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Şeker, Kurban Bayramı nedeniyle iki avans ödemesini birleştirerek pancar üreticisinin banka hesaplarına 44 milyon 163 bin lira yatıra-
cak. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “İki avansı bu bayramda da birleştirdik, kurban öncesi üreticimizin eli rahatlasın istedik” dedi

Şeker’den çifte avans
Ekmeğini topraktan çıkaran çift-

çinin namerde muhtaç olmaması 
adına bütün planlarını üretici en-
deksli yapan Konya Şeker, avans 
ödemeleriyle yüzleri güldürüyor. 
Ramazan Bayramı öncesi iki avansı 
birleştirerek üreticiye iki avans öde-
mesini tek seferde gerçekleştiren 
Konya Şeker, Kurban Bayramı ön-
cesinde de her yıl Ağustos ayı içeri-
sinde yaptığı sulama avansı ödemesi 
ile Bayram Avansını birleştirerek iki 
avans ödemesini tek seferde gerçek-
leştirerek bayram alışverişi öncesi 
üreticilerinin elini rahatlattı.  Kurban 
Bayramından 8 gün önce Sulama ve 
Bayram Avansından oluşan iki nakdi 
avans ödemesini kapsayan toplamda 
44 Milyon 163 Bin TL’yi üreticileri-
nin hesabına 14 Ağustos 2018 Salı 
günü (bugün) yatıran Konya Şeker’in 
yaptığı bu iki avans ödemesiyle bir-
likte bu yıl çiftçiye verdiği toplam 
avans desteği tutarı da 245 milyon 
225 bin TL’yi aşmış oldu. 

KONYA ŞEKER’DEN 44 MİLYON 
163 BİN TL’LİK AVANS

Türkiye’nin üreten gücü Konya 
Şeker, üreticisini desteklemeye de-
vam ediyor. Ramazan Bayramı ön-
cesi iki avansı birleştirerek üreticiye 
iki avans ödemesini tek seferde ger-
çekleştiren Konya Şeker, üreticilerin 
bayram öncesi nakit sıkıntısı çekme-
den Bayramı huzur içinde karşılama-
ları için Kurban Bayramı öncesinde 
de her yıl Ağustos ayı içerisinde yap-
tığı sulama avansı ödemesi ile Bay-
ram Avansını birleştirerek iki avans 
ödemesini tek seferde gerçekleştirdi.

14 Ağustos 2018 Salı günü üre-
ticilerin hesabına yatırılan toplam 
44 Milyon 163 Bin TL’lik iki (Sula-
ma ve Bayram Avansı) nakdi avans 
ile birlikte Konya Şeker’in 2018-19 
kampanya döneminde ödediği ayni 
ve nakdi avansın toplam tutarı da 
245 milyon 225 bin Lirayı aşmış 
oldu. Konya Şeker, Recep Konuk li-
derliğinde sürdürdüğü üreticiyi her 
hal ve şartta destekleme politikasını 

ekonomide özellikle manüplatif se-
beplerle oluşan kur hareketlerinden 
kaynaklanan sert dalgalanmalar 
yaşanmasına rağmen bu sene de 
kesintisiz bir şekilde uygulamaya de-
vam ediyor. Yaklaşık 10 ay boyunca 
üreticilere düzenli bir şekilde avans 
ödemesi yapan ve pancar bedelleri-
ni zamanından önce ödeyen Konya 
Şeker, bu sistemle sadece üreticiye 
değil, bölge ekonomisine de önemli 
oranda katkı sağlıyor. Konya Şeker; 
tarlaya, ağıla, harmana olduğu kadar 
çarşı pazara da sıcak para girişi sağ-
layarak ekonominin canlı kalmasına 
imkân tanıyor. 

KONYA ŞEKER, HER ZAMAN 
ÜRETİCİNİN YANINDA

Avans ödemesiyle ilgili yaptığı 
açıklamada Konya Şeker’in, ürün be-
delinin yaklaşık yarısı kadar bir meb-
lağı ürünü teslim almadan peşin ola-
rak ödediğini belirten AK Parti 25. ve 
26. Dönem Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, üreticiyi sözde değil, özde 
destekleyen Konya Şeker’in sanayi 
ile ticaretteki başarılarıyla elde ettiği 
ekonomik güç sayesinde yıl boyunca 
çiftçinin yanında olduğunu vurgu-
ladı. Ramazan Bayramı öncesinde 
olduğu gibi Kurban Bayramı önce-
sinde de nakdi olarak çiftçiye verilen 
Sulama Avansı ile Bayram Avansını 
birleştirerek çiftçinin eli rahat, gönlü 
huzurlu bir bayram geçirmesini sağ-
lamak istediklerini ifade eden Baş-
kan Recep Konuk, “ekonominin kon-
jonktürel etkilerinden, genel manada 
finansal sıkışıklıklardan, bürokratik 
süreçlerden üreticinin üretim faali-
yetinin olumsuz etkilenmemesi için 
Konya Şeker çok önemli bir işlev üst-
lenmiştir. Konya Ovasında üretimin 
kesintisiz sürmesi için bir yandan 
sanayi yatırımları gerçekleştirip üre-
ticinin ürününü katma değerli hale 
getirerek, tarımsal üretim hacminin 
katlanarak büyümesini sağlarken, 
diğer taraftan üretimin tüm safha-
larında üreticiye destek olmaktadır. 

Bunlarla birlikte Konya Şeker, yaptığı 
katma değerli üretim ve gerçekleş-
tirdiği ihracat ile ülke ekonomisinin 
büyümesine de ciddi rakamlara ula-
şan katkı sağlamaktadır” dedi. 

ÜRETİM MİLLİ BİR DAVADIR
Üretimin sürmesi ve çiftçinin 

desteklenmesi adına her türlü adı-
mı atmaktan çekinmeyen Konya 
Şeker’in, nitelikli ürün üretirken, bu 
ürünleri bütün dünya pazarına yüz 
akıyla sürerek bölgemizin bir gıda 
merkezine dönüşmesi için de loko-
motiflik yaptığını belirten Başkan 
Recep Konuk, “Konya Şeker olarak 
biz her şart ve durumda şunu çok 
iyi biliyoruz, üretimin çarkları dur-
mamalıdır, üretim milli bir davadır, 
üretim bu topraklara, vatanımı-
za olan sadakatimiz, insanlarımıza 
olan bağlılığımız, ecdadımıza olan 
borcumuz, bizden sonraki nesillere 
karşı yükümlülüğümüzdür. İşte bu 
bilinçle hareket ediyor, üretmeye ve 
üretimi desteklemeye devam ediyo-
ruz. Bu yıl itibariyle tarlaların tohum 
için hazırlanmaya başlandığı günden 
bu yana geçen yaklaşık 6 aylık kısa 

sürede biz üreticimize ayni ve nakdi 
avans ödemelerimizle toplamda 245 
milyon 225 bin TL’yi aşan destek 
verdik. Biz var günde de, dar günde 
de aynı yerimizde üreticimizin yanın-
dayız. Çünkü bizim için öncelik üre-
timdir, üreticidir. Bu dar günlerde 
yaptığımız destek daha da kıymetli-
dir. Çünkü, Konya Ovasında çarkla-
rın dönmesini sağlıyoruz, Konya’nın 
çarşısına pazarına bayramın erken-
den gelmesine vesile oluyoruz” diye 
konuştu. 

ÜRETİCİ, BAYRAMLARI MADDİ 
KAYGILARDAN UZAK KARŞILAMALI 

Konya Şeker’in iş planlamasında 
birinci önceliğinin çiftçiye ve üretime 
yapılacak destekler olduğunu, her 
işin ondan sonra geldiğini hatırlatan 
Başkan Recep Konuk, “kurumları 
kurum yapan, kurumları köklü ku-
rum haline getiren, ayakta tutan ge-
lenekleridir, yaklaşımlarıdır, tutum 
ve tavırlarıdır, insanlarla kurduğu 
gönül bağlarıdır, gönüllerde edindiği 
yerdir. Konya Şeker, üreticisi ile bir 
bütün olmuş, üreticisinin sevinci ile 
sevinen, derdi ile dertlenen, üretici-

nin derdini kendi derdi kabul eden, 
üreticinin dertlenmemesi için yükü 
omuzlayan bir üretici kuruluşudur. 
Konya Şeker gelenekleri olan, ge-
lenekselleştirdiği uygulamalara sa-
hip çıkan bir kurumdur. Bunlardan 
biri de Bayram Avansıdır. Bayram 
Avansı bu kurumun durduğu yerin 
göstergesidir. O yer, çiftçinin yanıdır. 
Bayramlar bizim inanç iklimimizin 
en özel ve özellikli günleridir. Bu özel 
günlerde herkes, kapısını çalanı gön-
lünce ağırlamalı, bayram sevincini 
coşkuyla yaşamalıdır. Bu sene hem 
bayram sevinci artsın, hem de tarla-
da üreticimiz sıkıntı yaşamasın diye 
her yıl Ağustos Ayında periyodik 
olarak verdiğimiz Sulama Avans ile 
Bayram Avansını birleştirdik ve bu 
avansları Bayramdan günlerce önce 
üreticimize tek seferde ödedik. Niye? 
Üreticimiz Bayramı eli rahat, gönlü 
ve kafası huzurlu karşılasın, hiçbir 
üreticimiz Bayram öncesi maddi im-
kânsızlıklar nedeniyle huzursuzluk, 
burukluk yaşamasın diye.

Malum, çitçi ücretliler gibi, me-
murlar gibi düzenli gelire sahip de-

ğildir. Yani bayram, elinin darda ol-
duğu güne de, bolda olduğu güne de 
gelebilir. O nedenle biz eli darda olan 
çiftçilerimizin bayramda gönülleri-
nin de daralmaması için üstümüze 
düşeni yapıyoruz. Bu artık bir Konya 
Şeker geleneğidir ve bundan geri dö-
nüş mümkün değildir. Bu kurum, eli 
darda olan kardeşlerimizin bayram-
larda gönüllerinin de daralmasına 
müsaade etmedi, bundan sonra da 
etmeyecek. Bu topraklardaki herkes 
gibi üreticinin de bayramları kaygı-
dan, hele hele maddi kaygılardan 
uzak karşılamaya hakkı var” şeklin-
de konuştu. 

ÜRETİCİMİZİN BOYNUNUN 
BÜKÜLMESİNE İZİN VEREMEYİZ
Bu ülkenin en muteber insan-

ları olan üreticilerin maddi imkân-
sızlıklar nedeniyle kurban ibadetini 
yerine getirememe gibi bir endişeye 
kapılmasına Konya Şeker’in müsaa-
de etmeyeceğini vurgulayan Başkan 
Konuk, “biz üreticimizin, evlatlarının 
karşısında boynunun bükülmesine 
izin veremeyiz. Bizim çiftçilerimizin 
çocukları da herkesin çocukları kadar 
kıymetli ve onlar da bayramlarda se-
vinmeyi hak ediyor. Çünkü çok çalışı-
yor, çok üretiyor ve bu ülkeye herkes-
ten çok değer katıyorlar. Konya Şeker 
için üreticilerimizin yüzündeki tebes-
süm ile onların evlatlarının yaşadığı 
bayram coşkusu ve üreticilerimizin 
hanelerinde bayramların bayram gibi 
geçmesi her türlü ticari başarıdan, 
binlerce fabrikadan daha kıymetlidir. 
On binlerin yüzündeki gülümseme, 
on binlerce hanedeki huzur her şey-
den değerlidir. Her bayramda oldu-
ğu gibi bu bayramda da üreticimize 
sunduğumuz desteğin hem üretici-
lerimizin hem de ailelerinin bayram 
sevincine coşku katmasını, derde 
derman olmasını, yüce Allah’ın sağlık 
ve huzur içinde daha nice bayramla-
ra hepimizi eriştirmesini temenni 
ediyor, tüm üreticilerimizin mübarek 
Kurban Bayramlarını kutluyorum” 
ifadelerini kullandı.  n HABER MERKEZİ 

Ben, diğer bütün hasenat 
gibi bu dünyaya düşmüş bir 
kimseyim. Ve henüz ismimin 
evveline bir sıfat bile ekleye-
medim. Neticede herkes gibi-
yim. Kurdun, kuşun dilinden 
anlamaya çalışırım. Böylelikle 
bir Süleyman uyur içimde. 
Kör kuyulardan yana da epey-
ce nasipliyimdir. Bu yüzden 
Yusuf çaresizliğine de âşina-
yım. Yazmaktan yana meşgul ve yürümek-
ten yana her vakit seferiyim. Sorsanız bana 
günde beş vakti vatan-ı aslîde, diğer tüm 
vakitleri yollarda geçirmekteyim. Nitekim bu 
dünya bir sefer meclisi… Öyleyse her gelen; 
kaldım diye aldanıp her giden, yine yolcular 
zümresinden. 

Pek bilinsin istemem içimde uyuyan 
gam. Ama aslında öyle çok yorgunum ki. 
Yaşadıklarımdan değil, şu dünya telaşına 
kapılıp yaşayamadıklarımdan… Söyledik-
lerimden değil, derin bir Yusuf kuyusu olup 
söyleyemediklerimden… Ayaklarım değilse 
de kalbim bir yerde dursa, biraz dinlensem. 
Meyvesiz bir ağacın altında soluklansam... 
Avucuma bir taş alıp bağrıma koysam… Gi-
denler gitti lâkin yüreği güzellik harmanı kim-
seler hiç mi kalmadı bu dünyada? Arasam. 
Bir ömre bin yıl sığdırsam da bulsam. 

Sebebi yorulduğumdandır belki. Bugün-
lerde yerli yersiz ağlamakta, gülmekte, yerli 
yersiz ve isimsiz, gayba mektuplar yazmakta, 
cümleler söylemekteyim. Hasta olduğumda 
çaldığım hiçbir kapıdan Lokman’ın çıkmadı-
ğını tecrübe ettim ben. Sevdâya düştüğüm 
vakit gördüğüm suretin, ne Ferhat, ne Kays 
ne de Kerem olduğunu anladığımdan beri 
bilmekteyim ki yürüdüğüm bu dünya cennet 
değil. Öyleyse sabır hânesine açılan bir kapı-
da durup beklemek neden? Kalanların birkaç 
dirhem, gidenlerin bir koca harman olduğu-
nu bilen yine ben iken…   

İnsan, kalbinden sebep sevmeye yatkın-
dır aslında. Sevmek fıtratta vardır. Sevmeye 
yetememek de insan olmanın acizliğinden-
dir. Bir güzelleme gibi, eksiklik değil de er-
dem gibi… Bu yüzdendir ki “sevmek” fiiline 
her dilde bir karşılık bulunur da tamı tamına 
olmaz bir türlü. Anlam soyuttur; mânâ, me-
caz… Anlatılmak istenen kimi fazlasıdır, 
kimi bir miktar daha az. Hâl böyleyken ve 

ben bu gerçeğe çok evvelden 
vâkıf olmuşken nedendir dünya-
yı sevemeyişim bilmem. Oysaki 
daha dokuz yaşımdayken Elif’i, 
Be’yi bildiğim gibi, esreyi, ötreyi, 
şeddeyi daha satır başından tanı-
dığım gibi öğrenmiştim pek çok 
çiçek ismini. 

“Ayşemine çiçeğini sever mi-
sin?” diye sorardı annem. Elimi 

kalbimin üzerinde götürüp “evet” 
derdim. Bir evet de kalbimden gelirdi. Benim 
ismimden gelişini mi, gökyüzüne benzeyen 
rengini mi, hiçbir şeye benzemeyen ama her 
şeyden güzel olan kokusunu mu severdim 
daha çok? Şimdilerde her “Ben” dediğimde 
“Affola!” diyesim geliyor oysa. Şimdi kul olu-
şumun bilinci, acizliğimin farkındalığı ile böy-
leyim. O zaman çocuk oluşumun hürlüğü ile 
öyleydim. Üstelik sadece Ayşemine çiçeğini 
sevmekle yetinmez, daha pek çok şey ekler-
dim. Ökse kuşunu, çuha çiçeğini, narı, inciri 
ve zeytini, limon ağacını, kâğıdı, kalemi… 
Daha nicesini severken ve sevecekken dün-
yayı sevmeyi unutuşumu da… 

Ölmek, uyumak değil elbette. Oysa öyle 
olsaydı ne güzel olurdu. Çiçekleri suladım, 
kuşları besledim, pencereleri açık bırakma-
dım diye aklımda sıralayıp bir sedirde uyuya-
kalır gibi ölmek, ne büyük nimet olurdu. En 
çok sevdiğim tezlik fiil ekini ölmenin sonuna 
ekleyip “öl-üvermek” ne büyük sultanlık olur-
du dünyada bedbaht kullar için. 

Ben neyim? Diye diye geldiğim bu dün-
yadan yine ben neyim diye diye ayrılmak zor-
du hâlbuki. Kalbim, cennette dikensiz bir gül 
bahçesi değil ama dünyada kötülük harmanı 
da değil. Benim yüreğimde kaç okka kötülük 
var diye düşünmek hallice bir yüktür omuz-
larıma. Bir de yüreğimin hânesinde, hem de 
başköşesinde oturur bildiğim insanların bana 
yâd yabancı olduğunu bilmek, bu dünyanın 
ne sevilmez bir yer olduğunu öğretti bana. 
Böyle olmakla aslında bedenim ile ruhumun; 
dilim ile yüreğimin aynı kıtada olmadığı his-
sine kapılırım. Ve şu dünya telaşına kapılıp 
bir türlü bir araya gelemediğimi fark ederim. 
Kaderim ile aramda bir kıyamlık, ecelim ile 
bir eliflik mesafe var oysaki. Böyleyken yaz-
manın okumaktan; susmanın söylemekten 
daha kıymetli olduğunu da yine en iyi ben 
bilirim. 

YERLİ YERSİZ DEYİŞLER 

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ

Ekmeğini topraktan çıkaran çiftçinin namerde muhtaç olmaması adına bütün planlarını
 üretici endeksli yapan Konya Şeker, avans ödemeleriyle yüzleri güldürüyor.
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından 
düzenlenen “İşin Ehlinden” programında sanayi çalışanı gençlere tecrübe paylaşımında bulundu

‘Yapılacak çok hizmet var’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Konya Çalışan Genç-
lik Komisyonu tarafından her hafta 
Pazartesi günü gerçekleştirilen “İşin 
Ehlinden” tecrübe paylaşım prog-
ramının bu haftaki konuğu oldu. Ali 
Okutan Sanayi Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleşen programda Başkan Pek-
yatırmacı, sanayi çalışanı gençlere 
yaşam tecrübesi, belediye faaliyetleri, 
Konya ve ülke gündemine dair görüş-
lerini aktardı. 

Selçuklu Kent Konseyi Başkanı 
Veli Vural, söyleşi öncesinde Selçuklu 
Belediyesi’ne sanayi çalışanı gençlere 
yönelik olarak kazandırılan Ali Okutan 
Sanayi Sosyal Tesisi ve gerçekleştiri-
len faaliyetlere sağlanan  katkılardan 
dolayı teşekkür etti. Türkiye’de sana-
yi gençliğine yönelik ilk ve örnek bir 
projelerin Selçuklu’da uygulandığını 
ifade eden Vural, projelerin sanayi 
gençliğinin sosyal ve kültürel hayatı-
na zenginlik kattığını ifade etti. 

“BÜYÜMENİN TEMELİ 
GÜVEN VE İSTİKRAR” 

Ak Parti iktidarı ile birlikte ülke-
mizin refah ve büyümede büyük bir 
ivme kaydettiğini ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, “Bu büyüme sürecin-
de ülkemize hem yurt içinden hem 
de yurt dışından kaynak üretildi. Bu 

kaynağın üretilmesinde temel olan  
güven ve istikrardı. Ülkemizin yapısı 
gereği ülkemizden beklentiler çok. 
Bizden beklentisi, ümidi olan ülke-
lerin yanında Türkiye üzerinde kirli 
emelleri olan ve Türkiye ile beraber 
çevresindeki coğrafyaya şekil ver-
meye çalışan, bu coğrafyadan nema-
lanmak isteyen ülkeler var. Bunların 
temel gayeleri  Türkiye’yi güçsüz-
leştirmek, zayıflatmak ve ülkemizi 
kendileri tarafından yönetilebilir bir 
ülke haline getirmek. Bunları yaptık-
tan sonra da Türkiye’nin kaynakları-
nı kendi istedikleri şekilde yönetmek 
ve coğrafyamızdaki diğer ülkeleri de 
aynı şekilde yönetebilmek. Onların bu 
amaçlarını engelleyen tek şey Türki-

ye’nin istikrarı, Türkiye’nin güçlü ol-
ması ve rol biçilen değil rol biçen bir 
ülke olmasıdır” dedi.  

Amaçlarının Selçuklu halkına en 
iyi şekilde hizmet edebilmek olduğu-
nu ifade eden Başkan Pekyatırmacı,” 
Selçuklu’da hayatın her alanına değer 
katacak güzel işlere imza atıldı. Ama 
Selçuklu’da daha yapılacak çok işimiz 
var. Selçuklu’da bu zamana kadar pek 
çok ihtiyacı karşılamış durumdayız. 
Bunun yanında yeni işleri de sürdürü-
yoruz. Şuanda yapımı devam eden 25 
tane projemiz var. Bunlar içinde bazı 
projelerimiz 3-4 yerde çalışması olan 
projelerdir. Spor salonları, mahalle 
konakları, kapalı pazar yerleri, ana-
okulları, yurt inşaatı, sağlık tesisleri 

gibi birçok tesisisin yapımı çok hızlı 
bir şekilde devam ediyor. Bunlara her 
geçen gün yenilerini de ilave etmeye 
devam ediyoruz” dedi.   
“HİZMET TEMPOMUZ HER GEÇEN GÜN 

ARTIYOR”
Selçuklu’da belediyecilik hizmet-

lerinde bir standart oluştuğunu ve her 
geçen gün temponun arttığını ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı,” Eskiden 
muhtar ofisinin açılışı yapılırdı. Yani 
bir muhtara ofis yapmak açılışı ge-
rektiren bir şeydi. Biz bugün 2 milyon 
m² alanda Sille Baraj Park’ı yaptık ve 
açılışını daha yapmadık. Daha açılışını 
yapmadığımız yerde hafta sonlarında 
40 bin ziyaretçimiz var. Her yapılan 
hizmet de yeni bir ihtiyacı doğuruyor. 
Yukarda ve aşağıda yeni otopark alan-
ları tesis ettik. Aşağıdaki park alanını 
bitirmek üzereyiz. Oraya araçlarıyla 
gelecek vatandaşlarımız servisle yu-
karıya taşıyacağız. Yani bir işi yapmış 
olmakla o iş bitmiş olmuyor. Ağaç-
landırma ve bina eksikliklerini de 
tamamlamak için yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz” dedi.

Programın sonunda Selçuklu 
Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı’ya günün anısına hediye tak-
diminde bulundu. n HABER MERKEZİ 

Yahya ve İrem 
dünyaevine girdi

Yılmaz ve Tavlan aileleri evlat-
larının mürüvvetlerini görmenin 
sevincini yaşadı. Nilgün-Muammer 
Yılmaz çiftinin kızı İrem ile Mi-
ne-Ahmet Tavlan çiftinin oğlu Yah-
ya, ömür boyu mutluluk için ‘evet’ 
diyerek dünyaevine girdi. Başhü-
yük’te gerçekleştirilen düğün mera-
simine Yılmaz ve Tavlan ailelerinin 
yakınları, sevenleri ve dostları katıl-
dı.  Düğüne katılan davetlilerin “ha-

yırlı olsun” dileklerini kabul eden 
Yılmaz ve Tavlan aileleri kendileri-
ne yemek ikramında bulundu. Mut-
lulukları gözlerinden okunan genç 
çift ise aileleri, sevenleri ve dostları 
ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirme-
yi ihmal etmedi. Yenigün Gazetesi 
olarak, İrem ve Yahya çiftine ömür 
boyu mutluluk, Yılmaz ve Tavlan 
ailelerine ise “hayırlı olsun” dilekle-
rimizi iletiyoruz  n TEVFİK EFE

Abazlar Oto Plaza Yönetim Kurulu Üyesi Alişan Abaz’ın oğlu Serkan, Fatma-Zekeriya Gümüş, çiftinin kızı 
Ayşe Rumeysa ile dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli kıydı

Ömür boyu mutluluk 
için “evet” dediler

Abazlar Oto Plaza Yönetim Kurulu 
Üyesi Alişan Abaz’ın oğlu Serkan ev-
lendi. Fatma-Zekeriya Gümüş, çiftinin 
kızı Ayşe Rumeysa ile Lütfiye-Alişan 
Abaz çiftinin oğlu Serkan ömür boyu 
mutluluk için “evet” diyerek dünyae-
vine girdi. Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezi’nde gerçekleştirilen 
düğün merasimine AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli’nin 
yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Genç 

çiftin nikahını kıyan Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, çifte ömür 
boyu mutluluk dileyerek ailelere “ha-
yırlı olsun” dileklerini iletti. Davetlileri 
kapıda karşılayan Gümüş ve Abaz 
aileleri ise kendilerinin ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul ederek geleneksel 
düğün pilavı ikramında bulundu. Ye-
nigün Gazetesi olarak Ayşe Rumeysa 
ve Serkan çiftine ömür boyu mut-
luluk, Gümüş ve Abaz ailelerine ise 
“hayırlı olsun” dileklerimizi iletiyoruz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Nilgün-Muammer Yılmaz çiftinin kızı İrem ile Mine-Ahmet Tavlan
 çiftinin oğlu Yahya ile hayatını birleştirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından her hafta Pazartesi günü 
gerçekleştirilen “İşin Ehlinden” tecrübe paylaşım programının bu haftaki konuğu oldu.
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 1 1 0 0 3 1 2 3
2.YENİ MALATYASPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
3.BAŞAKŞEHİR FK 1 1 0 0 2 0 2 3
4.ATİKER KONYASPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
5.KASIMPAŞA 1 1 0 0 3 2 1 3
6.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 2 1 1 3
7.FENERBAHÇE 1 1 0 0 2 1 1 3
8.SİVASSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
9.ANTALYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
10.KAYSERİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
11.ERZURUMSPOR 1 0 0 1 2 3 -1 0
12.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 2 3 -1 0
13.AKHİSARSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
14.BURSASPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.ALANYASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.GÖZTEPE 1 0 0 1 1 3 -2 0
17.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 3 -2 0
18.TRABZONSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta mücadelesin-
de Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederken siyah-beyazlıların iç 
sahadaki yenilmezlik serisi 45 maça çıktı. Beşiktaş Avru-
pa’nın zirvesinde. Siyah-beyazlılar iç sahada en uzun süren 
yenilmezlik serisiyle Avrupa liglerinde ilk sırada yer alıyor. 
Akhisarspor karşısında 2-1 kazanarak iç sahadaki yenilmezlik 
serisini 45 maça çıkaran Beşiktaş’ı Avrupa’da 36 maçla Porto 
ve 35 maçla Barcelona takip ediyor. Akhisarspor’u mağlup 
eden siyah-beyazlıların bu serisi 29 Kasım 2015’te Olimpiyat 
Stadı’nda oynanan ve Akhisarspor’un 2-0 kazandığı karşılaş-
manın ardından başladı. Beşiktaş o günden bu yana oynanan 
45 maçta 38 galibiyet alırken 7 mücadelede de sahadan be-
raberlikle ayrıldı. 

VODAFONE PARK’TA YENİLGİ YOK 
Son yenilgisini Olimpiyat Stadı’nda Akhisarspor karşısın-

da alan Beşiktaş, bu maçın ardından oynadığı 45 karşılaşma-
da mağlubiyet görmedi. 11 Nisan 2016’da yeni stadına taşı-
nan siyah-beyazlılar, bu sahada oynadığı hiçbir lig maçında 
da rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Beşiktaş, Vodafone 
Park’taki 38 lig karşılaşmasında 31 galibiyet ve 7 beraberlik 
elde etti.
n İHA

Beşiktaş seriyi 
45 maça çıkardı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 
3. Ön Eleme turunun ikinci maçında Por-
tekiz temsilcisi Benfica ile bugün karşı 
karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Benfica 
maçıyla birlikte 226. kez Avrupa sah-
nesinde mücadele etmiş olacak. Süper 
Lig’e galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme tu-
runda Benfica ile karşı karşıya gelecek. 
Bugün saat 21.00’de Ülker Stadı’nda 
oynanacak maçta Sloven hakem Slavko 
Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcı-
lıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kova-
cic yapacak. 

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK 
Portekiz’de oynanan ilk maçta raki-

bine mağlup olan sarı-lacivertliler mut-
lak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe’de 
UEFA Listesine bildirilmeyen Fethi Ka-

dıoğlu, Berke Özer, Aatif Chahechouhe, 
İsmail Köybaşı ve Salih Uçan, Benfica 
maçında forma şansı bulamayacak. 

KADIKÖY KAPALI GİŞE 
Fenerbahçeli taraftarlar Benfica 

mücadelesine yoğun ilgi gösteriyor. Sa-
rı-lacivertli ekip Benfica maçı için satışa 
çıkardığı biletlerin tamamını bitirdi. Hafta 
sonu Bursaspor ile oynanan lig maçında 
tribünleri tıklım tıklım dolduran Fener-
bahçeli taraftarlar bu maçta da takımla-
rını yalnız bırakmayacak. 

TUR İÇİN MUTLAK GALİBİYET 
Bu sezon mutlaka Şampiyonlar 

Ligi’nde gruplara kalmayı hedefleyen 
Fenerbahçe, bir üst tura çıkabilmek için 
sahadan galip ayrılmak zorunda. Ra-
kibine deplasmanda 1-0 mağlup olan 
sarı-lacivertliler, gol yemeden atacağı 2 

gol ile birlikte bir üst tura ismini yazdıran 
taraf olacak. Kanarya’nın evinde gol ye-
mesi halinde 2 farklı galip gelmesi gere-
kiyor. Mücadele 1-0 Fenerbahçe lehine 
tamamlanırsa karşılaşma uzatmalara, 
uzatmalarda da skorun bozulmaması du-
rumunda penaltı atışlarına gidecek. 

RAKİP BELLİ OLUYOR 

Fenerbahçe, Benfica’yı eleyip play-
off turuna kaldığı takdirde, PAOK - Spar-
tak Moskova eşleşmesinden bir üst tura 
çıkan takımla mücadele edecek. Yunan 
ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk 
maçta 3-2’lik skorla mağlup etmeyi ba-
şarmıştı.
n İHA

Fenerbahçe evinde tur peşinde

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, sezonun ilk maçında iç saha-
da Erzurumspor’u ağırladı. Maça iyi 
başlayan yeşil beyazlı takım, 2-0 öne 
geçmesine rağmen rakibinin golleri-
ne engel olamadı ve kalesinde 2 gol 
gördü. Bu dakikalarda gol için yükle-
nen Konyaspor’da orta saha oyuncu-
su Volkan Fındıklı, bazı taraftarlar-
dan tepki gördü. Volkan 81.dakikada 
oyundan alınırken, futbolcuya ıslıklı 
tepki gösterildi. Volkan Fındıklı’ya 
ilk olarak takım arkadaşları ve teknik 
heyet destek çıkarken, dün Konyaspor 
Başkanı Hilmi Kulluk yaptığı açıklama 
ile oyuncusuna destek verdi. Nalçacı-
lılar Grubu da bir açıklama yayınlaya-
rak futbolcuya sahip çıktı.

KOMBİNE ALMIŞ OLMANIZ…
Nalçacılılar Grubu’ndan yapılan 

açıklamada, “Lig uzun, MARATON… 
Evet dostlar, güldük, eğlendik ama bi-
raz da iş konuşalım. Dün oynanan ve 
zor da olsa kazandığımız Erzurumspor 
karşılaşmasında yaşanan bazı nahoş 
hadiseler hakkında birkaç kelam et-
memiz gerekiyor diye düşünüyoruz. 
Maç esnasında özellikle Maraton tri-
bün diye tabir edilen Doğu Tribünden 
yükselen çatlak sesler nedeniyle hem 
sahadaki futbolcu kardeşlerimiz hem 
de tribünde bizler fazlasıyla gerildik 
ve oyunun son bölümlerinde bu nega-
tif enerji nedeniyle ciddi anlamda zor 
anlar yaşadık. Doğu tribünün ilk vuku-
atının bu olmadığını bilmekle birlikte, 
önceki dönemlerde yapmış oldukları 
buna benzer protestolar nedeniyle 
skor tabelası anlamında da sorunlar 
yaşamıştık.

Kombine almış olmanız takımı 
olumsuz yönde etkileyecek davranış-
lar sergileme hakkınız olduğu anla-
mına gelmez. Evet eleştiri yapılır ve 
bu işin doğasında da bu vardır ancak 
sezonun ilk haftasında son derece za-
mansız ve yersiz bir tepki konulursa, 
bundan sonra haklı olarak verdiğiniz 

tepkiler de doğal olarak kaale alın-
maz.

Bizler Maraton tribünümüzü bu 
resimdeki gibi aktif görmek istiyoruz. 
Oyunun sürekli içinde, takıma pozi-
tif enerji veren ve rakibi baskı altına 
alan bir yapıda olalım. Bundan son-
raki süreçte sevdamız Konyaspor’un 
takım kimliğine ve saha içi perfor-
mansına yansıyacak oyuncu bazlı 
tepki verilmesi durumunda öncelikli 
olarak Maraton tribünündeki gerçek 
Konyaspor’lu taraftarlarımızın olaya 
el koymalarını bekliyoruz. Eğer yine 
ilerleme kaydedemezsek Nalçacılılar 
olarak tepkimiz önceki dönemlerde-
ki kadar hoşgörülü ol-a-mayacaktır. 
Kamuoyuna Saygılarımızla” ifadeleri 
kullanıldı.  n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar Grubu 
Volkan’a sahip çıktı
Atiker Konyaspor’un Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada ıslıklanan Volkan Fındık-

lı’ya destek sürüyor. Nalçacılılar Taraftarlar Derneği yaptığı açıklama ile oyuncuya 
sahip çıktı. Açıklamada, ligin ilk maçında yaşanan olayın nahoş olduğu belirtildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 
Konya Şubesi sporcusu Saliha Küçükso-
lak, Ankara’da yapılan Ümitler Türkiye 
Şampiyonasında 53 kiloda altın madalya 
alarak, Kasım ayında Polonya’da yapıla-
cak Avrupa Ümitler Tekvando şampiyona-
sına katılma hakkı kazandı. Başarısını Ku-
lüp Başkanı ve aynı zamanda TSYD Konya 
Şube Başkanı Murat Dönmez ile paylaşan 
Saliha Küçüksolak, Polonya’da yapılacak 
şampiyonada da madalya almak için mü-
cadele edeceğini söyledi. Dernek Başkanı 
Dönmez, 200’e yakın sporcunun bulundu-
ğu kulüplerinde birçok başarılı sporcunun 
bulunduğunu, gençleri kötü alışkanlık-
larda kurtarmak için sporun öneminden 
bahsederek, tüm kurum ve kuruluşları ba-
şarılı sporculara destek olmaya davet etti. 
Dönmez, Türkiye Şampiyonu olan Saliha 
Küçüksolak’ı altınla ödüllendirdi. 
n İHA

Atiker Konyaspor’un Erzu-
rumspor ile oynadığı karşılaşmada 
Konya protokolü de desteğini verdi. 
Yeşil beyazlı takımdan konu ile ilgili 
yapılan açıklamada, “Valimiz Ya-
kup Canbolat, Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Millet-
vekili Selman Özboyacı, Cumhuriyet 
Başsavcımız Bestami Tezcan, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, İl Em-
niyet Müdürümüz Şükrü Yaman, 
Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Ömer 
Ersöz, Başkanımız Hilmi Kulluk, As 
başkanımız Mehmet Günbaş  ta-
kımımızın B.B. Erzurumspor’u 3-2  
mağlup ettiği karşılaşmayı Riyaset 
Locasından takip etti. Büyük heye-
canın yaşandığı karşılaşmanın 85. 
dakikasında Yatabare’nin attığı gol 
sonrasında locada büyük sevinç 
yaşandı. Maç sonunda Başkanımız 

Hilmi Kulluk karşılaşmaya gelerek 
takımımıza büyük destek veren Va-
limiz, Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız, Milletvekilimiz, Başsavcımız, 
Ak Parti İl Başkanımız ve İl Emniyet 
Müdürümüzün tebriklerini kabul etti. 

Riyaset Locasındaki misafirlerimi-
zin ortak kanısı ilerleyen haftalarda 
Atiker Konyaspor’umuzun çok daha 
başarılı sonuçlar alacağı yönündey-
di” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

TSYD’den başarılı sporcuya ödül Atiker Konyaspor’a protokolden destek
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Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim İl Tem-
silciliği faaliyet takviminde yer alan Yaz Kupası Müsaba-
kaları 11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde yapıldı. Spor ve 
Kongre Merkezi Eskrim Salonu’nda yapılan Yaz Kupası 
Müsabakaları sonucunda dereceye giren sporcular şu 
şekilde oluştu; U-10 Bayan Epe; 1.Neslipir Kaymak, 
2.Ada Ardıç Karaçor, 3.Ceren Süngü, 3.Zülal Can. U-12 
Erkek Epe; 1.Alp Tardu Karaçor, 2.Hilmi Doruk Erdoğan, 
3.Ertuğrul Zengin, 3.P.Mert Dereboyu. U-12 Bayan Epe; 
1.Dila Naz Eken, 2.D.Umay Horasanlı, 3.Neslipir Kay-
mak, 3.Ceylin Samur. U-14 Erkek Epe; 1.Ege Erdem 
Erdoğan, 2.Enes Öztaş. U-14 Bayan Epe; 1.H.Gülsüm 
Dülger, 2.Buse Gül Zengin, 3.Firdevs Tükel, 3.Celin 
Samur. Büyük Erkekler Epe; 1.Mert Uzunay, 2.Emre Ba-
dem, 3.Hilmi Taha Ekenler, 3.Tunahan Erdoğdu. Büyük 
Bayanlar Epe; 1.Sude Gökhan, 2.Ecem Demir, 3.Yağmur 
Kurban, 3.Ecemnur Güzeloğlu.  n SPOR SERVİSİ

Yeni sezonda Süper Amatör Küme’de mücadele 
edecek olan Ereğlispor, çalışmalarına geçtiğimiz gün-
lerde başlamıştı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden 
yeşil beyazlı takım günde çift idman yapıyor. Antrenör 
Himmet Kök gözetiminde çalışan Süper Amatör Küme 
ekibi, sabah idmanlarını Atatürk Kültür Parkı Tesisle-
ri’nde, akşam idmanlarını ise Atatürk Şehir Stadyu-
mu’nda gerçekleştiriyor. Yeşil beyazlı takım bu sezon 
yeniden Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselmenin hesap-
larını yapıyor.
n SPOR SERVİSİ

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa 
Kamp Merkezinde sürdüren TFF 2. Lig temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor, Teknik Direktör Tayfun 
Türkmen ve yardımcıları nezaretinde hazırlıklarını 
sürdürüyor. Yeşil beyazlı takım 18 Ağustos Cumartesi 
günü tamamlayacağı Erzurum kampında 16 Ağustos  
Perşembe günü TFF 2. Lig Beyaz grup takımlarından 
Samsunspor ve 18 Ağustos Cumartesi günü TFF 2. Lig 
Kırmızı grup takımlarından Fatih Karagümrük ile hazır-
lık karşılaşmaları oynayacak. 18 Ağustos Cumartesi 
günü Erzurum kampını tamamlayacak Yavru Kartal, 3 
günlük Kurban Bayramı tatiline çıkacak.
n SPOR SERVİSİ

Eskrim Yaz Kupası’nda 
madalyalar verildi

Ereğlispor’da 
hazırlıklar sürüyor

Anadolu Selçuk, iki 
hazırlık maçı yapacak

Atiker Konyaspor’un Erzu-
rumspor’u 3-2 mağlup etti maçta 
kritik iki gole imza atan Mustapha 
Yatabare, maçın ardından açıkla-
malarda bulundu. Sakatlık yaşadı-
ğı dönemde iyi bir dönüş yapmak 
için çok çalıştığını belirten Yata-
bare, “Bizim için zor bir maçtı. Zor 
bir karşılaşma oynadık. Sezona 
başlangıç maçları bazen böyle ola-
biliyor.  Ama tabi ki galibiyet için 
çalışmıştık ve bu galibiyeti aldık. 
Erzurumspor bize karşı zorluklar 
çıkardı ancak galibiyeti biz hak 
ettik. Bundan sonrası için de daha 
çok çalışmaya devam etmemiz 
gerekiyor. Geçen sene sakatlıkla 
geçirdiğim bir sezon oldu. Bu sa-

katlıktan sonra iyi bir şekilde dö-
nebilmek için çok sıkı hazırlandım. 
Hocamız da bize güzel moral mo-
tivasyon sağladı. Bunu da sahaya 

yansıttık ve karşılaşmayı üç puan 
ile tamamladık. Mutluyuz” şeklin-
de konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilci-
miz Selçuklu Basketbol, Başantrenörlük görevine Cengiz 
Karadağ’ı getirmesinin ardından transfer çalışmalarına 
hız verdi. Mavi beyazlılar 6 yerli oyuncu ile sözleşme im-
zalamasının ardından ilk yabancı transferini de yaptı. Sel-
çuklu, Türkiye’de uzun süre forma giyen deneyimli guard 
Marcus Anthony Hall ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kepez 
Belediyespor, Darüşşafaka, Yeşilgiresun Belediyespor, 
Afyon Belediyespor ve İstanbulspor Beylikdüzü forma-
larıyla ülkemizde forma giyen 33 yaşındaki ve 1.85 bo-
yundaki skorer oyuncu, geçtiğimiz sezona Lübnan ekibi 
Byblos Club’da başladıktan sonra sezon içerisinde İstan-
bulspor Beylikdüzü ile anlaşma sağlayıp sezonu TBL’de 
tamamlamıştı. İstanbul ekibinin formasıyla TBL’de 15 
maça çıkan Hall, ortalama 33 dakika parkede kaldığı 
sezonu; 17.7 sayı, 4.1 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları 
ile kapattı. Selçuklu Basketbol ayrıca, Ahmet Ali Erdoğan, 
Ahmet Barış ve Hamit Sezaver ile anlaştığını açıkladı.
n SPOR SERVİSİ

Yatabare: Hak ettik, kazandık! Marcus Hall Selçuklu Basketbol’da

TFF 2017-2018 Futbol Sezonu, 
altyapı kategorileri Türkiye şampiyo-
nalarında başarılı olan spor kulüplere 
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Kon-
federasyonu tarafından başarı ödülü 
verildi. TFF’nin değerlendirmesinde 
160 puanla Türkiye dördüncüsü olmayı 
başaran Meram Kara Kartallar ödülü 8 
bin TL ödül almaya hak kazandı. Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’n-
da gerçekleşen programda Kara Kar-
tallar Kulübü Başkanı Mustafa Metin 
ile yönetici Mehmet Loraslı’ya temsili 
ödül çekini, Federasyon Başkanı Rem-
zi Ay ve Mali Sekreter Faruk Hatipoğlu 
takdim etti. 
BAŞKAN METİN’DEN TEŞEKKÜR

Meram Kara Kartallar Kulüp Başka-

nı Mustafa Metin, yaptığı açıklamayla 
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 
ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkanı Remzi Ay’a teşekkür 
etti. Metin açıklamasında, “Konyalı 
yetenekli gençleri ortaya çıkarmak 
amacıyla çıktığımız bu yolda başarılı ol-
mak bizi mutlu ediyor. Bunun yanında 
federasyonlarımızın bize verdikleri bu 
destekle motivasyonumuzu artırıyor. 
Başarılı olmak ve Kara Kartallar ismini 
Türkiye’de bir marka haline getirmeye 
devam edeceğiz. Federasyonumuzun 
bu desteğinden dolayı başkanımız 
Remzi Ay ve Konfederasyon başkanı 
Sayın Ali Düşmez’e teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.
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TASKK, Meram Kara Kartallar’ı ödüllendirdi

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Erzurumspor’u 3-2 mağlup ettiği 
maçta performansı ile alkış alan Ömer Ali Şahiner, asist yaptığı için mutlu 

olduğunu ancak, daha iyisini yapabileceğine inandığını ifade etti. Ömer Ali, 
takım olarak daha iyi olacaklarını da sözlerine ekledi

Yeşil beyazlı temsilcimiz Anadolu Kartalı Atiker Konyaspor, 

ligdeki ilk maçında Erzurumspor’u mağlup etti. Maçın ilk bö-

lümlerinde bir de penaltı kaçıran Konya ekibi, sonrasında bul-

duğu goller ile 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu önemli 

karşılaşmada güzel oyununu 3 asist ile süsleyen Ömer Ali Şahi-

ner, yaptığı açıklamalarda, asist yaptığında gol atmış kadar se-

vindiğini belirtti. Kendi performansını da değerlendiren başarılı 

oyuncu, “Daha iyi olmam gerek” dedi.
BİZİM İÇİN İYİ BAŞLANGIÇ OLDU

Yeşil beyazlı takımın galibiyetine üç asistle katkı sağlayan 

başarılı futbolcu Ömer Ali Şahiner maç sonrası yaptığı açıkla-

mada şunları söyledi, “Bugün bizim için önemli olan skordu. 

Çünkü ilk maçlar her zaman sıkıntılı olur. Lige yeni çıkmış bir 

Erzurumspor, sahamızın durumu, bizim yüzde yüz hazır olma-

yışımız, hem bireysel kendi adıma hem de takım olarak. Tam 

organize olamadık ve basit top kayıpları yaptık. Hücumda ve de-

fansta istediğimiz gibi yerleşip oyunu kuramadık bunu sıkıntıla-

rını yaşadık. Bizim için iyi bir başlangıç oldu üç puan çok önem-

liydi. Bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.”
HATALARIMIZI EN AZA İNDİRİP 
YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Takım olarak tam anlamıyla hazır olmadıklarını belirten Şa-

hiner, “İlerleyen haftalarda hep takım olarak hem bireysel ola-

rak çok daha farklı yerlerde olacağımız kesin çünkü biz şu anda 

tam anlamıyla bu oyunu oynayan bir takım değiliz. Bugün biraz 

sıkıntılar yaşadık bu anlamda. İlk yarıda penaltıyla beraber fark 

üç olsa rakibin direnci de kırılabilirdi. Duran toptan yediğimiz 

bir gol onları oyunda tuttu. Sonrasında sıkıntı yaşayabilirdik. 

Pozisyon da verdik. İlk maç, bunlar olacaktır. Bu hatalarımızı 

en aza indirip yolumuza devam edeceğiz. Güzel bir başlangıç 

oldu. Tüm taraftarlarımızı, teknik ekibi, futbolcu arkadaşlarımı 

kutluyorum, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
ASİST YAPINCA GOL ATMIŞ KADAR SEVİNİYORUM

Kendi performansı hakkında konuşan Konyalı futbolcu, 

“Asist yaptığım için son derece mutluyum. Gol atmaktan çok 

asist yapmayı gol attırmayı seven bir yapım var. Kendi içim-

de de öyle yaşıyorum. Gol atmış kadar seviniyorum. Fakat bu-

gün kendi adıma çok mutlu olduğumu söyleyemem. Çok daha 

iyisini yapabileceğimi ben kendi adıma biliyorum. Daha iyisi 

her zaman var her zaman yapabilirim o potansiyel var bende. 

Girişte söylediğim gibi takım olarak da bunu tam yapamadık. 

Belli başlı sıkıntılar, bahaneler zemin vs. bunları sayarız ama 

zaman geçtikçe inşallah oturacaktır. Çok daha iyi olacağız buna 

eminim ben. İnşallah üstüne koyarak devam ederiz” diyerek 

sözlerini sonlandırdı.
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Ömer Ali: Daha 
iyisini yapabilirim



RPS
Atiker Konyaspor’un 

Erzurumspor maçı kad-
rosu elimize ulaştığında, 
taraftarın genel beklen-
tisinden farklı olması 
nedeniyle, hafif bir tedir-
ginlik yaşamıştım. Hatta 
yakın çevreme “Havada 
üçüncülük sezonu koku-
su var” demiştim. Bunu 
söylerken başarılı olma-
yı, iyi bir sezon geçirmeyi 
değil, sezon başında yaşanan kısır tar-
tışmaları kastetmiştim.  

***
O dönem de Aykut Kocaman, se-

zonun ilk haftalarında yapılan önemli 
transferlere (Uyum sağlayıncaya ka-
dar) görev vermemiş, Volkan, Vedat, 
Uğur İnceman gibi isimlerle ilk hafta 
Akhisar karşısına çıkmıştı. 

Ve daha maçın ilk bölümünde ma-
raton tribünü takımı ıslıklamaya baş-
lamıştı. Konyaspor o sezonu üçüncü 
tamamladı. Ertesi yıl Türkiye kupasını 
kazandı. 

Maraton tribünü de ıslıklamaya 
devam etti.

***
Tarihi rekorların kırıldığı üçüncülük 

sezonunda ıslıkladı. İlk Türkiye kupasını 
kazanan kadroyu ıslıkladı. Tarihinde ilk 
kez Avrupa’ya giden takımı Avrupa Ligi 
(Gent) maçında ıslıkladı.

Dönemin Konyaspor yönetimi de 
kendi kişisel hesaplarını, bu protesto 
hali üzerinden gördü. Detayları bili-
yorsunuz. Sonrası kriz, kaos, kavga, 
gürültü…

*** 
Yine aynı filmi baştan izlemeye 

başladık. Erzurumspor maçında teknik 
direktör Rıza Çalımbay, yeni transferleri 
görevlendirmedi. Uyum süreci atlatılın-
caya kadar da görevlendireceğe benze-
miyor. 

Yine Volkan Fındıklı ile başladı 

maça Konyaspor. Ve 
yine ıslıklar yükseldi. 

Fakat bu sefer ol-
maz. Bu sefer bu camia 
bu ucuzluğa izin vermez. 
Ne hocasının altını oyan 
eski yönetim var, ne de 
taraftar grupları ve basın 
destek verir bu ıslık şıma-
rıklığına.

*** 
Ki Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk 

ve Nalçacılılar yayınladıkları açıklamalar 
ile gerekli uyarıları yaptılar.

Sorun Volkan değil. Volkan’ın 
futbolunu beğenmemek de taraftarın 
hakkı. Ancak ilk resmi maçına çıkmış 
hocanın kararını yıkıcı şekilde sorgu-
lamak, vicdansızlık. Öne geçtiği ancak 
koruyamadığı maçta galibiyeti yeniden 
arayan takımı sabote etmek taraftarlık 
kavramı ile açıklanamaz. 

*** 
Bu tabloda kombine fiyat politika-

sının etkisi olduğunu düşünüyor makul 
taraftar kesimi. Uygulanan indirimlerin 
aidiyeti ve hassasiyeti az, takımın duru-
mu ile çok da dertlenmeyen kesimlere 
yaradığını, asıl taraftarın kale arkalarına 
gönderildiğini düşünüyor. 

Bir anlamda Maraton tribününün 
kaybedildiğini söylüyor. Yönetim bu 
eleştirileri düşünmeli. Ortaya çıkan 
tabloda sorumluluğu olup olmadığının 
tespitini yapmalı. 

Ve kendi takımını ıslıklama şı-
marıklığı da sona ermeli. Bu takım 
tarihinin en başarılı döneminde, küme 
düşmekten son anda kurtulunan ge-
çen sezondan daha fazla ıslıklandı. Bu 
bir garabettir.

Asıl geçen sene olması gereken 
protesto niye yoktu peki? Çünkü ıslıkçı 
kesim başarısızlığı görünce maça gel-
meyi bırakmıştı… 

BUNUN ADI ŞIMARIKLIK!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

BAŞKAN’DAN ISLIK UYARISI!
Atiker Konyaspor’da Erzurumspor galibiyeti ile sezona 3 puanla başlamanın sevinci 
sürerken, sezonun ilk maçında bazı tribünlerden yükselen protesto camiayı tedirgin 

etti. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Hilmi Kulluk, oyunculara sahip çıkılmasını istedi
Spor Toto Süper Lig’in ilk haf-

tasında evinde ligin yeni ekibi Erzu-
rumspor’u 3-2 mağlup eden Atiker 
Konyaspor’da sezona 3 puanla baş-
lamanın sevinci yaşanıyor. Maç son-
rası bir açıklama yapan başkan Hilmi 
Kulluk, sezona 3 puanla başlamanın 
büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi 
Kulluk B.B. Erzurumspor maçının ar-
dından değerlendirmelerde bulundu. 
Sezona üç puan ile başlamanın büyük 
bir avantaj olduğunu dile getiren Baş-
kan Hilmi Kulluk “Bütün takımlar için 
sezonun ilk maçı zordur. Takım oyunu-
nu oynamak için belirli bir zamana ih-
tiyaç duyulur. Bunun yanı sıra ilk haf-
talarda 90 dakika üst düzey mücadele 
edebilmek kolay değildir. Bütün bun-
lara rağmen futbolcularımızın ortaya 
koyduğu nitelikli, hırslı mücadeleden 
dolayı hepsini tebrik ediyorum” dedi.

TAKIMA SAHİP ÇIKIN
Başkan Hilmi Kulluk sezonun ilk 

maçına yönelik değerlendirmesine 
şöyle devam etti: 

“Karşılaşmaya iyi başladık. Özel-
likle ilk yarının sonuna kadar ilk on 
dakika dışında neredeyse rakibimizi 
kendi sahasına hapsettik ve bunun kar-
şılığında da devreyi iki gol ve önemli 
pozisyonlar üreterek kapattık. İkinci 
yarıda skor üstünlüğümüzü korurken 
yine golle sonuçlanacak pozisyonlara 
girdik  nihayetinde 3-2 kazanarak se-
zona kendi saha ve seyircimiz önünde 
üç puanla başladık.   

Dün stadyuma gelerek takımımıza 
ve futbolcularımıza destek veren taraf-
tarlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak 
bu arada takımımızın geleceği açısın-
dan son derece önemli gördüğümüz 

bir hususu camiamızla paylaşmak 
istiyorum. Şu unutulmamalı ki; bu 
formayı ve armayı üzerinde taşıyan, 
bu formanın yücelmesi için çaba sarf 
eden gencinden en tecrübeli ismine 
kadar bütün futbolcularımız ve tek-
nik heyetimiz bizim için kıymetlidir. 
Nazarımızda akıttıkları alın terinin ve 
emeklerinin karşılığı yoktur ve paha 
biçilmezdir. Bu yüzden takımızın daha 
büyük başarılara imza atabilmesi için 
hepimizin futbolcularımıza ve takımı-
mıza sahip çıkması koruması kollama-
sı gerekmektedir. Bu vesile ile sezona 
üç puanla başlamamızda büyük katkı-
ları olan, oynayan/oynamayan bütün 

futbolcularımızı alınlarından öpüyor 
bir kez daha tebrik ediyorum.  Ayrıca 
stadyumumuza kadar gelerek bizlere 
tribünlerde güç veren, yanımızda olan 
Sayın Valimiz Yakup Canbolat, Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Milletvekili 
Sayın Selman Özboyacı, Cumhuriyet 
Başsavcımız Sayın Bestami Tezcan, 
AK Parti İl Başkanı Sayın Hasan Angı, 
İl Emniyet Müdürümüz Sayın Şükrü 
Yaman, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü-
müz Sayın Ömer Ersöz’e teşekkür edi-
yorum. Kendilerini misafir etmekten 
şeref duyduk.”
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