
İHRACATI GELİŞTİREN
ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

EREĞLİ’Yİ BÜYÜTMEK
İÇİN ÇALIŞIYORUZ

KONTİMDER Başkanı Osman Başaran: 

ERKONSİAD Başkanı Ali Süzgün: 

2016 yılında 
kurulan KONTİM-
DER, kısa sürede 
yaptığı çalışmalar 
ile sektörün sesi 
olarak sorunların 
çözümünü sağla-
dı. KONTİMDER 
Başkanı Osman 
Başaran, “İhracatı 
geliştirme nok-
tasında da ciddi 
çalışmalar yürütü-
yoruz” dedi.

2017 yılında kurul-
muş olan Ereğli 
Konya Sanayici, 
İşadamları ve Bü-
rokratları Derneği 
(ERKONSİAD) kısa 
zamanda yaptığı 
çalışmalarla kamu-
oyunda adından 
çokça söz ettirdi. 
Dernek Başkanı Ali 
Süzgün, Ereğli’yi 
büyütmek istedikle-
rini söyledi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE
03 İsmil Termal 

Tesisi yükseliyor 06  Kanser hastası eşi 
için yardım bekliyor 15 Konya’dan Söğüt’e 

giden; Sancak
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Beyşehir’de
konut müjdesi

Vatandaşlarla biraraya gelen 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Avaşar Mahallesi’ndeki 
460 konutluk 2.etap TOKİ Proje-
si’nin bittiğini, dairelerin bayram 
sonunda teslim edileceğini söy-
ledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Denetimleri 
artırmalıyız’

Gıda Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Hulusi Ada, gıda 
denetimlerinde yasal mevzuatlar 
olmasına karşın uygulamaya yan-
sımadığını söyledi. Ada , “Dene-
timler daha sık ve etkin yapılmalı, 
cezalar arttırılmalı” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Kirli oyunlara 
pabuç bırakmayız’

Türkiye’nin ekonomik bir darbe 
girişimi ile karşı karşıya olduğunu 
söyleyen AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı, “Türkiye’nin eko-
nomik dinamikleri sağlamdır ve 
bu tür kirli operasyonlara pabuç 
bırakmayacaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Tarımın öncüsüyüz
Türkiye tarımsal üretim 

değerinde birinci şehir olan 
Konya; buğday, arpa, şeker-

pancarı, havuç, kuru fasul-
ye, lale, kuşyemi, acı bakla, 
kişniş ve tohum üretiminde 

birinci sırada yer alıyor

TARIMSAL ÜRETİMDE
BİRİNCİ ŞEHİRİZ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2017 verile-
rine göre Konya’da 1 milyon 886 bin 156 hektarlık 
kısmı tarım arazisi bulunuyor. Konya, tarımdaki 
gelişimini her yıl artırıyor. Ülkemizin “Tahıl amba-
rı” olarak anılan Konya, 15 milyon 852 bin 399 TL 
ile Türkiye’nin tarımsal üretim değerinde birinci 
şehri durumunda. 

BİRÇOK ÜRÜNDE 
LİDER DURUMUNDA

Türkiye’deki buğdayın yüzde 10’u Konya’da üre-
tiliyor. Bu üretimle Konya buğdayda birinci sırada 
yer alıyor. Ayrıca Konya arpa, şekerpancarı, ha-
vuç, kuru fasulye, lale, kuşyemi, acı bakla, kişniş 
ve tohum üretiminde de birinci sırada yer alıyor. 
Konya tohum üretiminde de merkez şehir konu-
munda.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Salçalar kaynıyor

Salça sezonun açılması ile birlikte va-
tandaşlar kışlık ihtiyaçlarını yapmaya 
başlarken, manavlarda ve pazarlarda 
salçalık domates ve kırmızıbiberler 
tezgâhlarda yerini aldı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Adese’de bayram!

Kurban Bayramı’nı müşterilerinin yüzü-
nü güldürecek fırsatlarla kutlayan Ade-
se, birçok markanın şeker, çikolata ve 
lokum çeşitlerini bayrama özel fiyatlarla 
satışa sunuyor.
n HABER İSAYFA 3’TE

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dolar kuru 
üzerinden Türkiye’ye yapılan baskılara tepki gösterdi. Ekonomi 
üzerinden yeni bir savaş başlatıldığını belirten Altay, bu günle-
rin atlatılacağını söyledi.

Konyalılara çağrıda bulunan Başkan Altay, “Hepimiz mutlaka 
tasarruf yapmalıyız. Gereksiz ve lüks harcamalardan kaçınma-
lı, TL cinsinden tasarruf etmeye dikkat etmeliyiz” ifadelerini 
kullandı.   n HABERİ SAYFA 4’TE

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’dan çağrı
Tasarruf yapmalıyız!

Uğur İbrahim Altay
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‘Gıda denetimleri 
uygulamaya yansımıyor!’

Kışa hazırlık için
salça yapımları başladı

Gıda Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Hulusi Ada, gıda 
denetimlerinde yasal mevzuatlar 
olmasına karşın uygulamaya yan-
sımadığını söyledi. Ada , “Dene-
timler daha sık ve etkin yapılmalı, 
cezalar arttırılmalı” dedi. Gıda 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Hulusi Ada mesleklerin-
de istihdam sorunu yaşandığını 
dile getirdi. Hızla kurulan üniver-
siteler ile yeni açılan gıda mühen-
disliği bölümünün işsiz mühendis 
sayısını arttırdığını belirten Ada , 
“Üniversitelerde ciddi bir konten-
jan fazlası mevcut. Mezun olan 
gıda mühendislerinin bir bölümü 
kamuda görev almak isteyebiliyor. 
Ancak her zaman dile getirdiğimiz 
gibi kamuda gıda mühendisi istih-
damı istediğimiz sayıda değil. Bu 
nedenden dolayı bazı meslektaş-
larımızın tercihi ise özel sektörden 
yana oluyor” dedi.

MESLEKTAŞLARIMIZ GEREKEN 
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA 

ÇALIŞAMIYOR 
5996 sayılı Gıda Kanunu’na 

göre üretim tesislerinde 30 bey-
gir gücü kapasitenin altında ya 
da 10 kişiden az işçi çalıştıran bir 
gıda işletmesinin gıda mühendisi 
çalıştırma zorunluluğunun bulun-
madığını belirten Ada,  “Gıda işlet-
melerinin büyük bölümü de bu öl-
çekte yerler olması sebebiyle gıda 
mühendisi istihdamı sağlanmamış 

oluyor” dedi.  Gıda Mühendisleri-
nin çoğunlukla üretim,  hazır ye-
mek, turizm gibi sektörlerde görev 
aldığını ifade eden Adda,  Konya’da 
meslektaşlarının genellikle süt 
ürünleri, et ürünleri, un fabrikaları, 
çikolata ve şekerleme üretimi ve 
hazır yemek sektöründe görev al-
dığını söyledi. Ada,  “İşletmeci bu 
noktada da kontenjan fazlalığından 
faydalanarak daha ucuza mühen-
dis istihdam etme yoluna gidiyor. 
Bu durumda sık sık mühendis 
değiştiren işletme yeterli verim 
alamıyor. Aynı zamanda da mes-
lektaşımız olması gereken çalışma 
koşullarında çalışamamış oluyor.” 
diye konuştu.

CEZALAR ATTIRILMALI           
Ada  gıda denetimlerinde yasal 

mevzuatlar olmasına karşın uy-
gulamaya yansımadığını söyledi. 
Ada, “Denetimler daha sık ve et-
kin yapılmalı; cezalar arttırılmalı. 
Tüketici olarak bizler de uygun-
suz bir durumla karşılaştığımızda 
işletmeyi yetkili kurumlara şika-
yet etmeliyiz. Yine tüketici olarak 
alışveriş yaparken gıdaların etiket 
bilgilerine bakmayı, uygun sıcaklık 
koşullarında muhafaza edilip edil-
mediklerini kontrol etmeyi alışkan-
lık haline getirmeliyiz. Kontrolsüz, 
açıkta satılan, güneşin altında bek-
letilen riskli gıdalardan uzak dur-
malıyız” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Salça sezonun açılması ile bir-
likte vatandaşlar kışlık ihtiyaçlarını 
yapmaya başlarken, manavlarda 
ve pazarlarda salçalık domates ve 
kırmızıbiberler tezgâhlarda yerini 
aldı. Fabrikasyon ürünleri tercih 
etmeyen vatandaşlar eski gele-
nekleri devam ettiriyor. Ev yapımı 
olarak bilinen domates salçası or-
ganik olması sebebiyle tercih edi-
liyor. Salça mevsiminin açılması ile 
birlikte vatandaşlar salçalık doma-
tesleri üreticilerden alıyor. Alınan 
domatesler temizlenip kesildikten 
sonra makineden geçirilip odun 

ateşinde uzun kaynatılarak salça 
haline getiriliyor. Fabrikasyon olan 
ürünlerin yerine salçaları kendile-
rinin yaptığını söyleyen vatandaş-
lar, “Salça yapımı zor ve zahmetli 
bir iş. Ateşin önünde kazanları 
karıştırmak yorucu oluyor.  Ayrıca 
dışarıdan aldığımız salçanın ne ol-
duğunu bilmiyoruz. Kendi yaptığı-
mız salça yemeklere lezzet katıyor. 
Odun ateşinde yapılan salçanın 
tadı bir başka güzel. Yaptığımız ev 
salçasını yemeklerde kullandığımız 
gibi kahvaltıda da bol olarak tüketi-
yoruz” dediler.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Türkiye tarımsal üretim değerinde birinci şehir olan Konya, çok sayıda tarım ürününde de lider il konumunda. Konya buğ-
day, arpa, şekerpancarı, havuç, kuru fasulye, lale, kuşyemi, acı bakla, kişniş ve tohum üretiminde birinci sırada yer alıyor

Tarım üretiminde 
öncü şehir; Konya

Ülkemizin en büyük yüzölçümüne 
sahip ili olan Konya’nın 4 milyon 83 
bin 800 hektar yüzölçümü bulunuyor. 
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü 2017 verilerine göre bu arazilerin 
1 milyon 886 bin 156 hektarlık kısmı 
tarım arazisi olarak kullanılıyor. Tarım 
arazisi olarak kullanılan arazilerin de 1 
milyon 389 bin 919 hektarı tarla bit-
kilerinin ekildiği araziler, 424 bin 115 
hektar nadas alanı, 26 bin 24 hektarı 
sebze alanı, 46 bin 15 hektar meyve 
alanı, 83 hektarı ise süs bitkileri ala-
nı olarak değerlendiriliyor. Bu tarım 
alanlarına sahip olan Konya, tarımdaki 
gelişimini her yıl artırıyor. Ülkemizin 
“Tahıl ambarı” olarak anılan Konya, 15 
milyon 852 bin 399 TL ile Türkiye’nin 
tarımsal üretim değerinde birinci şehri 
durumunda. 

TÜRKİYE TARIMINDA 
KONYA BİRİNCİLİĞİ

Konya tarımdaki üretimi ile göz 
doldururken, birçok tarımsal üründe 
ülkemizin lideri durumunda. Konya 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2017 
verilerinden elde edilen bilgilere göre 
Türkiye’deki buğdayın yüzde 10’u 
Konya’da üretiliyor. 2017 yılında 2 
milyon 192 bin 410 ton buğday üre-
ten Konya, buğdayda en fazla üretim 
yapan 1. il konumunda. Konya, Tür-
kiye arpa üretiminin de yüzde 12’sini 
gerçekleştiriyor. 2017 yılında 873 bin 
16 ton arpa üreten Konya, ülkemizin 
1. arpa üreticisi durumunda. Konya, 
şekerpancarında da ülkemizin üretim-
deki lider şehri. Konya 2017 yılında 6 
milyon 31 bin 734 ton şekerpancarı 
üreten Konya, bu üretimle ülkemizin 
şekerpancarı üretiminin yüzde 30’unu 
karşılamakta. Havuç üretiminin de 
yüzde 61’i Konya’da gerçekleşiyor. 355 
bin 652 ton üretim yapan Konya, ha-
vuçta da yine Türkiye birincisi. Kuru fa-
sulye üretiminde de Konya hatırı sayılır 
bir üretim gerçekleştiriyor. 70 bin 242 
ton kuru fasulye üretimi yapan Konya, 
Türkiye kuru fasulye üretiminin yüzde 
30’unu gerçekleştirerek birinci sırada 
yer alıyor. Yine 44 milyon lale üretimi 
ile Konya ülkenin birinci sırasında yer 
alıyor. Türkiye lale üretiminin tamamı 
Konya’da  gerçekleştiriliyor. 
KONYA’NIN ÜST SIRADAKİ ÜRETİMLERİ

Türkiye yağlık ayçiçeği üretiminin 
yüzde 14’ü Konya’da gerçekleştirili-
yor. 254 bin 413 yağlık ayçiçeği üre-
ten Konya ülkenin 2. yağlık ayçiçeği 
üreten ili durumunda.Türkiye dane 
mısır üretiminin yüzde 10’ü Konya’da 
gerçekleştiriliyor. 621 bin 884 ton dane 
mısır üreten Konya 2. sırada yer alıyor. 
Türkiye patates üretiminin yüzde 12’si 
Konya’da gerçekleştiriliyor. 567 bin 
76 ton patates üreten Konya, ülkenin 
2. en fazla patates üreten şehri duru-
munda. Türkiye kiraz üretiminin yüzde 
9’u Konya’da gerçekleştiriliyor.56 bin 
294 ton kiram üretimi yapan Konya 
bu rakamlarla ülkenin 2. kiraz üreticisi 
durumunda. 
İLÇELERE GÖRE ÜRETİLEN İLK 5 ÜRÜN 

İlçeler bazında bakıldığında her il-
çede üretilen ürünler benzerlik göster-
se de bazı farklılık da bulunuyor. Buna 
göre ilçelerin en fazla ürettiği 5 ürünün 
listesi şöyle; 

Ahırlı: Buğday, arpa, elma, fiğ, no-
hut

Akören: Buğday, arpa, nohut, fiğ, 
mercimek

Akşehir: Buğday, arpa, haşhaş, 
vişne, kiraz

Altınekin: Buğday, Arpa (Diğer), 
şekerpancarı, ayçiçeği, mısır (dane)

Beyşehir: Buğday, arpa, nohut, şe-
kerpancarı, yem bitkileri

Bozkır: Buğday (ekmeklik), nohut, 
arpa, buğday (makarnalık), mercimek 
(Yeşil)

Cihanbeyli: Buğday, arpa, şeker-
pancarı, mısır, ayçiçeği

Çeltik: Buğday, şekerpancarı, ayçi-
çeği, arpa, mısır

Çumra: buğday, şekerpancarı, mı-
sır (Dane), arpa, fasulye

Derbent: Buğday, arpa, nohut, fa-
sulye

Derebucak: Fasulye (kuru), buğ-
day, arpa, çilek, silajlık mısır

Doğanhisar: Buğday, nohut, haş-
haş, acı bakla, kuru fasulye

Emirgazi: Buğday, arpa (Diğer), 
mısır (silajlık), yonca, çavdar

Ereğli: Buğday (Sulu-Kuru), dane 
mısır, silajlık mısır, şeker pancarı, arpa 
(Kuru-sulu)

Güneysınır: Buğday, arpa, üzüm, 
nohut, fasulye (Kuru)

Hadim: Kiraz, üzüm (sofralık), 
üzüm (kurutmalık), elma, şeftali

Halkapınar: Buğday, arpa (Diğer), 
nohut, çavdar, mısır (silajlık)

Hüyük: Buğday, arpa (Diğer), şe-
kerpancarı, nohut, mercimek (Kırmızı)

Ilgın: Buğday, arpa, şekerpancarı, 
nohut, fiğ

Kadınhanı: Buğday, arpa (Diğer), 
ayçiçeği, şekerpancarı, nohut

Karapınar: Dane mısır, arpa, ma-
karnalık buğday, ekmeklik buğday, 
yağlık ayçiçeği

Karatay: Buğday (Sulu), Buğday 
(Kuru), ayçiçeği, arpa (Sulu), arpa 
(Kuru)

Kulu: Buğday, arpa, mercimek, yu-
laf (Dane), şekerpancarı 

Meram: Havuç, buğday, arpa, silaj-
lık mısır

Sarayönü: Buğday, arpa (Diğer), 
patates (Diğer), fasulye (Kuru), mısır 

(Silajlık)
Selçuklu: Buğday, arpa (Diğer), ay-

çiçeği, şekerpancarı, fasulye (Kuru)
Seydişehir: Buğday, arpa (Diğer), 

şekerpancarı, mısır (Silajlık), patates 
(Diğer)

Taşkent: Kiraz, buğday (Diğer), 
üzüm, ceviz, nohut

Tuzlukçu: Buğday, arpa 8Diğer), 
şekerpancarı, yulaf (Dane), haşhaş (To-
hum)

Yalıhüyük: Buğday, arpa (Diğer), 
nohut, elma, şekerpancarı

Yunak: Buğday, arpa (Diğer), ay-
çiçeği (Yağlık), şekerpancarı, mısır 
(Dane)
TOHUM ÜRETİMİNDE MERKEZ KONYA

Türkiye tohum üretiminde Konya 
merkez şehir durumunda yer alıyor. 
297 bin 869 ton tohum üretimi yapan 
Konya, tohumda da ülkenin birinci 
sırasında yer alıyor. Ülkenin tohum 
üretiminin yüzde 28.5’ini karşılayan 
Konya, Buğdayda 138 bin 587 ton, pa-
tateste 93 bin 433 ton, Arpada 47 bin 2 
ton, Ayçiçeğinde 12 bin 914 ton tohum 
üretiyor.   n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Hulusi Ada

 Ülkemizin “Tahıl ambarı” olarak anılan Konya, 15 milyon 852 bin 399 TL ile Türkiye’nin tarımsal üretim değerinde birinci şehri durumunda.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:27 05:58 13:01 16:45 19:51  21:16 
HAVA
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    Gece Gündüz
Konya                   17°C   31°C

Karaman             14°C 31°C 

Aksaray               16°C  32°C

Ankara                 17°C 32°C
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1 ton 300 kilogram ağırlığındaki 
“Barış” adlı boğa, Kurban Bayramı 
dolayısıyla 25 bin liradan alıcısını 
bekliyor. Kurban Bayramı dolayısıy-
la kurban pazarları ve besi çiftlikle-
rindeki hareketlilik arttı.  Konya’nın 
merkez Meram ilçesi Yaylapınar 
Mahallesi’ndeki bir çiftlikte yetiş-
tirilen ve bayram dolayısıyla satışa 
çıkartılan “Barış” adlı boğa, 1 ton 
300 kilogram ağırlığında.  Hayvanın 

sahibi Şaban Teke, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, 25 bin liradan satışa 
sunulan boğanın 3 yaşında simental 
cinsi olduğunu söyledi. 

Teke, “Barış’ın canlı ağırlığı net 
bin 296 kilogram. Bir yaşındayken 
almıştık. 2 yıldır besliyoruz. Kurban-
lık almak için çiftliğimize gelenlerin 
en çok ilgi gösterdiği kurbanlıkların 
başında geliyor. Alıcısına şimdiden 
hayırlı olmasını dilerim.” dedi.  n AA

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) elektrikçiler ve elekt-
rik mühendisleriyle biraraya geldi. 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
tarafından organize edilen toplantı-
ya, EMO Konya Temsilcisi Sait Şa-
hin, Konya Elektrikçiler Odası Baş-
kanı Arif Yeşildaş, MEDAŞ Genel 
Müdürü Erol Uçmazbaş, Türk Tele-
kom Yöneticisi Muzaffer Yılmaz ile 
Konya da faaliyet gösteren elektrik 
mühendisleri ve elektrikçiler katıldı. 

Toplantıda Elektrik Mühendis-
leri, MEDAŞ’ın mühendislerin aktif 
bir şekilde görev aldığı yeni bağlantı 
sürecindeki uygulamalarından, bağ-
lantı görüşü ve proje onay işlemle-
rine hızla geri dönüş yapılıyor ol-
masından dolayı memnuniyetlerini 
ifade etti. 

MEDAŞ Genel Müdürü Uçmaz-
baş konuşmasında, şirket olarak 
sorumluluk alanındaki 6 ilde elekt-

rik mühendisleri ve elektrikçilerden 
alınan geri bildirimler ile bağlantı 
süreçlerinde iyileştirmeler yapıldığı-

nı, söz konusu uygulamalardan du-
yulan memnuniyetin burada bir kez 
daha dile getirilmesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Uçmazbaş, 
uygulamalarda meydana gelen yada 
gelebilecek münferit problemlerin 
aşılabilmesi için iletişimin önemine 
vurgu yaptı. Toplantıda MEDAŞ’ın 
işletme sorumlularının da katılımıy-
la belirli periyotlarla bir araya geline-
rek karşılıklı istişareler gerçekleştiril-
mesi kararı alındı. 

EMO Konya İl Temsilcisi Sait Şa-
hin toplantıya katılanlara teşekkür 
ederken, Elektrikçiler Odası Başkanı 
Arif Yeşildaş sektörün tüm paydaş-
larının bir araya geldiği bu tür or-
ganizasyonların elektrik sektörünü 
daha ileriye götüreceğine inandığını 
söyledi.  n İHA 

‘Türkiye’nin kaderi ile 
AK Parti’nin kaderi bir’

‘İsmil Termal Tesisi, daha 
kısa sürede hizmete girecek’

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, Türkiye’nin kaderi ile AK 
Parti’nin kaderinin bir olduğunu 
söyledi. AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, AK Parti’nin 17. ku-
ruluş yıldönümü nedeniyle açıkla-
ma yaptı. AK Parti’nin 17. yaşına 
girmiş olmasının haklı gururunu 
yaşadıklarını belirten Angı, “Mil-
lete hizmet yolunda mazlumların 
sesi, zalimlerin korkusu olmaya 
devam eden AK Partimiz, milletin-
den aldığı güç ve destek ile yoluna 
devam ediyor. Milletimiz üzerin-
de oynanan her türlü kirli oyunu 
bugüne kadar milletimizin güven 
ve desteği ile bozan AK Parti ar-
tık milletimizin genlerini taşıyan, 
kökleri tarihimizin derinliklerine 
uzanan bir parti olduğunu herkese 
göstermiştir. Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’la milletin arasın-
daki oluşan derin bağla Türkiye’nin 
kaderi ile AK Parti’nin kaderi artık 

bir olmuştur. Milletimiz liderine ve 
AK Partimize sahip çıkarak artık 
geleceğine sahip çıkıyor istikrarlı 
yükselişine devam ediyor” dedi.

AK Parti’nin kurulduğu 14 
Ağustos 2001 tarihinden itibaren 
Türkiye’nin artık eski Türkiye ol-
madığını ifade eden Hasan Angı, 
“AK Partimiz Türkiye siyasi tari-
hinde görülmemiş bir istikrar ile 
önemli işler başarmış, başarmaya 
da devam eden kaderi milletin ka-
deri ile birleşmiş tek partidir. Bu-
gün Türkiye yönetiminde istikra-
rın ne kadar önemli olduğunu AK 
Parti ile görmüş ve kuruluşumuz-
dan bugüne milletimizin tercihi 
istikrardan yana olmuştur. İstikrar 
sayesinde bugün dev yatırım ve 
adımlarla Türkiye Dünya’da yeni-
den sözü geçen bir ülke konumu-
na gelmiştir. Türkiye birçok ilki AK 
Partimiz ile yaşamış yaşamaya da 
devam ediyor” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Kurban Bayramı’nı müşterilerinin yüzünü güldürecek fırsatlarla kutlayan Adese, birçok 
markanın şeker, çikolata ve lokum çeşitlerini bayrama özel fiyatlarla satışa sunuyor

Adese’den bayrama
özel indirim fırsatı

Yaklaşan Kurban Bayramı ön-
cesi hazırladığı birbirinden avan-
tajlı indirim fırsatları ile bayram 
alışverişini kazanca dönüştüren 
Adese, Bonus Kart ile gerçekleş-
tirdiği kampanya kapsamında 
müşterilerine 10 TL bonus kazan-
dırıyor.

Kurban Bayramı’nı müşterile-
rinin yüzünü güldürecek fırsatlar-
la kutlayan Adese, Bonus Kart ile 
birlikte gerçekleştirdiği kampanya 
kapsamında 10 TL bonus kazandı-
rıyor. 14 Eylül’e kadar Bonus Kart 
ile farklı günlerde ve tek seferde 
Adese’den 2 kez 50 TL ve üzeri 
alışveriş yapan herkes, 10 TL bo-

nus kazanıyor. 
Kampanyaya katılmak için ilk 

harcamadan önce ‘ADESE’ yazıp 
3340’a SMS göndermek ya da 
BonusFlaş’tan ‘Hemen Katıl’ bu-
tonunu tıklamak yeterli oluyor. Bir 
müşterinin sadece 10 TL bonus 
kazanabildiği kampanyada bonus-
lar 20 Eylül – 15 Ekim 2018 tarih-
leri arasında kullanılabiliyor.  

BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE BOL 
ÇEŞİT, UYGUN FİYAT ADESE’DE

Adese’de, Bonus Kart kampan-
yasının yanında bayram alışverişi 
için birbirinden avantajlı fırsatlar 
da sunuluyor. Yaklaşan bayram 
öncesinde birçok markanın şeker, 

çikolata ve lokum çeşitlerini bay-
rama özel fiyatlarla satışa sunan 
Adese, bayramın vazgeçilmezleri 
olan börek ve tatlı çeşitlerini ise 
kendi markası olan Restore kalite-
siyle ve uygun fiyatlarla müşteri-
leriyle buluşturuyor. Adese müş-
terileri bayrama özel tatlı ve börek 
siparişi de verebiliyor. Bununla 
birlikte Adese’de tencereden sak-
lama kabına, çeşit çeşit bıçaktan 
bıçak bileme aletine, kesim tahta-
sından buzdolabı poşetine, derin 
dondurucudan kıyma makinesine 
kadar Kurban Bayramı’nda ihtiyaç 
duyacağınız her şey uygun fiyat-
larla satışa sunuluyor. 

BİR ÇOK ÜRÜNDE KASADA
 İNDİRİM FIRSATI!

Adese’de ayrıca MCS marka-
lı valiz çeşitleri ve Muya markalı 
terlik çeşitlerinde yüzde 20, Çınar 
markalı baharat ürünleri ve Gar-
nier markalı cilt bakım ürünlerinde 
yüzde 25, Detan markalı ürünler-
deyse yüzde 30 kasada indirim fır-
satı bulunuyor. “Kartopu Fırsatları” 
ve “Haftanın Yıldızları” kampanya-
larının da devam ettiği Adese’de; 
gıda, temizlik ve telekomünikasyon 
ürünleri haricinde yapılacak 50 TL 
ve üzeri alışverişlerde anlaşmalı 
kredi kartlarına 9 taksit imkânı sağ-
lanıyor.  n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, 6360 Sayılı Büyük-
şehir Yasası ile Karatay’a bağlanan 
Hayıroğlu, İsmil ve Yarma Mahal-
lelerindeki çalışmaları yerinde in-
celedi.

Başkan Hançerli Hayıroğlu 
Mahallesindeki incelemeleri sıra-
sında yaptığı açıklamada KOSKİ 
ve Büyükşehir Belediyesi’nin ka-
nalizasyon ve su borusu yenileme 
işlemlerini tamamlamasının ardın-
dan, Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerinin asfalt  çalış-
maları gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Başkan Hançerli 6360 Sayılı Yasa 
sayesinde merkezdeki hizmetlerin, 
merkeze uzak mahallelere de ulaş-
tırılabildiğine dikkat çekerek; Ka-
ratay Belediyesi olarak Hayıroğlu 
Mahallesine düğün salonu, kapalı 
pazar market, çocuk oyun alanları-
nın yanı sıra 2. bir okul da kazan-
dırdıklarını söyledi.  Hayıroğlu’nun 
ardında İsmil’de  incelemelerde 
bulunan Başkan Hançerli, İsmil’in 
Konya’nın birçok ilçesinden daha 
büyük bir olduğunu dile getire-
rek; Büyükşehir Belediyesinin ve 
KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 
İsmil’de kanalizasyon çalışmala-
rını bitirmesinin ardında; Karatay 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin de asfalt çalışmalarını 
tamamladıklarını belirtti. Başkan 

Hançerli, Karatay Belediyesi’nin 
en büyük yatırımı olan 60 Milyon 
TL’lik İsmil Termal Tesisleri’nin ta-
mamen belediyenin öz kaynakları 
ile gerçekleştirilmekte olduğunu 
söyledi. Başkan Hançerli, hedefle-
rinin İsmil Termal Tesislerinin 400 
gün olan bitim tarihini daha da öne 
çekerek daha kısa sürede hizmete 
sunmak olduğunu belirtti.

Başkan Hançerli, İsmil’in ar-
dından Yarma’da da incelemeler 
gerçekleştirdi. Başkan Hançer-
li, Büyükşehir Belediyesinin ve 
KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün ka-
nalizasyon çalışmalarını tamam-
lanmasının ardından, Karatay 
Belediyesi asfalt çalışmalarının 
da büyük oranda bittiğini söyledi.  
6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının 
özünde merkezdeki imkanların, 
merkeze uzak mahallelerde de bu-
lunması olduğunu dile getirerek; 
Yarma Mahallesinde düğün salo-
nu, kapalı pazar yeri, çocuk oyun 
parkı, mahalle parkı, kanalizas-
yon ve asfalt olduğunu söyleyerek 
emeği geçenlere teşekkür etti. 

İncelemelerin ardından vatan-
daşlarla bir araya gelerek sohbet 
eden Başkan Hançerli, Karatay 
Belediyesi İsmil Kapalı Pazar Mar-
kette de pazarcı esnafıyla görüşe-
rek;  onların dilek ve temennilerini 
dinledi.  n HABER MERKEZİ 

25 bin liralık kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

MEDAŞ, elektrikçiler ve elektrik 
mühendisleri ile biraraya geldi 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı
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‘Oyunu hep birlikte bozacağız’ ‘Ekonomik savaşı kazanacağız’

Amerika’nın dolar ve euro 
kuru üzerinden Türkiye’ye yönelik 
başlattığı ekonomik savaşa tepki 
amacıyla yerli para kullanılma-
sı ve dövizlerin bozdurulup gayri 
menkule yatırılması yönünde tüm 
halkı uyaran Konya Emlakçılar 
Odası Başkanı Sedat Altınay, “15 
Temmuz’da ülkemize saldırıya 
geçen, vatandaşlarımızı tanklarla 
ezen, kurşuna dizen, ülkemizi iç 
savaş ve işgalle yüz yüze getiren 
güç ve kendini bilmez toplumlar 
bunda başarılı olamayınca Türki-
ye’ye ekonomik savaş başlattılar. 
Bu durum Papaz Brunson üzerin-
den Türkiye’yi ekonomik alanda 
diz çöktürme, teslim alma operas-
yonuna düşürme gayretidir. Türk 
Milleti ve Konya  Emlakçılar Odası  
olarak bu oyuna asla ve asla gel-
meyeceğiz” 

Döviz üzerinden oynanan eko-
nomik savaşın ülkemizin birliğine 
asla zarar veremeyeceğini belirten 
Başkan Altınay, “100 yıl sonra yeni 
yükseliş dönemini başlatan, küre-
sel güç olma yolunda önemli rol 
almaya başlayan Türkiye’yi, ceza-
landırmak amacıyla açılan bu eko-
nomik savaşın asıl amacı bölgede 
bir güç olan ülkemizi yeni bir çağa 
taşıyan, yeniden tarih yazan ve ta-
rih değiştiren Türkiye’den  intikam 
alma çabasıdır. Ülkemiz üzerinden 
yapılan bu ekonomik savaş birli-
ğimizi asla bozmayacaktır. Zaman 
birlik olma zamanıdır. Bir olma-

lıyız, birlik içinde olmalıyız. Uzun 
zamandır yükselmeyen gayrimen-
kul fiyatlarını şimdi fırsat imkanı 
sunuyor. Vatandaşlarımız ellerin-
deki dövizleri bozdurarak konut 
ve gayrimenkul almalarını talep 
ediyoruz.Şimdi tam konut almanın 
zamanıdır. Alınacak olan konut ve 
gayrimenkuller zamanla dolar ve 
eurodan daha çok kazanç sağla-
yacaktır. Bu kazanç aynı zamanda 
vatandaşlarımızın kendi ekonomi-
lerine, hem de ülke ekonomisine 
katkıda bulunacaktır.   Bu ülkeyi 
seven ve var olması için tüm dün-
ya devletlerine karşı mücadele ve-
ren tüm vatandaşlarımızı birlik ve 
beraberliği davet ediyoruz. Şimdi 
her konuda birlik ve beraberlik 
vaktidir. Ekonomi konusundaki 
saldırılarını durdurmak birlik ve 
beraberliğimizden geçecektir” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 
n HABER MERKEZİ 

Türkiye’nin ekonomik bir darbe 
girişimi ile karşı karşıya olduğunu 
söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, “Ülkemize yönelik son 
yıllarda artan saldırıların hedefi asla 
partiler, şahıslar, kurumlar değildir. 
Asıl mesele Türkiye’dir” dedi. AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
döviz kurundaki manipülasyon ve 
akabinde yaşanan gelişmelerle ilgili 
bir basın açıklaması yayınladı. Dö-
viz kurunda yaşananların ülkemize 
yapılan ekonomik bir operasyonun 
açık bir göstergesi olduğunu belir-
ten Hasan Angı, “Türkiye her alanda 
olduğu gibi ekonomide de bir kuşat-
mayla karşı karşıyadır. Gezi olayla-
rıyla başlayan, 17-25 Aralıkla de-
vam eden, 15 Temmuz hain darbe 
girişimiyle bir üst aşamaya taşınan 
saldırılar şimdi de ekonomik darbe 
girişimi ile devam etmektedir. Döviz 
kurundaki gelişmelerin, ekonomik 
hiçbir temeli olmadığı, tamamen 
ülkemize bir saldırı mahiyeti taşıdığı 
aşikardır. Bugün yaşadığımız hadi-

senin ne 1994 kriziyle, ne 2001 kri-
ziyle ne 2007 kriziyle bir ilgisi yok-
tur. Ülkemize karşı yürütülen büyük 
bir operasyondur. Bu saldırılara 
karşı hükümetimiz gerekli adımları 
atmaktadır. Türkiye’nin ekonomik 
dinamikleri sağlamdır ve bu tür kirli 
operasyonlara pabuç bırakmayacak-
tır” dedi.

Ekonomik operasyonun hede-
finin son yıllarda hızla büyüyüp ge-

lişen Türkiye olduğunu ifade eden 
Başkan Angı, “Ülkemize yönelik son 
yıllarda artan saldırıların hedefi asla 
partiler, şahıslar, kurumlar değildir. 
Asıl mesele Türkiye’dir.  Maruz kal-
dığımız oyunların gayesi ülkemizin 
büyüyüp gelişmesine engel olmak, 
milletimizi boyunduruk altına so-
karak sömürge haline getirmektir. 
Son yıllarda yaşadığımız olayların ve 
son ekonomik operasyonun gerçek 
sebebi budur. Bu saldırılardan alnı-
mızın akıyla çıkmak da millet olarak 
topyekün karşı duruşumuzla müm-
kündür. Bu noktada toplumumu-
zun her kesimine büyük görevler 
düşmektedir. Bu günden sonra yerli 
ve milli olmaya daha fazla gayret 
etmeliyiz. Döviz kurunun ekonomi-
nin kuralları içindeki makul seviye-
si neyse, en kısa zamanda oraya da 
oturacaktır. Bu konuda kimsenin en 
ufak bir şüphesi olmasın. İnşallah bu 
oyunu hep birlikte bozacağız” şek-
linde konuştu
n AA

KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, hızlı artış göste-
ren döviz dalgalanmasıyla ilgili 
bir açıklama yaptı. Başkan Kara-
bacak, “Dövizdeki dalgalanma 
ve ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunlar resmen ekonomik bir sa-
vaş. Bu ekonomik savaşı kaybet-
meyeceğiz, dik ve kararlı duru-
şumuzdan ödün vermeyeceğiz” 
dedi. Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak, son 
dönemde Türkiye’nin maruz 
kaldığı ekonomik manipülasyon-
lar ve dövizdeki dalgalanmalarla 
ilgili bir açıklama yaptı.  Açıkla-
masında, “Bu ekonomik savaşı 
kaybetmeyeceğiz, dik ve kararlı 
duruşumuzdan ödün vermeye-
ceğiz” diyen Başkan Karabacak, 
“Esnaf Teşkilatı olarak başta Sa-
yın Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere devletimize ve milletimize 

güvenimiz tam. Ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunları çok net göre-
biliyoruz. Yaşananlar resmen bir 
ekonomik savaş ve bu ekonomik 
savaşı kaybetmeyeceğiz. Ülkemi-
zin zor dönemlerinde tek vücut 
olan aziz milletimiz, bu ekonomik 
savaşta da alt edilemeyeceğini bir 

kez daha tüm dünyaya göstere-
cek. Ülke ve millet olarak hepimiz 
aynı gemideyiz ve dün olduğu gibi 
bugün de bu savaşı kazanacak güç 
ve potansiyele sahibiz. Birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket ede-
rek ülkemiz üzerinde oynanan bu 
kirli oyunların üstesinden gelece-
ğimize inancımız tam” ifadelerini 
kullandı. KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak, Esnaf Teşki-
latı olarak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, “Üretim üre-
tim üretim yola devam. Daha çok 
istihdam oluşturacağız, daha çok 
ter dökeceğiz. Daha çok emek ve-
receğiz. Dışarıdan dövizle aldığı-
mız ürünün daha iyisini, daha ka-
litelisini burada üretip biz dışarıya 
satacağız. Amerika’nın elektronik 
ürünlerine biz boykot uygulayaca-
ğız” açıklamalarına da tam destek 
verdiklerini sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Reklamcılar Derneği Baş-
kanı Osman Yavuz, son zamanlarda 
ülkemizin maruz kaldığı baskıları ve 
yaptırımları bir reklamcı gözü ile ele-
aldı.  Başkan Yavuz, yakından takip 
ettiği siyasal ve ekonomik gündeme 
bir reklamcı olarak nasıl baktığını ve 
ne yönde ilerlemeler kaydetmemiz 
gerektiğini değerlendirdi. 

Reklamcılık sektörü olarak, ba-
şından beri Amerikan vari uygula-
maların baz alındığını çünkü rek-
lamcılığın temellerinin o topraklarda 
atıldığını söyleyen Osman Yavuz, bu 
anlayışın ancak kendi gücümüzün 
farkına vararak, kendi kaynakları-
mızı kullanarak aşılacağını söyledi.  
“Sektörün kalbi artık sosyal med-
yada atıyor ve baktığımızda en ya-
kınımıza ulaşmak için kullandığımız 

mesajlaşma uygulamalarından, biz 
reklamcıların büyük kitlelere seslen-
diği sosyal medya araçlarına kadar 
tüm imkanlar Amerika temelli üre-
ticilere ait. Burada diğer sektörler 
ile aynı sorunu paylaşıyoruz” diyen 
Yavuz, ileriye dönük atılması gere-
ken en önemli adımın, kendi mec-
ralarımızı oluşturmak, milli ağları-
mızı kurmak olduğunu vurguladı. 
Başkan Yavuz, “Amerikan ekono-
misinin büyük ölçüde bağlı olduğu 
sosyal medya ortamlarına gösterdiği 
rağbeti minimuma indirip, özellik-
le reklam verenlerin bu mecralar 
aracılığı ile Amerikan hükümetini 
daha fazla beslememesini çağrısın-
da buluyor. Her anlamda bağımsız-
lığımızın korunması için, yeni med-
yanın ve teknolojinin imkanlarından 

daha fazla ilham almamız gerekiyor. 
Reklamcılık sektörünün ve beraber 
ilerlediğimiz markaların, içinde bu-
lunduğumuz bu zor günlerde daha 
milliyetçi ve özverili bir tavır takın-
ması, birbirinden güç alarak yoluna 
devam etmesi gerekiyor. Uygulanan 

bu haksız yaptırımlara karşı milli 
duygularımızın her zaman güçle-
nerek arttığı son dönemlerde, sa-
dece söylemler ile değil yeni fikirler, 
açık görüşler ve uygulamalar ile de 
sektörümüzü canlı tutmamız şart” 
ifadelerini kullandı. Son olarak söz-
lerini, milli kaynakları ve milli gücü 
sonuna kadar savunmuş olan Nec-
mettin Erbakan’ın, açık çıkış yolu 
olarak gösterdiği ‘’yerli üretim, milli 
sanayi ve milli gücümüzün’’ farkı-
na vararak ilerlememiz gerektiğini 
söyleyen Osman Yavuz, “Mücade-
lemiz ortada, çözüm yolumuz açık, 
inancımız tam, bu günlerde geçecek 
ve reklamcılıktan sanayiye tüm sek-
törlerimizin derin bir nefes alacağı 
güzel günlere imanımız ile ilerleye-
ceğiz” diyerek tamamladı.
n HABER MERKEZİ 

‘Bu ekonomik savaştan 
da galip çıkacağız’

‘Dövizleri bozdurup 
konut ve gayrimenkul alın’

Konya SMMMO Başkanı Seyit 
Faruk Özselek, ABD’nin Türkiye’yi 
hedef alan yaptırım kararları alma-
sı ve ekonomideki dalgalanmalar 
dolayısıyla yayımladığı mesajında 
“Ülkemize ekonomi üzerinden 
baskı kurarak yaptırım uygulamak 
isteyenlere ve açık olarak Türk Mil-
letini tehdit edenlere, milletimiz 15 
Temmuz’da olduğu gibi cevabını 
verecektir.” Dedi.

Başkan Özselek, ABD’nin Ra-
hip Brunson’u bahane göstererek 
ülkemize ekonomik yönden savaş 
açtığını belirterek, “Ülkemizi kont-
rol etmek isteyen dış mihraklar, 
son koz olarak döviz savaşını baş-
latmışlardır. Bugüne kadar milleti-
mizin birliğine ve vatanımızın bü-
tünlüğüne karşı yapılan Gezi Parkı 
olayları, 15 Temmuz darbe girişi-
mi gibi bütün operasyonlar nasıl 
bozguna uğratıldıysa,  gencinden 
yaşlısına, erkeğinden kadınına fark 
etmeksizin aynı yerli ve milli di-
reniş gösterilecek, bu savaştan da 
galip gelinecektir. Bizleri birbirimi-
ze düşürmeye çalışarak veya buna 
benzer girişimler ile ülkemizin ve 
Türk Milletinin üstesinden gele-
meyeceklerini anlayanlar, şimdi 
de ülkemizi ekonomik yönden zor 
duruma düşürme çabasında, eko-
nomimizdeki güveni kırmaya ça-
lışmaktadırlar. Kendi savunma sa-
nayisini geliştiren, ihracat rekorları 
kıran, bölgesinin en güçlü devleti 
haline gelen Türkiye’yi, diplomatik 
sorunları bahane ederek ilerlediği 
yolda yıldırmaya çalışan ABD’nin 
bu oyunu da hedefine ulaşmaya-
caktır. Gücünün ve etki alanının 

farkına varan, büyük düşünen 
Türkiye, her alanda bağımsızlığı-
nı güçlendirmeye devam edecek, 
milli birlik ve beraberlik içerisinde 
hiçbir yaptırıma fırsat vermeye-
cektir. Türkiye’nin uzun yıllardır 
müttefiki olan ve stratejik ortaklığı 
bulunan ABD’nin, bu yaptırım ka-
rarlarını kabul etmiyor ve şiddetle 
kınıyoruz. Ülkemize dayatılan bu 
zorbalıklar asla amacına ulaşma-
yacaktır. Sayın Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi 
milletimiz yapılan baskıya ve eko-
nomik savaşa boyun eğmeyerek 
gerekli dersi verecektir. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Sayın Mus-
tafa Varank’ın son dakika yaptığı 
açıklama da, sanayi kesimi için uy-
gulanacak 1,2 Milyar liralık destek 
programı, bu ekonomik savaşta 
piyasaları biraz olsun rahatlata-
caktır. Milletimizle birlik ve bera-
berlik içinde bu zor durumun da 
üstesinden geleceğimize eminim.” 
diyerek Türk Milletinin bu gibi bas-
kılarla sindirilemeyeceğinin altını 
çizdi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz’da yapamadıklarını 
yapmak isteyenlerin bu sefer başka argümanlarla yeni bir savaş başlattığını belirtti

‘16 yıl önceki ülke değiliz’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi Meclis Toplantısında 
dolar kuru üzerinden Türkiye’ye 
yapılan baskılara tepki gösterdi. 15 
Temmuz’da yapamadıklarını yap-
mak isteyenlerin bu sefer başka 
argümanlarla yeni bir savaş başlat-
tığını belirten Altay, ülke olarak bu 
ekonomik savaştan galip çıkacağı-
mıza olan inancını belirtti. Başkan 
Altay, belediye olarak yayınladıkları 
tasarruf genelgesine uygun hare-
ket ettiklerini vurgulayarak, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın beyanatları-
na uyulması konusunda hepimize 
büyük görevler düşüyor. Hepimiz 
mutlaka tasarruf yapmalıyız. Gerek-
siz ve lüks harcamalardan kaçınmalı, 
TL cinsinden tasarruf etmeye dikkat 
etmeliyiz” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi Ağustos ayı ilk toplantısı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın başkanlığında ger-
çekleştirildi. 
TÜRKİYE 16 YIL ÖNCEKİ ÜLKE DEĞİL 

Başkan Altay, toplantıda ABD ile 
yaşanan gerilim ve sonrasında döviz 
kurunda yaşanan dalgalanmalar ile 
ABD’nin Türkiye’ye yönelik tutumu-
nu eleştirdi. Ülke olarak ekonomik 
bir savaş verdiğimizi vurgulayan 
Altay, “Geçmişte ülkemiz üzerinde 
birçok defa denemeler oldu. En va-
himini de 15 Temmuz akşamı ya-
şadık. Ama şimdi yeniden bir savaş 

ile karşı karşıyayız. 
15 Temmuz’da 
yapamadıklarını 
yapmak için başka 
argümanlarla orta-
da bir vakıa yokken 
adeta yeni bir sa-
vaş başlatıldı. Tabii 
Türkiye’nin bun-
dan 15-16 yıl ön-
ceki bir ülke olma-
dığını unutuyorlar. 
Önce ayakları 
üzerinde durma-
yı başaran, şimdi 
yürüyen ama gelecekte koşacak bir 
Türkiye’de yaşıyoruz. Türkiye’nin bu 
haline engel olmak için ellerinden 
geleni yapıyorlar” dedi. 

YAYINLADIĞIMIZ TASARRUF 
GENELGESİNİ TİTİZLİKLE 

UYGULUYORUZ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, yaşanan 
bu gelişmeler ışığında Büyükşehir 
Belediyesi’nin gerekeni yapmaya 
devam ettiğine vurgu yaparak 31 
Mayıs 2018’de Büyükşehir Beledi-
yesi olarak yayınladıkları tasarruf 
genelgesini hatırlattı. Başkan Altay, 
“Söz konusu genelge kapsamında 
özellikle yerli ürünlerin kullanılması, 
eğer yerli ürün alternatifi yoksa, illa 
ithal ürün alınacaksa başkanlık ona-
yıyla bunun yapılacağını, yine bütçe 
uygulamalarında tasarrufa gidilmesi 
gerektiğini, kaynak temini ve kay-

nakların verimli 
kullanılmasını, 
personel istihda-
mı ve iç gücün 
verimli kullanıl-
masını, araç ve 
yakıtta, haberleş-
me ve elektronik 
sistemlerde, de-
mirbaş ve kırta-
siye sarf madde-
lerinde ve tören 
ile ağırlama ka-
lemlerinde tasar-
ruf sağlanmasıyla 

ilgili bir genelge yayınladık. Bunun 
uygulanmasını da titizlikle takip edi-
yoruz” ifadelerini kullandı. 
BAŞKAN ALTAY’DAN KONYALILARA 

TASARRUF ÇAĞRISI 
Altay, savaşı kazanmanın tek 

yolunun birlik ve beraberliği devam 
ettirmek, Türk Lirası’na sahip çık-
mak ve daha fazla üretim yapmak-
tan geçtiğini kaydettiği konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Beledi-
yemiz ve ilçe belediyeleri olarak her 
zaman istihdama ve ekonomiye 
katkı sağlayan üreticimizin yanında 
olduk. Bundan sonra da her türlü 
imkânı zorlamaya, tedbirler almaya 
ve bu konuda öncü olmaya hazır 
olduğumuzu kamuoyuyla payla-
şıyoruz. Konyalı hemşehrilerimize 
de bir çağrımız var. Özellikle Sayın 
Cumhurbaşkanımızın beyanatları-
nın takibi ve uyulması konusunda 

hepimize büyük görevler düşüyor. 
Hepimiz mutlaka tasarruf yapmalı-
yız. Gereksiz ve lüks harcamalardan 
kaçınmalı, TL cinsinden tasarruf 
etmeye dikkat etmeliyiz. Konyalı 
hemşehrilerimiz bugüne kadar bu 
konulara dikkat etti ama bu vesileyle 
Büyükşehir Belediye Meclisi olarak 
tekrar hemşehrilerimizin bu konuda 
dikkatini istiyoruz. Konya, bugüne 
kadar her zaman vatanının, milleti-
nin ve Cumhurbaşkanının yanında 
oldu. İnşallah bu ekonomik savaşta 
da yine Cumhurbaşkanımızın ve 
devletimizin yanında olmaya devam 
edeceğiz.” 

TÜRKİYE’Yİ DİZE GETİRİP 
İSLAM ALEMİNİ DİZE GETİRME 

AMACINDALAR 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, bu sürecin 
kısa bir süre içinde geçeceğini ve 
Türkiye’nin bu savaştan daha güçlü 
bir şekilde çıkacağını dile getirerek, 
“Ülke olarak yaptığımız işler ve or-
taya koyduğumuz irade birilerini 
rahatsız ediyor. Türkiye’yi dize geti-
rebilirsek tüm İslam âlemini dize ge-
tirebiliriz diye düşünüyorlar. Çünkü 
haksızlığa ve hukuksuzluğa sesini en 
yüksek çıkaran şu anda ülkemiz. İn-
şallah bundan sonra hem bu savaşın 
kazanılması konusunda gösterdiği-
miz irade hem de mazlumların sesi 
olma konusunda ortaya koyduğu-
muz iradeye aynı kararlılıkla devam 
edeceğiz” dedi.   n HABER MERKEZİ 

‘Daha milliyetçi ve özverili bir tavır takınmalıyız’

Hasan Angı
Muharrem Karabacak 

Sedat Altınay 

Osman Yavuz 

Seyit Faruk Özselek

 Uğur İbrahim Altay 
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BEYSEHIR
Bayram öncesi 
evde bakım hizmeti

Tarla yollarındaki 
mesaide sona gelindi

Beyşehir Belediyesi’nin yaş-
lı ve kimsesizlere yönelik olarak 
4 yıl önce başlattığı evde bakım 
hizmetleri  uygulaması sürüyor.  
Beyşehir’de, evde bakım hizmet-
leri biriminin yaklaşan kurban 
bayramı öncesinde yürüttüğü 
mesai hız kazandı. Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun, 
göreve başlamasının hemen son-
rasında verdiği talimatla Beyşehir 
Belediyesi bünyesinde faaliyete 
başlayan evde bakım hizmetleri 
biriminin yürüttüğü sıradışı bir-
çok sosyal faaliyetle ilçede yaşa-
yan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü 
güldürdüğünü belirtti. 

Birimin ilçe genelinde yaşa-
yan yaşlı, kimsesiz, engelli, ba-
kıma ve yardıma vatandaşlara 
daha sağlıklı ve iyi ortamlarda bir 
yaşam sürmesine imkan sağlayan 
faaliyetler gerçekleştirdiğini akta-
ran Özaltun, birim faaliyetlerinin 
halen kesintisiz olarak devam et-
tiğini söyledi. Özaltun, yaklaşan 
Kurban Bayramı öncesinde ilçeye 
bağlı 67 mahallede yürütülen ça-
lışmaların hız kazandığını belirtti. 
Beyşehir’in 67 mahallesinde hiz-
met veren birimin faaliyetinden 
halihazırda 78 kişinin yararlandı-
ğını vurgulayan Özaltun, yürütü-
len çalışmalara ilişkin şu bilgileri 
verdi: “1 Temmuz 2014 tarihinde 
başlayan ve ilçemiz genelindeki 
55’i dış olmak üzere toplam 67 
mahallede amacına uygun olarak 
hizmet yürütmeye başlayan evde 
bakım hizmetleri birimimiz, kri-
terlere uygun vatandaşlarımızın 
yaşadıkları evlerin fiziki şartlarını 
iyileştirerek insanlarımıza daha iyi 

ve sağlıklı bir ortamda yaşam sür-
melerini sağlıyor. Bunun yanısıra, 
hizmetten istifade eden vatandaş-
larımıza yalnız olmadıkları duy-
gusunu da vererek aynı zamanda 
psikolojik olarak destek de sağlan-
mış olunuyor. Halen 4 personelle 
görev yapan birimimiz bünyesin-
de faaliyetlerin yürütülmesinde 
gerçek ihtiyaç sahibi kimselerin 
belirlenmesi için mahalle muh-
tarlarımız, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakfımız, Sağlık Ba-
kanlığı Evde Sağlık Hizmetleri ile 
yine ilçemizde faaliyet gösteren 
yardım amaçlı derneklerimizden 
de katkı ve destek alıyoruz. Bunun 
yanısıra, ilgili birimdeki arkadaş-
larımız alan çalışması da yaparak 
tesbitlerde bulunuyor. Birimimiz-
den yararlanan hemşerilerimizin 
evlerinde 15’er günlük periyodik 
aralıklarla genel temizlik çalışma-
ları yürütülürken, bu çerçevede 
ziyaret edilen evler tepeden tır-
nağa temizleniyor. Ayrıca, ihtiyaç 
halinde evde bulunan halılar yı-
kanıyor, kişisel bakımlarını yapa-
mayacak durumdaki vatandaşla-
rımızın banyo, saç sakal ve tırnak 
kesimi vb.bakımları da düzenli 
olarak gerçekleştiriliyor. Evde 
banyo yapma fırsatı olmayanlar 
ekiplerimizce ilçe merkezindeki 
hamamlara belirli aralıklarla gö-
türülerek bu ihtiyaçları gideriliyor. 
Birimimizden istifade eden vatan-
daşlarımızın sağlık yönünden ra-
hatsızlıklarında araçlarımızla ilgili 
sağlık kuruluşlarına götürülerek 
daha sonra tekrar evlerine taşına-
rak tedavi ve muayene yapmaları 
da sağlanıyor.”

Vatandaşlarla biraraya gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Avaşar Mahallesi’ndeki 
460 konutluk 2.etap TOKİ Projesi’nin bittiğini, dairelerin bayram sonunda teslim edileceğini söyledi

Konut müjdesi
Beyşehir ilçesinde, sabah sa-

atlerinde esnafla biraraya gelen 
Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
akşam saatlerinde ise mahalle sa-
kinleriyle buluşuyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun’un sabah esnaflarla, 
mesai dışında ise akşam buluş-
maları kapsamında apartman ve 
site sakinleriyle biraraya geldiği 
toplantılar devam ediyor. Özaltun, 
gerçekleştirilen bu toplantılar-
da kendisine eşlik eden belediye 
meclis üyeleri, birim müdürleri 
ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetici-
leri ile birlikte buluştuğu esnaf ve 
vatandaşların talep ve sorunlarını 
dinliyor, mahallelerde yürütülen 
Belediye çalışmalarını anlatıyor. 
Özaltun, ilçede hayata geçirilecek 
yeni yatırım ve hizmetler hakkın-
da bilgilendirdiği esnaf ve vatan-
daşların aktardığı talep ve istekleri 
de birim müdürleri aracılığıyla not 
aldırıyor.  Uygun ve makul talep-
ler, kısa sürede yerine getirilirken, 
aktarılan sorunlar ise çözüme ka-
vuşturulmaya çalışılıyor.

Başkan Özaltun ve beraberin-
dekilerin son buluşma toplantısı 
Atatürk Caddesi üzerindeki bir İş-
hanı oldu. Sabah kahvaltısı progra-
mında esnafla biraraya gelen Özal-
tun, işhanında faaliyet gösteren 
işyeri sahiplerinin isteklerini dinle-
di. Burada birebir aktarılan sorun 
ve talepler üzerine değerlendirme 
ve istişarelerde bulunuldu. 

Özaltun, akşam buluşmaları 
kapsamında ise Müftü Mahalle-
si’nde ikamet eden bir sitenin sa-
kinleriyle biraraya geldi. Özaltun, 
sohbet ettiği vatandaşlara Bele-
diye çalışmalarının yanısıra ilçeye 
son 4 yılda kazandırılan kamu ya-
tırımları hakkında bilgilendirmede 
bulundu.

TOKİ BAYRAMDAN SONRA 
TESLİM EDİLECEK

Beyşehir Belediyesi TOKİ Baş-
kanlığı işbirliği ile ilçe merkezin-
de hayata geçirilen 2.etap toplu 
konut çalışmalarına konuşmasın-
da değinen Özaltun, ilçede toplu 
konut açığını gidermek amacıyla 
yürüttükleri çalışmaların mey-
vesini verdiğini vurguladı. TOKİ 
Başkanlığı’nın Avşar Mahallesi’n-
de yürüttüğü 460 konutluk 2.etap 
proje çerçevesinde başlattığı ça-
lışmaların son aşamaya geldiğini 

anlatan Özaltun, “460 konutun 
inşaat çalışmaları bitti. Geçtiğimiz 
günlerde ilçemizde TOKİ daire 
başkanımızı misafir ettik. Yürütü-
len çalışmaları beraber inceledik. 
Eksikliklerin giderilmesine yönelik 
ilgililere gerekli talimatlar verildi. 
İnşallah kurban bayramından son-
ra hak sahibi vatandaşlarımız bu-
radaki evlerinde oturmaya başla-
yacak. ”dedi. Özaltun, ilçeye bağlı 
Huğlu Mahallesi’nde hayata geçi-
rilecek 100 konutluk TOKİ projesi-

ne de değinirken,  burada da konut 
inşaatlarının bitmek üzere olduğu-
nu, çok yakında hak sahiplerinin 
evlerine yerleşmeye başlayacağını 
kaydetti.

Özaltun, konuşmasında, Müftü 
Mahallesi’nde yürütülen Belediye 
çalışmalarını da anlatırken, yapı-
laşmanın tamamlanmadığı nok-
talar hariç yerleşim merkezindeki 
yolların tamamını sıcak veya so-
ğuk asfaltla kapladıklarını, bu ça-
lışmaların bazı güzergahlarda ise 

yolların kilitli parke taşıyla kaplan-
ması şeklinde olduğunu belirterek, 
“En fazla kilitli taşın, en fasla sathi 
asfalt kaplamanın, en fazla sıcak 
asfaltın atıldığı mahalle Müftü Ma-
hallemizdir. ”diye konuştu.

Başkan Özaltun, toplantının 
ardından site sakinlerine içerisin-
de mutfak önlüğü, uçurtma ve 
içeriğinde Belediye ile ilçeye ka-
zandırılan proje ve çalışmaların 
yer aldığı bir kitapçığın bulunduğu 
çantayı hediye etti.

Beyşehir’de, tarla yollarında yü-
rütülen bakım ve onarım çalışma-
ları üreticilerin yüzünü güldürdü. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, ilçeye bağlı dış mahalle-
lerde bulunan arazi yollarında Fen 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin 
iş makineleriyle başlattığı bakım 
ve onarım çalışmalarının son aşa-
maya geldiğini söyledi. Üreticilerin 
arazilerine ulaşımını sağlayan tarla 
yollarında iş makinelerinin bakım 
ve onarım faaliyetleri için geniş bir 
coğrafyaya sahip olması nedeniy-
le ilçe genelinde haftalardır mesai 
yaptığını belirten Özaltun, “Üreti-
cilerimizden ve muhtarlıklarımız-
dan gelen talepler üzerine ilçemize 
bağlı merkez ve dış mahallelerde  
bahar dönemi ve Haziran ayındaki  

yoğun yağışlardan dolayı bozulan 
tarla yollarını yeniden düzenlemek 
için harekete geçtik. Çiftçimizin 
tarla yolunda arazisine ulaşımını 
kolaylaştırabilmek için tüm im-
kanlarımızla seferber olduk. Çalış-
malar tamamlanmak üzere. Arazi 
yollarımızda yaşanan bozulmalar, 
derin yarıklar ve oluşan yüksek 
setler iş makinelerimiz tarafından 
düzenlenerek çiftçilerimize ait 
araçlar,  tarım makineleri ve trak-
törlerin ulaşımı için daha elverişli 
hale getiriliyor. Büyüyen yabani 
ot ve bitkiler nedeniyle de daralan 
ve küçülen yollar, daha geniş kul-
lanımlı bir duruma getiriliyor. Bu 
konuda da üreticimizin yanında 
olduğumuzu gösteren yoğun bir 
çalışma sergiliyoruz” dedi.

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

Konya’nın Selçuklu İlçesi eski Be-
lediye Başkanı Prof.Dr.Adem Esen ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Demir Beyşehir Belediyesi’ni ziyaret 
etti.  Başkan Özaltun Esen ve De-
mir’e ziyaret için teşekkür etti. 

Nezaket ziyareti

Beyşehir’de, kendisine ait tarım 
arazisine buğday ekimi yaptıran 
Beyşehir Belediyesi, ihtiyaç sahip-
lerine ücretsiz ekmek dağıtacak. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Yeni Büyükşehir Belediye-

si Yasası’nın yürürlüğe girmesinin 
ardından köy ve beldelerden ma-

halleye dönüşen yerleşim mer-
kezlerindeki kapanan muhtarlık 
ve belde belediye başkanlıkları-
na ait mal varlıklarının kanun 
gereği Beyşehir Belediyesine 
geçtiğini hatırlattı. Belediye’ye 
geçen mal varlıkları arasında 

bu mahallelerin sınırları içerisin-
de yer alan tarım arazileri de oldu-

ğunu belirten Özaltun, bu alanları 
ihale usulüyle ekim yapmak isteyen 
bölge insanına kiraya vermek su-
retiyle kurum olarak yeni bir gelir 

kaynağına kavuştuklarını söyledi.
Beyşehir Belediyesi ola-

rak sahip oldukları bu tarım 
alanlarını ihale yoluyla çift-
çilik yapan ya da yapmak 
isteyenlere kiraya verdik-
lerini, ancak ihale neti-
cesinde talip çıkmadığı 
için kiralanamaması 
sebebiyle boşta kalan  

alanları yine değer-
lendirmeyi ihmal 
etmediklerini vur-
gulayan Özaltun, 
bu alanları Beledi-

ye olarak ektirdiklerini belirterek, 
“Muhtelif mahallelerimizdeki bu 
tarım alanlarını boşta durmaması 
için buğday ektirdik. Buğday ekili 
bu arazilerimizde hasat sezonunun 

tamamlanmasıyla birlikte elde et-
tiğimiz ürünü Doğanbey Mahalle-
mizdeki un tesislerimizde un haline 
getiriyoruz. Bu unları Belediye ola-
rak anlaşma yapacağımız bir fırında 
ekmek haline dönüştürerek ilçe-
mizdeki ihtiyaç sahibi dar gelirli ai-
lelerimize ücretsiz olarak dağıtmayı 
planlıyoruz. Böylece, evine ekmek 
alamayacak durumdaki insanımızın 
da bu ihtiyacını karşılamayı hedefli-
yoruz. “dedi. 

Başkan Özaltun, bu yıl, yine 
Eylül ayında Belediye olarak kira 
sözleşmesi sona erecek olan farklı 
mahallelerdeki tarım alanını kiraya 
vermek için ihaleye çıkacaklarını 
belirterek,şunları kaydetti: “Beyşe-
hir Belediyesi olarak tüm mahal-
lelerimizde değişik miktara sahip 
ekilebilecek tarım alanlarımız bu-

lunuyor. Ayrıca, Beyşehir Gölü’ne 
kıyısı olan Gölkaşı Mahallemizin he-
men karşısında da yer alan Gölkaşı 
Adası’nı çiftçilerimize kiraya vere-
rek bu adadaki tarım alanının da 
değerlendirilmesini sağlıyoruz. Ta-
rım alanlarından elde ettiğimiz kira 
gelirleri, yine vatandaşımıza hizmet 
olarak geriye dönüyor. Belediye 
olarak ürettiğimiz proje, hizmet ve 
yatırımlarda bu gelirlerden de isti-
fade ediyoruz. Dolayısıyla yürüttü-
ğümüz bu çalışmaları da oldukça 
önemsiyoruz. Hayata geçireceğimiz 
yeni uygulama ile birlikte ise kirala-
namayan boş arazilerimizi buğday 
ektirerek elde edeceğimiz unlardan 
ekmek ürettirip dargelirli ailelerimi-
zin bu ihtiyacını bundan böyle bu 
yolla karşılamak suretiyle hayır du-
alarını almayı arzu ediyoruz.”



Beyşehir’de, Devlet Su İşleri 
(DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü tara-
fından Türkiye’nin en önemli tatlı 
su balığı üretim merkezlerinden 
Beyşehir Gölü’ne 200 bin adet 
yavru sazan balığı takviyesinde 
bulunuldu. Pullu sazan balığı po-
pülasyonunda son dönemde ya-
şanan azalma sebebiyle Beyşehir 
Gölü’nde balıklandırmaya yönelik 
çalışmalar da devam ediyor. Ta-
rım ve Orman Bakanlığının göl 
havzasında bir süredir yürüttü-
ğü balıklandırma çalışmalarına 
bir destek de DSİ 4. Bölge Mü-
dürlüğünden geldi. Yaklaşık bir 
hafta önce Beyşehir Gölü’ne Ak-
burun Mahallesi kıyılarında 200 
bin yavru sazan balığı bırakan 
DSİ yetkilileri, bir 200 bin yavru 
sazan balığını daha Beyşehir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 
Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi 
yetkililerinin de eşlik ettiği çalış-
mayla Beyşehir ilçe merkezi sa-
hilinden göl sularına bıraktı.  DSİ 
4. Bölge Müdürlüğü Çumra KOS 
İşletme ve Bakım Şube Müdürü 
Bülent Çınar, kurum olarak bölge 
Müdürlüğü rezervuarlarına yıllık 
ortalama 1 milyonun üzerinde 
balık yavrusu attıklarını belirte-
rek, “Bugün de 200 bin adet daha 
yavru sazan balığını göl sularıyla 
buluşturuyoruz. Hedefimiz bir 
100 bin adet yavru balığı daha göl 
sularına bırakmak. Böylece, top-
lamda 500 bin balık yavrusunu 
göl sularına atmayı planlıyoruz” 
dedi. 

Beyşehir İlçe Tarım ve Or-
man Müdürü Mehmet Kaya da, 
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 

Beyşehir Gölü’nde başlattıkları 
balıklandırma çalışmalarının sür-
düğüne dikkati çekti. Bu çalışma-
ların azalan sazan popülasyonu-
na önemli katkılar sağlayacağını 
umduklarını ifade eden Kaya, “Bu 
balıklandırma çalışmaları durma-
dan devam edecek. İnşallah yine 
Tarım ve Orman Bakanlığımız ta-
rafından önümüzdeki günlerde de 
Beyşehir Gölü’ne 1 milyon adet 
yavru sazan balığı bırakılması 
yönünde bir çalışmamız var. İn-
şallah bu çalışmanın da tamam-
lanmasıyla gölümüzdeki balık 
stokları daha iyi noktalara gelecek 
diye umuyoruz” ifadelerini kul-
landı. 

Beyşehir Su Ürünleri Koope-
ratifi Başkanı Hasan Kurt ise, DSİ 
4. Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na Beyşehir Gö-
lü’nün balıklandırılmasına yönelik 
olarak yürüttüğü çalışmalardan 
dolayı teşekkür etti. Beyşehir Gö-
lü’nde son dönemde artan yasa 
dışı yöntemlerden elektroşokla 
balık avcılığına değinen Kurt, bu 
konuda ilgili kurumların mücade-
le etmesine rağmen bunun henüz 
tam olarak önüne geçilemediğini, 
bu konuda tüm balıkçıların ve 
vatandaşların şokla balık avcılığı 
yapanları görmesi halinde koope-
ratife ya da kolluk kuvvetleri ve 
Tarım kuruluşlarına bildirmesinin 
çok büyük önem arz ettiğini söy-
ledi. 

Daha sonra yetkililer tarafın-
dan 200 bin yavru pullu sazan 
balığı Beyşehir Gölü sularına bı-
rakıldı.
n İHA 
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Kadınhanı ilçesinde çıkan orman yangı-
nında yaklaşık 1 dekarlık alan zarar gördü.
Beykavağı ve Kestel mevkii arasındaki 
ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında 
yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle 
hızla yayıldı. Belediye ve Orman İşlet-
me Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri 
yangına müdahale ederken, helikopterle 
de havadan destek sağlandı. Yaklaşık 2 
saatlik çalışmayla alevler kontrol altına 
alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını 
sürdürürken, yaklaşık 1 dekarlık alan zarar 
gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlen-
mesi için çalışma başlatıldı.
n DHA

Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobilin 
sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Saltı idaresindeki 
42 B 6162 plakalı otomobil, Atatürk Cad-
desi’nde kontrolden çıkarak refüje çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta, 
sücücü yaralandı. 
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan 
sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadı-
ğı öğrenildi.
n AA

Kadınhanı’nda
orman yangını 

Otomobil devrildi,
1 kişi yaralandı 

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası 
yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgi-
ye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü 
PKK/KCK ile irtibatları olan ve örgüt propagandası yaptı-
ğı ileri sürülen 9 kişi tespit edildi. Aralarında çeşitli mes-
lek çalışanları olan şüphelileri yakalamak için başlatılan 
çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı. TEM 
ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı 

operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Konya’da 5 
kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile bağlantısı bu-
lunduğu öne sürülen 5 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 
sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Operas-
yonun devam ettiği ve adreslerinde bulunamayan diğer 
şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü 
belirtildi.
n İHA 

Terör propagandası yapanlar gözaltında 

Akciğer kanseri teşhisi konulan eşinin tedavisi için fiyatı çok pahalı ithal bir ilaç önerilen 
Şükrü Yılmaz, 11 yaşındaki kızı ile birlikte ilacın temini için yardım ve dua istiyor 

Kanser hastası eşi 
için yardım bekliyor

Beyşehir ilçesinde, akciğer 
kanseri teşhisi konulan ve şu 
ana kadarki tedavisinde ilerleme 
sağlanamayan genç kadın, ken-
disiyle aynı durumda olan kan-
ser hastalarının umudu olan yurt 
dışından ithal çok pahalı ilaçtan 
alabilmek için yardım bekliyor. 
Çaresiz kalan kanser hastası ka-
dının eşi Şükrü Yılmaz, 11 ya-
şındaki kızı ile birlikte tedavi için 
umut olan ilacın alınabilmesi için 
yardım ve dua istiyor. 

Beyşehir ilçesinde yaşayan 
evli ve iki çocuk babası 34 yaşın-
daki Şükrü Yılmaz, 11 yıllık evli 
olduğu eşi Serpil Yılmaz’a Ocak 
ayında, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde akciğer 
kanseri teşhisi konulduğunu be-
lirtti. Halen eşinin tedavisinin bu 
hastanede sürdüğünü anlatan 
Yılmaz, “Tüm tedaviler uygulan-
dı, kemoterapi ve ışın tedavisi de 
dahil. Ancak maalesef bir fayda 
görmedi. Tam tersine hastalığı 
ilerledi, birinci devredeyken me-
tastaz yapmış durumda. Şu an 
tedavisi için doktorların kullan-
ması gerektiğini belirttiği Keyt-
ruda isimli bir ilaç var. Doktor-
larımızın son söylediği, bu ilacın 
bir an önce alınması gerektiği, 
çünkü kemoterapi ile bir yol ala-
madıklarını söylediler. Ancak, 
devletimiz bu ilacın ücretini çok 
pahalı olduğu için karşılamıyor. 
İlacın fiyatı 11 bin 892 lira, bir 
dozu 100 miligramlık. Normalde 
iki doz kullanılması gerekiyor. Bu 
da 24 bin liraya yakın bir para tu-
tuyor. En az 8 kür olması gereki-
yor. Bu da 190 bin lira civarında 

bir rakama ulaşıyor. Bu tedavi 
süreci iki yıla uzarsa ki o da 800 
bin liraları filan buluyor. Böyle 
bir gücümüz, mali imkanımız 
olmadığı için CİMER’e yazı yaz-
dık, Sağlık Bakanlığına konuyu 
ilettim ilacın temini noktasında 
talebimize ilişkin. Bu talebimizle 
ilgilenileceğine inanıyorum, bu 
konudaki umutlarımızı kaybet-
miş değiliz. Ancak, daha bir so-
nuç almış da değiliz. İnşallah bir 
sonuç verir de, bizlere ve bizim 
durumumuzda olan insanlara 
yardımcı olunur. Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’a da 
bu konuda seslenmek istiyorum. 
Bizim yaşadığımız sıkıntı ile ilgili 
bu konuya bir el atacağını, bizim 

sesimize de kulak vererek, bizi 
göreceğine inanıyorum. Çünkü 
bizim gibi bekleyen çok hasta-
lar var bu konuda İnşallah bizim 
gibi onlara da yardımcı olunur. 
Çünkü bu ilacın tedavi sürecin-
de doktorlar bayağı bir faydası 
olduğunu söylüyorlar, kullanıp 
da çare görenleri biliyoruz. Biz 
maddi imkansızlıklar nedeniyle 
bir türlü denek aşamasına girip 
kullanamadık” dedi. 

KAYMAKAMLIKTAN AİLEYE 
YARDIM KAMPANYASI DESTEĞİ 

En son olarak Beyşehir Kay-
makamlığına bu konuda yardım 
için başvuruda bulunduklarını 
anlatan Şükrü Yılmaz, “Valiliği-
mizin onayıyla Beyşehir Kayma-
kamlığımız ilacın temini nokta-

sında hayırseverlerimizin yardım 
edebilmesi için bir yardım kam-
panyası başlattı. İş Bankası Bey-
şehir Şubesinde açılan yardım 
hesabı ile başlayan kampanyaya 
vatandaşlarımızın da dualarıyla 
birlikte destek olacağına inanıyor 
ve bekliyoruz. Çünkü çok çaresiz 
durumdayız” diye konuştu.  Kan-
ser hastası 31 yaşındaki Serpil 
Yılmaz da, tedavisi için gerekli 
olan ilacın devlet tarafından üc-
retsiz olarak sağlanmasını sade-
ce kendisi için istemediğini, bu 
konuda bir umut bekleyen tüm 
hastalar için de beklediğini dile 
getirerek, “Benim gibi binlerce 
insan var. Bir tek benim için de-
ğil, onlar için de bu ilacın ücretsiz 
olarak bizim gibi maddi imkan-
sızlıklar içerisinde olan insanları-
mız için sağlanmasını istiyorum” 
dedi. Yılmaz, hastalığın başında 
ev işlerini yapabilirken, ilerle-
mesi sonucunda artık yemek de 
dahil hiçbir ev işi yapamadığını 
da belirterek, “Nefes almakta 
zorlanıyorum, hastalığımın her 
geçen gün ilerlemesinden hiçbir 
şey yapamıyorum. Yatağa bağlı 
hale geldim. Geceleri dahi uyu-
yamıyorum. Bu konuda yardım 
eli uzatacak devletimize ve in-
sanlarımıza minnettar olacağız” 
diye konuştu.  Ailenin 11 yaşın-
daki kız çocukları Havva Melisa 
da, annesinin iyileşmesini istedi-
ğini belirtirken, “Çünkü annemi 
seviyorum. Cumhurbaşkanımız 
inşallah ona da yardım eder. İlaç 
beklentimizin karşılanması ko-
nusunda umutluyuz” ifadelerini 
kullandı.   n İHA 

Beyşehir Gölü’ne 200 bin 
adet yavru sazan bırakıldı 
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Memorial Kayseri Hastanesi 
Çocuk Endokrinoloji ve Neonato-
loji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kur-
toğlu, son günlerde medyada yer 
alan ‘et yiyen örümcek’ haberle-
rinin paniğe neden olmaması ge-
rektiğini, çünkü Türkiye’de et yi-
yen ya da zehirli bir örümcek türü 
bulunmadığını söyledi.  Son gün-
lerde Hakkari’de sınır bölgesi ile 
Konya Ereğli’de görülen ve halk 
arasında ‘et yiyen’ örümcek olarak 
bilinen ‘sarıkız’ cinsi örümcekle il-
gili bilgi veren Prof. Dr. Kurtoğlu, 
Türkiye’de et yiyen ve zehirleyen 
türden bir örümcek türü bulun-
madığını, bu nedenle vatandaş-
ların rahat olması gerektiğini dile 
getirdi. 

Kurtoğlu, “Et yiyen demek, 
örümceğin vücutta soktuğu böl-
gede cildi ve kasları eriten bir 
toksine sahip olması anlamına 
geliyor. Güney Amerika’da daha 
belirgin olmak üzere, Türkiye’de 
kesinlikle et yiyen örümcek yok, 
bu bilgi tamamen yanlış. Ayrıca 
Türkiye’de Tarantula dediğimiz 
örümcek türü de yok. Türkiye’de 

olanlar genellikle ‘sarıkız’ dedi-
ğimiz örümcekler. Halk arasında 
‘büyü’ de deniyor, hatta bunu ak-
rep zannediyorlar” dedi. 

Örümcekler haşereyle biyolo-
jik mücadelede faydalı 

Son yıllarda konutların araziye 
yayılmasıyla örümceklerin evlerde 
daha sık görülür olduğunu belir-
ten Kurtoğlu, örümceklerin haşe-
reyle mücadelede oldukça faydalı 
hayvanlar olduğuna değindi. Kur-
toğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Örümcek, ağlarıyla sinekleri ve 
yabancı böcekleri yakalayarak şu 
anda milyarlarca para ödediğimiz 
böcek ve haşarat ilaçlarının yeri-
ne geçmektedir. Son yıllarda çok 
konuşulan; haşerelerle kimyasal 
mücadele yerine biyolojik müca-
dele verilmesi hususunda örüm-
cek çok faydalı bir hayvandır.” 

Türkiye’deki örümcek sokma-
larının ne yetişkinler ne de ço-
cuklarda kesinlikle zehirleyici ve 
öldürücü etkisi olmadığına dikkat 
çeken Kurtoğlu, “Örümcek sok-
ması ve örümceğin çocuklar için 
bazı yan etkileri olabilir. Çocuğun 

alerjik bir bünyesi varsa tüylerin-
den dolayı dokunduğu yerlerde 
alerjik reaksiyona neden olabilir. 
Eğer toksinini çocuğa bulaştır-
mışsa o zaman da karın ağrısı, 
tansiyon yükselmesi, huzursuz-
luk, uyuyamama gibi durumlar, 
bazen de kızıl benzeri döküntüler 
görülebilir. Erişkinlerde ise bu 
örümcek türlerinde zehirlenme 
görülmez, korkulacak bir durum 
yoktur” ifadelerini kullandı.
n İHA

‘Türkiye’de et yiyen ve zehirli örümcek yok’

Çaresiz kalan kanser hastası kadının eşi Şükrü Yılmaz, 11 yaşındaki kızı ile birlikte 
tedavi için umut olan ilacın alınabilmesi için yardım ve dua istiyor.

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu 
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Selçuklu Belediyesi tarafından Büyükkayacık Mahallesinde kurulan kurban satış 
yeri 200 bin metrekare alan üzerinde 400 satış noktasıyla hizmet vermeye başladı

Selçuklu’da kurban 
satış yeri belli oldu 

Selçuklu Belediyesi yaklaşan 
Kurban Bayramı öncesi vatandaş-
ların sorunsuz bir bayram geçirme-
si için tüm hazırlıkları tamamladı. 
Bosna Hersek Mahallesi Aliye İzzet 
Begoviç Caddesi üzerinde kurulan 
kurban satış yeri tam kapasite ile 
hizmet veriyor. Satış bölgesinde 
hem küçükbaş hem de büyükbaş 
hayvanların kontrolü veterinerler 
tarafından yapılıyor. Selçuklu Bele-
diyesine bağlı zabıta ve sağlık ekip-
leri kurban satış yerlerinde gerekli 
önlemleri alarak kurban bayramına 
kadar satış yerlerinde hizmet vere-
cek. Ayrıca 6 veteriner hekim de 3 
vardiya halinde 24 saat boyunca 
kurban satış yerlerinde kurbanlık 
alacak vatandaşlara bayramın bi-
rinci gününe kadar hizmet verecek. 
Selçuklu Belediyesi tarafından ge-
çen yıl ilçeye kazandırılan kurban 
pazarında bayram öncesi yoğunluk 
artmaya başladı. 400 ayrı satış nok-
tası ve bin 500 araçlık otoparkın yer 
aldığı modern pazar, alıcı ve satıcı-
lar için hazır hale getirildi. 

Selçuklu Belediyesi, kurban sa-
tış alanının alım ve satım yapacak 
tüm vatandaşların ihtiyacına cevap 
verecek donanıma sahip olması için 
tüm düzenlemeleri yaptı. Tuvalet-
ler, mescit alanları, hatta kurban 
satıcıları için sıcak sulu duş alanları 
oluşturuldu. Bayram namazını kıl-
mak için büyük bir mescit alanının 
da yer aldığı alanda 24 saat güven-
lik kamera sistemi ve akşam aydın-
latması bulunuyor. Pazar alanına 
veteriner kontrolünde hayvan alımı 
gerçekleştirilirken zabıta ekipleri 

pazardaki düzenin korunması için 
çalışıyor. Selçuklu kurban pazarını 
alım ve satım için tercih eden va-
tandaşlar yeni kurban satış alanı 
için Selçuklu Belediyesine teşekkür 
etti. Selçuklu Belediyesi kurban sa-
tış alanı Büyükkayacık Mahallesin-
de Kayacık Koruluğu yanında bulu-
nuyor. Hem Ankara yolu üzerinden 
hem de İstanbul Yolu üzerinden 
Aliya İzzetbegoviç Caddesinde bu-
lunan satış alanına ulaşım sağlana-
biliyor. 

Ayrıca kurban kesim yerleri de 
bayram öncesi hazır hale getirildi. 
Kurban kesimi yapılabilecek yerler 
şu şekilde belirlendi; Akşemsettin 
Semt Pazarı, Aydınlıkevler Semt 
Pazarı, Bosna Hersek Semt Pazarı, 
Aliye İzzet Begoviç Caddesi Kur-
ban Alanı, Dumlupınar Semt Pa-
zarı, Hocacihan Semt Pazarı, Fatih 

Sultan Mehmet Pazar Yeri, Seyit 
Çavuş Pazar Yeri, Sakarya Semt 
Pazarı, Sancak Semt Pazarı, Binko-

nut Kapalı Pazar Yeri, Yazır Semt 
Pazarı.
n HABER MERKEZİ 

Hedefi daima toplumun, eği-
tim kurumlarının ve iş dünya-
sının ihtiyaç duyduğu nitelikli 
insan gücünü yetiştirmek olan 
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi, sosyal bilim-
ler alanında da Sosyal ve Beşerî 
Bilimler Fakültesi aracılığı ile 
çeşitli bölümlerde aynı hedefe 
hizmet ederek eğitime yön ve-
riyor. KTO Karatay Üniversitesi 
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakül-
tesi, bölümlerinin tamamında, 
eğitim aldığı alandaki sorunlara 
çözüm üretebilme yeteneği ge-
lişmiş, alanında rekabet edebi-
lecek bilgi ve donanıma sahip, 
millî ve manevi değerlere önem 
veren,liderlik vasıflarına sahip, 
yenilikçi bireylerin, sosyal bilim-
ler alanında iş hayatına katılımı-
nı sağlamayı amaçlıyor.

KTO Karatay Üniversite-
sindeki 6 fakülteden biri olan 
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fa-
kültesi alanında uzman, çeşitli 
akademik çalışmalarda deneyim 
kazanmış, önemli projelerin yü-
rütücüsü olan eğitim kadrosu 
ile geleceğin sosyal bilimcilerini 
yetiştiriyor.

KTO Karatay Üniversitesinde 
öğrenciler iki diplomayla birden 
mezun olabiliyor.Örneğin Tarih 
alanında öğrenim gören bir öğ-
renci İşletme, Psikoloji, Müter-
cim Tercümanlık-Arapça, İslam 
Ekonomisi ve Finans gibi çeşitli 
bölümlerde çift anadal yaparak 
iki diploma ile mezun olabiliyor. 
Böylece iki farklı disiplinde elde 
etmiş olduğu bilgi birikimi ile 

işte aranan ve iş kuran bir me-
zun olarak profesyonel iş hayatı-
na atılıyor. 

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Ta-
rih, Sosyoloji, İletişim Tasarımı 
ve Yönetimi bölümlerini bünye-
sinde bulunduran amacı toplu-
mun, eğitim kurumlarının ve iş 
dünyasının ihtiyaç duyduğu ni-
telikli insan gücünü yetiştirmek 
olan Sosyal ve Beşerî Bilimler Fa-
kültesinde her alan için nitelikli, 
eğitime katkı sağlayacak sosyal 
çalışmalar da yapılıyor.Farklı şe-
hirlerde psikolog, rehber öğret-
men ve psikolojik danışmanların 
katılımıyla gerçekleşen “Psiko-
loji Günleri”, “Sosyal Hizmet 
Çalıştayı”, “Bir Hikayem Var” 
projesi ve toplumsal değerlere 
sahip çıkmayı amaçlayan “Elim-
den Tutar Mısın” etkinlikleri ile 
öğrenciler eğitimlerini uygula-
maya dökerek, sosyal faaliyetler 
ile de taçlandırıyor.

KTO Karatay Üniversitesi, 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakül-
tesi ile öğrencilerine vadettiği 
birçok imkânını; ülkemizin ihti-
yaçları doğrultusunda yetenek-
lerini kullanabilecek, ülkemizi 
gelişmekte olan ülkeler arasın-
dan, gelişmiş ülke düzeyine ge-
tirmeyi kendine amaç edinmiş, 
toplumdaki refahı artıracak, 
uluslararası gelişmeleri takip 
edebilecek değil öngörebilecek 
Tarihçiler, Sosyologlar, Sosyal 
Hizmet Uzmanları, Psikologlar, 
İletişim Tasarımcıları ve Yöneti-
cileri için seferber ediyor.
n HABER MERKEZİ 

Beyşehir ilçesinde Geç Hitit 
döneminden kalan ve UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 
yer alan Eflatunpınar Hitit Su 
Anıtı’na, yerli ve yabancı turist-
lerin ilgisi artıyor. 

Beyşehir ilçesine bağlı Sadık-
hacı beldesine 4 kilometre mesa-
fede, milattan önce 1200’lü yıl-
larda Geç Hitit döneminde Kral 
4. Tutalya tarafından yaptırılan 
Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, akan 
suların merkezi havuzda topla-
narak, gerektiğinde tasarruflu 
şekilde kullanılmasını sağlayan 
nadir görülen sistemiyle dikkati 
çekiyor. Birbirine uygun olarak 
kesilmiş andezit blokların titiz-
likle birleştirilmesiyle inşa edi-
len Eflatunpınar Hitit Anıtı, öz-
gün taş işçiliği, kabartmalardaki 
kompozisyon ve bir açık hava 
tapınağı olarak düzenlenmesi 
ile Hitit Uygarlığı’nın diğer kaya 
anıtlarından ayrılıyor. UNESCO 
tarafından 2014’te “Dünya Mi-
rası Geçici Listesi”ne dahil edi-
len Eflatunpınar Hitit Anıtı, yurt 
içi ve yurt dışından her yıl gide-
rek artan sayıda turisti ağırlıyor. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Beyşehir’in UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 
Eşrefoğlu Camisi ve Eflatunpı-
nar Hitit Su Anıtı olmak üzere 
iki eserinin yer aldığını belirtti.  

Eflatunpınar’ın dünyada nadir 
görülen eserler arasında yer al-
dığını ifade eden Özaltun, “Ge-
çici listedeki iki eserimizin kalıcı 
listeye geçmesi için üniversiteler 
ile iş birliği yaparak alan yöneti-
mi kurulu oluşturduk. Bu kurul, 
eserlerin kalıcı listeye geçmesi 
yönünde gerekli çalışmaları sür-
dürüyor” dedi.

Özaltun, Beyşehir Belediye-
si’nin ilçedeki turistik mekanlara 
günübirlik turlar düzenlediğini 
belirterek, “Beyşehir dışından 
gelen ziyaretçi sayımızda önem-
li artış var. Eflatunpınar’a 5 yıl 
önce gelen ziyaretçi sayımız yıl-
lık ortalama 150-200 bin civa-
rındayken, şu an bu rakam yıllık 
1 milyona ulaştı. Konya’dan ge-
len duble yolumuzun tamamlan-
ması, ziyaretçi sayımızı çok daha 
fazla artıracaktır” diye konuştu. 
Norveç’te yaşayan Abdullah Ba-
kırcı, her yıl memleketleri olan 
Beyşehir’e geldiklerini ve Efla-
tunpınar’ı da ziyaret ettiklerini 
söyledi.

Konya’dan ilçeye gelen Ef-
kan Karakuzu ise Eflatunpınar’ı 
ziyaret ederek ailesine tarihi 
bir gezinti yaptırmak istediği-
ni, özellikle çocuklar için bu tür 
gezilerin çok faydalı olduğunu 
aktardı.
n AA

KTO Karatay, sosyal
bilimlerde iddialı 

Eflatunpınar Hitit Su 
Anıtı’na ziyaretçi ilgisi 
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

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

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

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

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

OLACAK

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

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

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

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

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

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

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
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 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup 
görüşmeler işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

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

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

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

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

alınacaktır.

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

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

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 18977 Ada, 4 Parsel, YAZIR Mahalle, B Blok 2 Nolu
   B. Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Yazır Mahallesi, Sayın Sokak, Kalecan Sitesi, B Blok, No: 10/B
   Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 5.848,37 m2
Arsa Payı : 128/5848
İmar Durumu : Selçuklu Belediyesi'nden 1995 yılı 24/19 sayılı inşaat ruhsatı bulunmakta olup,
   binada Kat Mülkiyetine geçilmiştir.  10 Katlı mesken sahasındadır. 
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %8 ( KDV Bakanlar Kurulu Kararı gereği 31/10/2018 tarihine kadar süreli
   olduğundan KDV tesçil ve teslim tarihindeki oran uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Konya İl, Selçuklu İlçe, 18977 Ada, 4 Parsel, YAZIR Mahalle B Blok, 2 bağımsız 
bölüm nolu dükkan nitelikli işyeri, zemin katta olup yaklaşık yüzölçümü; brüt 260 m2, net ise; 240,00 
m2’dir. Giriş kısmı merdivenle ara bahçeye bakan bölümdedir. Dükkanın binada yapılan güçlendirme 
çalışmasından dolayı cephelerinde kolonların büyümesi nedeniyle görüntü kaybı olduğu görülmüştür. 
Dükkanın giriş kapısı ve tüm dış cephe doğramaları profil doğramadan yapılmıştır. İçerisinde sonradan 
duvarla bölünmüş bir oda ve arka kısmında lavabo-wc bölümleri de bulunmaktadır. Bu kısmın zemin 
ve duvarları fayans kaplama, tavanları taş yünü asma tavan kapıları alüminyum doğramalıdır. Wc'nin 
kapısı profil doğramadan yapılmış olup, zemin ve duvarları tavana kadar fayans kaplama yapılmıştır. 
Isınma şekli merkezi sistem kaloriferli olup, doğalgazlı olan işyerinin, tüm zemin kaplamaları fayans 
kaplama yapılı olup, güçlendirme yapılırken çimento ve harç artıklarıyla kirlenmiş vaziyettedir. Dükkanın 
tüm duvarları sıva üzeri eski kısımlar plastik boyalı, sonradan güçlendirme kısımları ise; boyasızdır. 
Dükkan içerisindeki kolonların güçlendirme çalışmaları nedeni ile ebatları aşırı büyümüş ve dükkan 
kulanılabilirliği ve cazibesi azalmış. Tavanları da sıva üstü badana yapılmıştır. Keşif tarihinde dükkanın 
boş olduğu ve kimsenin kullanmadığıgörülmüştür. Güney, batı ve doğu cepheli olan işyeridir. Dükkanın 
bulunduğu binada sonradan güçlendirme yapıldığından, her kolonun bulunduğu bölüm konsol kısmına 
doğru ilave kolon yapılmıştır. Her blokta 2 adet asansör bulunmakta olup, binalar çekme mesafelerine 
uygun olarak inşa edilmiş ve etrafta yapılaşma tamamlanmıştır. Binalar yaklaşık 11 yıllık olup, etrafı 
dekoratif beton bahçe duvarlarıyla çevrilmiştir. 
1. Satış Günü : 25/09/2018 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 23/10/2018 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat KARATAY / KONYA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/9965 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Bakanlık tara-
fından inşa edilecek yapılarda, 
ABD menşeli inşaat malzeme-
lerinin kullanılmayacağını bil-
dirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı 
açıklamada, dolarda görülen 
spekülatif hareketlere karşı bir 
adımın da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından geldiği vurgu-
landı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Bakanlık olarak 
inşa edilecek yapılarda ABD 

menşeli inşaat malzemelerinin 
kullanılmayacağını açıkladı.

Gayrimenkul sektörünü 
yakından ilgilendiren bir yol 
haritası üzerinde çalıştıklarını 
belirten Bakan Kurum, "Gayri-
menkul sektörünün önde gelen 
temsilcileri, 15 Temmuz'da FE-
TÖ'nün hain darbe girişiminin 
ardından, vatandaşlarımızın ev 
sahibi olması için önemli bir fe-
dakarlık örneği gösterdiler. Bu-
gün de ülkemize yönelik yürü-
tülen bu ekonomik kuşatmaya 
karşı en güçlü şekilde mücadele 

edecekler ve yeni bir fedakarlık 
dönemini başlatarak vatan-
daşlarımızı mağdur etmeden 
uygun koşullarda konut sahibi 
yapacaklar." değerlendirmesin-
de bulundu.

Bakan Kurum, "Gayrimen-
kul sektörünü hareketlendir-
mek amacıyla uygun faiz oran-
ları ve ödeme koşullarıyla yeni 
kampanyalar yapılacak. Bu 
kampanyanın ayrıntıları önü-
müzdeki günlerde açıklanacak" 
ifadesini kullandı. 
 n AA

İnşaatlarda ABD menşeli 
malzeme kullanılmayacak
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Tapu kaydına göre, Konya İli Selçuklu ilçesi Sille mahallesi 28614 ada 6 parsel 
sayılı arsa vasfındaki taşınmaz, Selçuklu ilçesi Parsana mah. Gülümser caddesi ile yeşilçimen sokağa 
cephelidir, borçluya isabet eden ve satılacak olan 289/866oranındaki hisseye isabet eden arsa payı 
289,00 m2 dir,yakın çevresinde zemin kat+ bir adet normal katı olan sosyal tesisler bulunmaktadır, 
ismail kaya caddesineyaklaşık yedi yüz metre uzaklıkta, şehir merkezine 11 km civarındadır,Taşınmaz 
üzerindeki borçluya ait289/866 oranındaki hisseyekonya 4. İcra hukuk mahkemesininr 2018/329 esas 
2018/549 karar sayılı 21.06.2018 tarihli kararına göre kesin olmak üzere 133.000,00.-TL değer tespiti 
yapılmış olup taşınmaz üzerindeki 289/866 oranındaki hisse satılacaktır.
Yüzölçümü : 866 m2 
Arsa Payı : 289/866 hisseye isabet eden : 289,00 m2
İmar Durumu : Dos ya içerisindeki : 02.09.2007 imar durumuna göre , bina yüksekliği h: 6,50 
metre( iki katlı) TAKS: 0,25, E: 0,50 olan ayrık/blok nizam mesken sahasındadır, en bahçe çekme 
mesafesi : 5,0 metre, komşu bahçe çekme mesafesi : 3,00 metre , arka bahçe çekme mesafesi : 3,25 
metre olarak belirlenmiştir.Parsele isabet edecek inşaat alanı zeminde (TAKS 0,25) 216,50 m2,zemin 
ve bir adet normal kattaki inşaat alanı yaklaşık (E: 0,50) 433,00 m2 olabileceği,inşaat alanına bodrum 
kat ve çatı katındaki inşaat alanı dahil değildir, borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesine göre inşaat 
alanı miktarı 289/866x 433,00 m2: 144,50 m2 dir. 
Kıymeti : 133.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazıldığı üzere
1. Satış Günü : 16/10/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 13/11/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI İCRA DAİRELERİMÜZAYEDE SALONU- B BLOK
   ZEMİN KAT Z-18 KONYA/KARATAY
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gi-
derlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacak-
lılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-
dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıla-
rın satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-
delinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2015/8363 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
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Yıl 1974. Mevsim yaz, aylardan 
Temmuz.  

Henüz on beş yaşında, çocuk-
luktan gençliğe adım atmak üzere 
olan bir vatandaşım. Sekiz çocuklu 
bir ana bir babadan müteşekkil ai-
lemizin kışlık nafakasını çıkarmak 
üzere sabah erkenden anam ve 
babam ile birlikte yola koyuluyoruz. 
Diğer kardeşlerin hepsi evdeler ve 
çok küçükler.

Boyu, neredeyse yirmi beş san-
timetreyi geçmeyen, başağında,  
beş on danesi ya bulunan ya da bu-
lunmayan ekini,  hem de el orağıyla 
biçmek üzere, eşekler üzerinde, 
köyümüze uzaklığı neredeyse dört 
kilometreyi bulan; taşlık, kayalık, 
kıraç tarlalara doğru yol alıyoruz. 

Zaten ekini; bir çift öküzün 
çektiği ve ucunda dil kadar demiri 
bulunan karasabanla günlerce sü-
ren zahmetlerle ekmişti babam, altı 
yedi ay kadar önce.  Şimdi de dedi-
ğim gibi el orağıyla biçip, eşeklere 
sarıp, dört kilometrelik mesafedeki 
harmana taşıyacağız. Akşama kadar 
iki eşek yükü sapı ya biçebileceğiz 
ya da biçemeyeceğiz... Beş ya da 
altı gün gidip geleceğiz bu yolu. 
Hoş, çıksa çıksa hepsi on eşek yükü 
sap çıkacak. Her eşek yükünden 
üçer teneke buğday çıksa, toplam 
da otuz teneke kadar buğdayımız 
olacak… Onu da öküzlerin çektiği 
düğenlerle günlerce sürdükten, tı-
naz yaptıktan, savurduktan, eledik-
ten, taşını,çöpünü vs.sini ayırdıktan 
sonra elde edebileceğiz.

Çile dersen çileydi, zahmet 
dersen zahmetti, yoksulluk dersen 
yoksulluktu, sıkıntıydı anlayacağı-
nız, yaşamak, ayakta kalmak bile 
büyük emek isterdi.

Bir bisikletin hasretiyle yandım 

kavruldum. Bakmayın şimdilerde 
birçok ailede dört beş tane lüks 
otomobil, her bir ferdinin elinde 
üçer-beşer bin liralık telefonların 
bulunduğuna…

Daha kırk yıl önceydi bu kara 
yazgılı, çileli hayatların yaşandığı 
zamanlar.

Ekin tarlasına gider iken elimiz-
de, pil ile çalışan ve “çantalı”diye 
tabir edilen bir de radyomuz var-
dı. Babam özellikle “havadisleri” 
dinlemek için radyosuz hiçbir yere 
gitmezdi. 

İngiltere’de bulunan Dış İşleri 
Bakanımız Sayın Turan Güneş’in; 
“Kızım Ayşe tatile çıkabilir“ mesa-
jı ile birlikte radyoda haberler;“Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz, Kıbrıs’ta 
bulunan Türk ve Rum halklarının 
barış içinde yaşayabilmeleri için bu 
sabah Barış Harekâtı adıyla Kıbrıs’a 
çıkarma yaptı” konusu üzerine yo-
ğunlaşıyordu.

Başbakanımız Sayın Bülent 
Ecevit; “biz Kıbrıs’a hem orada ya-
şayan Türk soydaşlarımız ve hem 
de Rum komşularımıza kalıcı ba-
rışı getirmek için çıktık”şeklinde 
mesaj veriyordu bütün dünyaya.

Türk Milleti, bu harekâtla bir-
likte top yekûn bir şekildehüküme-
tinin, başbakanınınve ordusunun 
arkasında duruyordu.  O günü daha 
dün gibi hatırlıyorum. İlçelerde 
ve illerde askerlik şubelerinin önü 
genç demeden, yaşlı demeden köy-
lerden ve kentlerden akın akın gelen 
insanlarla dolup taşıyor, idareciler 
insanları dağıtabilmek için onları te-
selli etmeye çalışıyor ve “ordumu-
zun çok güçlü bir ordu olduğunu,  
ihtiyaç duyulması halinde mut-
laka kendilerini çağıracaklarını” 
anlatarak onlara teşekkür ediyor, 

Türk Milleti’ne moral 
veriyorlardı.

Türk Milleti do-
ğusuyla, batısıyla, 
kuzeyiyle, güneyiyle, 
yaşlısı, genci, kadı-
nı, kızı, kızanıyla tek 
vücut olmuş, birlik 
ve beraberlik örneği 
sergileyerek; devleti-
ne, milletine, vatanına, hükumeti-
ne, başbakanına ve ordusuna bağ-
lılıklarını haykırıyordu.

Milletinin verdiği destek ile 
de harekâttan başarı ile çıkan hü-
kumetimizin Başbakanı Bülent 
Ecevit’e Türk Milleti hemen“Kıb-
rıs Fatihi Karaoğlan” unvanını 
vermişti.Daha sonra yapılacak ilk 
seçimde de kendisine ve partisi 
CHP’ye yüzde 41,4 oranında oy ve 
450 milletvekilli parlamentoda, 213 
milletvekili vererek iktidar payesi ile 
ödüllendirmişti.

ABD şimdikine benzer bir şekil-
de Türkiye’ye ambargo uyguluyor 
ve “Türk Ordusunun Kıbrıs’ı der-
hal terk etmesini “emrediyor ve 
tehditler yağdırıyordu.

Türkiye Cumhuriyeti devleti şu 
an yaşıyor olduğumuz krizi ilk defa 
yaşamıyor… 1940 yılından önceki, 
Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa 
kemal Atatürk idaresindeki olağa-
nüstü dönemi bir yana bırakacak 
olursak eğer;  günümüze kadar 
çok önemli krizlerle karşı karşıya 
kaldı…

“Türkiye Cumhuriyeti, tari-
hinde 15 büyük ekonomik kriz ge-
çirmiştir. Bu krizlerin bazıları dış 
etkenlerden dolayı, bazıları da 

iç etkenlerden dolayı 
olmuştur.Türkiye’de 
bazı dönemlerde görü-
len krizler dünyadaki 
krizlerle bağlantılı ol-
muştur.”

Ü l k e m i z i n 
bulunduğu coğrafya 
çok problemli bir 
coğrafyadır. Etrafı 
bir ateş çemberidir. 

Bu çemberin tam ortasındayız. 
Neredeyse 45 yıldır bir terör 
belasını yaşıyoruz. Terör için 
harcanan paranın 500 milyar dolar 
olduğu söyleniyor.

Etrafımızdaki savaşlar yüzün-
den 5 milyon mülteciyi ülkemizde 
barındırmak mecburiyetinde kaldık. 
Bunun için de 30 milyar dolar para 
harcandığı söyleniyor.

Bu gerçeklikler varken, elbette 
ülkemizi idare eden hükumetlerin 
de yönetim zafiyetleri olmuş olabi-
lir, yolsuzluğa, israfa ve yanlış yatı-
rımlara da sebep olmuş olabilirler.

Nüfusu hızla artan bir ülkeyiz. 
Doğal kaynaklarımız sınırlıdır. Pet-
rolde dışa bağımlı olan da bir ülke-
yiz. Üzerimize oynanan oyunların, 
tarihimiz boyunca hiç bitmediği de 
bir gerçek vakıadır.

Hangi hükumet olur ise olsun, 
üzerimize oynanan oyunların, mil-
letimiz ve vatanımız üzerindeki 
emellerin asla tükenmeyeceği tarih-
sel bir gerçekliliktir. Geçmişimizde 
bu tür olayların kayıtları, belgeleri 
mevcuttur.

Yöremde; “deveyle güreşen 
dorunun (doru: deve yavrusu) boy-
nu boğazıaltında kalır”şeklinde bir 

söz vardır. 
Zaman zaman arkadaşlarım 

bu sözü hatırlatarak; “ABD ile boy 
ölçüşülemez, gücün kadar hare-
ket edeceksin, efelenmeyecek-
sin, bunun zamanı değildir. Belki 
otuz kırk yıl sonra güçlendiğinde 
yapabilirsin bunu” şeklinde 
eleştiriler getirmektedirler. Hem de 
bu eleştirileri yapan arkadaşlarımı-
zın çoğu;  “6. Filo ülkemden def 
ol!” diyen 68 kuşağının eylemele-
rini savunan arkadaşlarımızdır… 
Merhum Bülent Ecevit’e “haşhaş 
ekim yasağını” dikte eden ABD’ye 
“hadi oradan ülkemde ne yapa-
cağımı sana mı soracağım?” diye 
rest çeken bir akımın öncülerini 
savunanlardır… Yani bundan elli 
sene önce yapılan kafa tutmaları 
savunan arkadaşlarım var bunların 
içinde…

15 Temmuz gibi tarihte benzeri 
görülmemiş bir darbe girişiminde 
eli olanlara el bağlayıp, iki büklüm 
teslim olmak mı lazımdı?

Bir de şu var. ”Sanki otuz kırk 
yıl sonra biz güçleneceğiz de ABD 
yerinde mi sayacaktır? Bir de aca-
ba biz her bakımdan bağımsız bir 
ülke olmayı görmeden ölüp gide-
cek miyiz? En küçük mamul mad-
deyi kendimiz üretebilecekken 
dışarıdan alma kolaycılığını yaşa-
maya devam mı edeceğiz hala?” 
diye de kendi kendimle kavga etti-
ğim zamanları yaşıyorum açıkçası. 

Bu ülke bizim, o hükumet gelse 
de bizim, bu hükumet olsa da bi-
zim.  Bizim sığınacağımız bir başka 
ülke yok. Her ekonomik kriz sonrası 
darbelerle gönderilen hükumetleri 
artık seçimlerle, demokrasi içinde 
gönderelim. Yapamayanı sandıkta 
yenip “yapacağım” diyeni sandık-

la getirelim. Darbeleri çağrıştıran 
sözlerden vazgeçelim. “Bu benim 
başbakanım değil”, “bu benim 
hükumetim değil”, bu “benim 
başkanım değil” söylemeleri çok 
tehlikeli söylemlerdir. Milleti bölük 
pörçük etmeye yönelik söylemler-
dir. Yarın diğer bir hükumet geldi-
ğindeşu anki iktidara oy verenler 
de;“o hükumet benim hükümetim 
değil”, “o başbakan benim baş-
bakanım değil”,“o başkan benim 
başkanım değil” demeye başlar-
larsa, böyle bir çığır açılırsa, buna 
çanak tutulursa eğer;  bölücülüğe, 
ayrımcılığa bugünden adımlar atıl-
mış olmaz mı?

Her bakımdan iyi olduğumuz 
zamanların hatırına,krizlerde de 
devletimizin, milletimizin, vatanı-
mızın yanında olmamız gerekmiyor 
mu?

Nasıl ki evlenirken yaniyeni bir 
yuva kurarken; “hastalıkta ve sağ-
lıkta, iyi günde ve kötü günde, 
yoksullukta ve bollukta, ölüm bizi 
ayırana kadar seni seveceğime 
yemin ederim”diye yemin ediyor-
sak eğer aynı şekilde, aslında bu 
topraklarda doğarken yeminleşmiş 
olduğumuz bu vatanı bu milleti iyi 
zamanlarında olduğu gibi, dar za-
manlarında da korumaya, sevme-
ye, devam etmek de bizlerin boynu-
nun borcu olmalıdır.

Zira bir tek gemimiz var ve 
bu gemiyi hep birlikte yürütmek 
zorundayız. Bizleri okyanuslarda 
başka ülkelere kaçarken görenler, 
emin olun ki “hükumet karşıtı olup 
olmadığımıza” bakmaksızın botla-
rımızı patlatırlar ve yavrularımız tek 
tek kıyıya vurur da kimse bir damla 
gözyaşı bile dökmez.

VATAN DA BİZİM, KRİZ DE BİZİM

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Samsun’da yaşayan Avon Sa-
tış Lideri Gönül Turan, Avon hika-
yesini anlattı. “Avon’la 5 yıl önce, 
paraya ihtiyacımın olduğunu bilen 
bir arkadaşımın vasıtasıyla tanış-
tım. Bana Avon ile ihtiyacım olan 
parayı kazanabileceğimi anlattı-
ğında heyecanlandım ancak ya-
şadığım ilde kimseyi tanımadığım 
için yapabileceğime inanmamış-
tım” diyen Gönül Turan, “Avon 
Bölge Sorumlusu bana neler yap-
mam gerektiğini anlattı. İlk satışı-
mı komşuma yaptım, Satış Lideri 
olarak ilk kaydım ise parkta çocu-
ğumu oynatırken benim gibi ço-
cuğuyla oraya gelmiş tanımadığım 
biri oldu. Kendisi halen temsilcim, 
hatta geçen ay şanslı sipariş fırsatı-
mızda güzel bir elektrikli süpürge 
kazandı” ifadelerini kullandı. 

Turan, en çok hangi ürünleri 
sevdiğiyle ilgili olarak ise şunları 
söyledi: “Nutra Effects, doğal içeri-
ği ile en sevdiğim cilt bakım serisi. 
Kendim kullandığım için çevrem-
deki herkese bu seriyi öneriyo-
rum. Renkli kozmetikte ise Luxe 
serisine bayılıyorum. Canlı renkleri 
ve uygulama kolaylığı ile ilk terci-
him.”

Avon’un hayatında neler de-
ğiştirdiğiyle ilgili olarak ise Turan, 
“Ben epilepsi (sara) hastasıyım. 
Avon temsilciliğine başladığımda 
ilaçla kontrol altına alınamayan 
ataklarım vardı.  Doktorlar tek 

başıma karşıdan karşıya dahi geç-
memem gerektiğini söylüyorlardı. 
Avon temsilciliğine başladıktan 
sonra ve birşeyleri başardığımı 
gördükçe kendime olan güvenim 
arttı ve sağlığıma kavuştum. Artık 
her şeyi tek başıma yapabiliyorum. 
Hatta 2014 yılında Türkiye’de en 
başarılı liderler arasında yer alarak 
Brezilya seyahati kazandım ve es-
kiden uçağa binmem dahi yasak 
iken doktorumun izni ile 16 saatlik 
uçuş gerçekleştirdim. Muhteşem 
bir tatildi.  Bir anne olarak en bü-
yük hayalim kızıma örnek olmak 

ve isteklerini karşılayabilmekti. Kı-
zımın ilk isteği olan bulaşık maki-
nasını ve dizüstü bilgisayarı Avon 
ile kazandığım ilk kazanç ile ger-
çekleştirdim. Küçük bir köy oku-
lunda okumuş ilkokul mezunu bir 
kadın olarak Avon ile şu anda 600 
kişilik bir ekip yöneten başarılı bir 
iş kadınıyım. Başka hiçbir kurum-
da edinemeyeceğim muhteşem 
tecrübelerle şimdi kendine güveni 
tam olan, her şeyi başarabilen bir 
kadınım. Bu sebeple Avon benim 
ailem” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

‘Avon’la başarıya imza attı’

TRT World’ün, göçmen ço-
cukların gazeteciliğe ilgilerini ar-
tırmak ve geleceğin gazetecilerini 
yetiştirmek amacıyla hayata ge-
çirdiği “Gençler İçin gazetecilik” 
programının altıncısı Malatya’da 
gerçekleştirildi.

Suriyelilerin kaldığı Beydağı 
Konteyner Kenti’nde düzenlenen 
programda 50 çocuğa, mesleğin-
de uluslararası tecrübeye sahip 
TRT World muhabir ve editörle-
ri tarafından “mobil gazetecilik, 
hikaye anlatımı ve gazeteciliğin 
temelleri” konularında eğitim ve-
riliyor.

Program koordinatörü Gülay 
Kaplan, geçen yıl Gaziantep’te 
başladıkları eğitimlere Şanlıurfa, 
Kilis, Hatay ve Kahramanma-

raş’ın ardından Malatya’da de-
vam ettiklerini söyledi.

Suriyeli çocuklara gazetecilik 
eğitimi verdiklerini anlatan Kap-
lan, “Eğitimlerde çocuklar nasıl 
video yapacaklarını, nasıl hikaye 
yazacaklarını öğreniyor. Aslında 
bunu öğretmemizin amacı, ço-
cukların gazeteciliği öğrenmele-
rinin yanı sıra öğrendikleriyle ha-
yatlarını kolaylaştırabilecekleri ve 
kendilerini ifade edebilecekleri bir 
platform kurmak.” dedi.

Kaplan, eğitimin ilk gününde 
çocuklara gazeteciliğin ne oldu-
ğunu, neler yaptığını anlattıklarını 
dile getirerek, eğitimlerin teorik 
ve uygulamalı olarak devam ede-
ceğini bildirdi.

Eğitimlere Suriyeli çocukların 

ilgi gösterdiğini anlatan Kaplan, 
program sonunda düzenledikleri 
video yarışmasında katılımcıların 
büyük heyecan yaşadığını kay-
detti.

Kaplan, eğitim programının 
Malatya’dan sonra Adana ve Os-
maniye’de devam edeceğini dile 
getirdi.

Eğitim programına katılan 
öğrencilerden 17 yaşındaki Su-
riyeli Nede el Reşvani ise 6 yıl 
önce Türkiye’ye geldiğini ve Ma-
latya’da yaşamını sürdürdüğünü 
söyledi. Eğitimin kendisine yararlı 
olacağını düşündüğünü belirte-
rek, “Burada çok iyi şeyler öğ-
rendim. Gazetecilik çok güzel bir 
meslek, Çok seviyorum.” şeklinde 
konuştu. n AA

Çocuklara gazetecilik eğitimi
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Konya Büyükşehir Belediyesi Aile, Sanat 
ve Eğitim Merkezinde doktor Burak Aydil 
tarafından öğrencilere sağlıklı beslenme 
semineri verildi.  Her hafta bir etkinlik 
düzenlediklerini hatırlatan Aile, Sanat ve 
Eğitim Merkezi yöneticisi Neslihan Aydın, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta 
bir misafir davet ederek öğrencilere eğitim 
verdiklerini söyledi. Aydın, “Yaz kursları-
mızla yüzlerce öğrencinin milli ve manevi 
değerlerine katkı sağlandı “ dedi. Eğitim 
sonunda sağlık personeli öğrenciler tarafın-
dan hazırlanan el emeği sergi gezildi.  n AA

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına ata-
nan Yüzbaşı Emre Çapan, görevine başladı.
Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı 
Ali Uslu’nun Bursa’ya atanmasıyla boşalan 
göreve atanan Gümüşhane Şiran İlçe 
Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Emre 
Çapan, ilçeye gelerek yeni görevine başladı.
n AA

Ilgın’da sağlıklı 
beslenme eğitimi

Komutan Çapan 
görevine başladı

Talasemi hastaları ve aileleri düzenlenen şenlikte bi-
raraya geldi. Mevlana Talasemi Hastaları ve Aileleri Yar-
dımlaşma Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenle-
diği talasemi şenliğinin dördüncüsü Dutlu Koruluğunda 
gerçekleştirildi. Talasemi hastaları ve ailelerinin katılımıy-
la gerçekleşen şenlikte konuşan Dernek Başkanı Mustafa 
Dolu, “Talasemi, halk arasında Akdeniz anemisi olarak 
bilinmektedir. Anne ve babadan çocuklara geçen talasemi 
geninin bozuk olması sebebiyle hastalarımız yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için her üç haftada bir, iki ünite kan al-

maları gerekmektedir. Hastalarımızın hayatta kalabilmeleri 
için duyarlı vatandaşlarımızın bizleri düşünerek kan bağı-
şında bulunmalarını önemle arz ediyorum” dedi. 

Şenliğe Konya’da bulunan hastaların yanı sıra Kara-
man, Aksaray, Antalya, İzmir ve Adana’da ikamet eden 
hasta ve ailelerinden de katılımlar olduğunu ifade eden 
Başkan Dolu, “Hastalarımızın moral ve motivasyonlarını 
artırıcı bu tür etkinliklerin düzenlenebilmesi için kurumla-
rımızdan, belediyelerimizden destek talep ediyoruz” ifade-
lerini kullandı.  n İHA

Talasemi hastaları şenlikte buluştu

Kaşınhanı, Boruktolu ve Çarıklar mahallelerini ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,  “Anlayışı-
mız en yakından en uzağa aynı kalitede hizmet. Siyasetimiz de belediyecilimiz de milletimiz için” dedi  

‘Anlayışımız en yakından
en uzağa kaliteli hizmet’

Meram’a bağlı Kaşınhanı, Bo-
ruktolu ve Çarıklar mahallelerinde 
ziyaretlerde bulunan Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru vatandaşlar-
la hasbihal etti. Yapılan çalışmaları 
ve vatandaşların taleplerini yerinde 
dinleme fırsatı bulan Toru, hediyele-
riyle çocukları, ziyaretleri ile de şehit 
yakınlarını, hastaları ve sorununu 
anlatmak isteyen mahallelileri se-
vindirdi. 

Meram’a bağlı Kaşınhanı, Bo-
ruktolu ve Çarıklar mahallelerinde 
ziyaretlerde bulunan Meram Bele-
diye Başkanı Fatma Toru vatandaş-
larla hasbihal etti. Şehit ailelerinden 
felçli yatalak hastalara, başsağlığı 
ziyaretlerinden ihtiyaç sahibi ailele-
re kadar çalmadık kapı bırakmayan 
Toru, belde sakinlerinin karşılaştık-
ları sorunların çözümü içinde ye-
rinde talimat verdi. Ziyaretlerde Ak 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular ve yönetimden isimlerde 
Toru’ya eşlik ettiler.

Ziyaretlerin ilk uğrak yeri olan 
Boruktolu’da bir şehit ailesini ziyaret 
eden Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, ‘Bu ülkenin her bir karışı 
şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. 
Bu vatan onların emanetidir. Bu 
sebeple hiçbir ülkenin özelliklede 
okyanus ötelerinden üzerimizde 
operasyon yapılmasına asla müsaa-
de etmeyiz. Bu ülkenin her bir ferdi 
şehitliğe hazırdır. Şehitlerin ema-
netine sahip çıkmayı da en önemli 
görev olarak addediyoruz” diye ko-
nuştu.   Çarıklar muhtarı Durmuş 
Ali Öğüt’ten mahallenin sorunları 
hakkında bilgi de alan Toru mahal-
lede ayrıca yalnız yaşayan yardıma 

muhtaç bir kadın ile bir aileye de 
başsağlığı ziyaretinde bulundu. Tür-
kiye’nin son 16 yılda zenginliğini 
2-3 kat artırdığını ve bu refahın top-
lumun tüm kesimlerine yayıldığını 
hatırlatan Toru, ‘Ancak tüm bunlara 
rağmen, dezavantajlarından dolayı 
milli gelirden yeterince yararlana-
mayanların imdadına da yine devlet 
yetişiyor. Onların da hayatlarını ra-
hatlıkla geçirmeleri için tüm kurum-
larımız seferberdir” diye konuştu. 

Toru daha sonraki ziyaret yeri 
Kaşınhanı mahallesinde de sevgi seli 
ile karşılandı. Burada çocuklara he-
diyeler veren Toru, onlarla bir süre 
sohbet etti. Burada da ihtiyaç sahibi 
bir ailenin dertlerini dinleyen Toru, 
daha sonra geçirdiği trafik kazası ne-
deniyle 1 yıldır yatağa bağımlı olarak 
yaşamak zorunda kalan bir hastayı 
ziyaret ederek, hayır duasını aldı. 

Toru ‘Bize gelemeyene biz gideriz. 
Çünkü bizim inancımız da, siyaset 
anlayışımız da bize bunu emrediyor. 
Her ne olursa olsun sorunlarınızda 
yanınızdayız” diye konuştu. Felçli 
hastanın tedavi süreci hakkında da 
bilgi alan Toru, daha sonra mahal-
le sakinleriyle de bir araya gelerek 
onların sorunlarını dinleyip, çözümü 
noktasında yapılacakları istişare etti. 
‘GELİŞME YOLUNDA BASAMAKLARI 

HIZLA TIRMANIYORUZ” 
Toru’nun yoğun ziyaret prog-

ramının son durağı Çarıklar Beldesi 
oldu. Çarıklar halkıyla buluşan Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
burada da özellikle kadınların ilgi 
odağı oldu. Çarıklar mahallesinde 
son  iki ayda 3 ferdini kaybeden bir 
aileye misafir olan Toru, başsağlığı 
dileklerinde bulundu. Yaptığı ziya-
retler hakkında bir açıklama yapan 

Toru, “Siyaseti de belediyeciliği de 
milletimiz için yapıyoruz. En büyük 
ödülümüz onların hayır duaları. Bu-
gün bu ziyaretleri gerçekleştirme-
mizin temel nedeni de bu. Vatanda-
şa dokunabilmek ve çalışmalarımızı 
bu yönde şekillendirebilmek. Gerek 
Türkiye gerek Konya gerekse Me-
ram ilerleme yolundaki basamakları 
birer birer değil, onar onar, yüzer 
yüzer tırmanıyor. Bugün Meram 
bölgemizin geldiği nokta gurur ve-
rici. Eksiklerimizi vatandaşlarımızla 
birlikte tespit edip, çözümlerimizi 
birlikte üretiyoruz. Yapılan hizmet-
lerden öte bugün bizi sevindiren en 
önemli şey Meram geleceğe umutla 
bakıyor. Çünkü herkes biliyor ki bu-
gün olduğu gibi yarında güzel işler 
başarılacaksa bunu gerçekleştirecek 
olan yine bu kadrolardır” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ 

22,5 kilogram karpuzla birinci oldu
Seydişehir’de Kalkınma Şöleni 

etkinlikleri kapsamında karpuz ya-
rışması düzenlendi.

Kuğulu Park’ta yapılan yarışma-
ya, ağırlıkta 24, lezzette 27 çiftçi ka-
tıldı.Her iki yarışmada ilk üçe giren 
üreticilere ödül olarak toplam 12 bin 
karpuz fidesi verildi. Ağırlık yarışın-
da 22,5 kilogramla Ramazan Yeşil 
birinci, Mustafa Ekinci ikinci, Ömer 

Arslan üçüncü oldu.
Lezzet yarışında, Mehmet Şahin 

birinci, Mustafa Ünvar ikinci, Musta-
fa Ekinci üçüncülüğü elde etti. İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Yavuz 
Ünüvar, konuya ilişkin açıklamasın-
da, Seydişehir’de tarım ve hayvan-
cılığın gelişmesi bakımından önemli 
adımlar atıldığını söyledi.

Her iki dalda ilk üçe giren çiftçi-

ye 35 bin lira değerinde fide verildi-
ğini dile getiren Ünüvar, “Jüri üye-
leri karpuzlarda ağırlık, tat, aroma 
ve rengine göre seçim yaparak puan 
verdi. Yarışmaya katılan üreticileri-
mizi kutluyorum” ifadesini kullandı.

Seydişehir deyince akıllara suğla 
ovasının geldiğini belirten Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, “Bugün 
karpuzun tanıtımı için buradayız. 

Şöyle bir baktığımız zaman maşal-
lah diyesim geliyor. Tarım ürünleri 
yetiştirmenin yanı sıra tanıtım da 
çok önemli. Biz de bu tanıtıma bir 
nebze yardımcı olmaya çalışacağız” 
dedi.  Dereceye girenlere ödüllerini 
Kaymakam Aydın Erdoğan, Beledi-
ye Başkanı Tutal ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri verdi.
n AA

“Tık tık! Kimse 
var mı? Ben; dili 
baldan tatlı, yüzü 
güneşe benzeyen, 
bakıldığı zaman 
sevgiyi andıran, 
gülüşüyle cana 
can katan birisine 
bakmıştım; aca-
ba oralarda mı?” 
(Anonim) 

Çok küçük yaşta iken; ma-
sum, saf, kelimelerin seslerini 
işitmeden önce; bu sözü bir 
arkadaşım sevgi ile karalanan 
hatıra defterimin ona ayrılan 
kısmına yazmıştı.

Bugün bir anda hatırıma 
düştü. Ve düşüncelerim çepe-
çevre sardı bu kelimeleri…

Kapılar… Bir yüreğe girmek 
için de kullanılır. Onlar ilk andan 
itibaren hiç tereddüt etmeden 
sonuna kadar açılan kilitsiz yer-
lerdir. Biri ile ilk defa muhabbet 
ettiğimizde ondan; “tanışabilir 
miyiz?” diye izin almayız. Ama 
tanıştıktan sonra memnuniyeti-
mizi belirtiriz. Belki de koşulsuz, 
şartsız sunulan bir nimetin şük-
ranıdır bu…

İsmet Özel: “Her insan teki 
bir kapı önünde doğar. Ama 
insan sadece kapı önünde 
doğmaz. Bizatihi bir kapı ola-
rak doğmuş bulunur.” der. 

Evet, her insan farklı bir 
dünya olarak doğar. Düşünce-
leri, fikirleri, kendine ait çizgileri, 
yetiştirilme şartları, adetleri ve 
örfü olarak birden fazla fak-
törden etkilenerek yetişkinlik 
kapısından geçer. Ve hayatını 
o güne kadar biriktirip, ilgi alan-
larını keşfettiği nokta üzerine 
kurar.

Her insan ayrı bir impa-
ratorluktur. Kendine göre ku-
ralları ve yasakları vardır. Biri 
ile tanıştığımız zaman sanırım 
ilk buna dikkat etmeli ve saygı 
duymalıyız. Aksi taktirde izinsiz 
haneye girilmesi büyük bir suç 
olduğundan, cezalandırılmamı-
za sebep olabilir. 

Bunların haricinde dünya-
nın, insan hayatına dayattıkları 
ve kabul ettirdikleri de söz ko-
nusu olabilir. Misal para! De-
ğerini düşünülmeden ele alınıp, 
şöyle bir sağı solu incelendiği 
zaman hiçbir şeye benzeme-
yen fakat üzerinde yazılı olan 
rakamları görünce yaşamların 
ortasına yumruğunu vuran bir 
kâğıt parçası…

İnsanlar hayatlarını 
tamamen bunun üzerine 
kurmaya başladı. Genç kızların 
ilerdeki hayali zengin koca bu-
lup, ömrü boyunca mağaza 
mağaza gezmek oldu. Genç 

erkeklerin ise çok 
zengin olup, lüks 
otomobilleri ile 
hava atmak… Peki 
ya neredeydigönül 
zenginliği? 

Bir söz söylenir 
ya; “Hayaller Pa-
ris, hayatlar gece-
kondu” diye aynen 

öyle… Böyle olmamızın tek 
nedenini yine evlerimize, hayal-
lerimize musallat olan; o, tele-
vizyon denen kutulara bağlıyo-
rum. İnsanlar gerçek hayattan 
kesit alıp onu ders mahiyetinde 
filmlere uygulamak yerine, ha-
yallerdeki yaşamları özendire-
cek ve öyle yaşamak için çaba-
lamamıza sebep olacak diziler 
çekiyor. 

Daha sonra ise doyumsuz 
ve memnuniyetsiz insanlar ço-
ğalıyor. Kimse kimseyi beğen-
miyor. Evlilik bir evcilik oyunu-
na dönüyor. Mızıkçılık yapınca, 
ilk soluk mahkemede alınıyor. 

Ne oluyor bize? Ne zaman 
bu duruma geldik biz?Nereye 
gitti “hastalıkta, sağlıkta” diye 
başlayan verdiğimiz sözler?..  
Zat-ı şahanemiz razı olmu-
yor beş parasız, yüreği zengin 
hayatlara… 

Hayatta geldiğimiz andan 
itibaren dört bir yanımızdan 
saldıran düşmanlarla savaşmak 
zorunda kalıyoruz. Bebekken; 
ailelerin teknolojiye bağımlı-
lığından dolayı ilgisizlik ile…
Çocukken; teknolojinin hü-
kümdarlığı altına girmek ile… 
Ergenken bitmek bilmeyen 
özendirici hayatlar ile… Yetiş-
kin iken; hayat standartını artır-
mak için para ile, zengin olma-
dığın için seninle hayat yoluna 
çıkacak kimseyi bulamamak ile 
ya da kira, elektrik, su ücretle-
rine yetişememek ile…Yaşlı 
iken; yetmeyen emekli maaşını 
ile… Sürekli savaş içerisinde-
yiz.

Sanırım yaşamak sadece 
savaşmaktır. Ne zaman bu dün-
ya kapısından içeriye giriyoruz 
işte o zaman başlıyor çilemiz. 
Küçükken zillerine basıp kaçtı-
ğımızda kapılar açılıp, kızgın bir 
ses tonu bizi karşılayarak azarlı-
yor ise; şimdi bir işimiz olduğu 
halde bastığımız ziller ile arala-
nan kapılar suratımıza hunhar-
ca çarpılıyor. Hepimiz “bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın” 
mantığı ile hayatlarımızı sürüp 
gidiyoruz.

Sanırım bu dünya bana 
birkaç beden büyük. Eğer ka-
panmadıysa girdiğim kapı, 
müsadenizleben geri dönmek 
istiyorum. 

ZAT-I ŞAHANE

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Meram’a bağlı Kaşınhanı, Boruktolu ve Çarıklar mahallelerinde ziyaretlerde bulunan
 Meram Belediye Başkanı Fatma Toru vatandaşlarla hasbihal etti.
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Kayı Aşiret Beyi Osman’a bir berat göndererek Beylik vermesinin 720. yılı dolayısıyla 
proje hazırlandı. Gazeteci-Yazar Seyit Küçükbezirci, Vali Yakup Canbolat’a projeyi sundu

Konya’dan Söğüt’e 
giden; Sancak

Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamla-
rı Derneği Başkanı Seyit Küçükbezirci, 
3.Alaeddin Keykubad’ın 1298 yılında 
Söğüt’de , Kayı Aşiret Beyi Osman’a 
bir berat göndererek Beylik vermesinin 
720. yılının,bu yıl ve gelecek yıllarda 
da devamlı kutlanması için kapsamlı 
bir proje hazırladıklarını söyledi. ‘’Kon-
ya’dan Söğüt’e Giden,İmparatorluk Olan 
Sancak ‘’ adlı proje daha önceki yıllarda 
Söğüt Kaymakamlığı yapan Vali Yakup 
Canbolat tarafından olumlu karşılandı.

Vali Canbolat, 7,8,9 Eylül 2018 ta-
rihleri arasında Söğüt de yapılacak olan 
737. Ertuğrul Gazi’yi Anma Şenliklerine 
Beylik Beratı’nın gönderilmesinin düşü-
nülebileceğini belirtti.

17 Eylül 2018’de kutlama hazırlıkla-

rı yapılan, Anadolu’yu vatan yapan Kon-
ya’da cereyan eden Miryokefolon Zafe-
ri’nin 842.yılı törenlerinde, Konya’dan 
Söğüt’e Giden,İ mparatorluk Olan San-
cak Projesi’nin uygulanabileceği değer-
lendiriliyor. 

Dernek Başkanı Seyit Küçükbezirci 
ile Dernek 2.Başkanı Av. Fatma Şeref 
Polat’ın sunum ve imzalarını taşıyan bu 
proje Konya’nın kadim değerleri olan 
Miryokefolon Zaferi ve Kınnesreyn /Hic-
ret için izin verilen Belde Konya Projesi, 
Konya Fikir Sanat Kültür Adamları Der-
neği’nin 3.Büyük Projesini oluşturmak-
ta. Projenin sunumunda Dernek Başkanı 
Seyit Küçükbezirci’ye Hukuk Müşaviri 
Av.Yasemin Bezirci refakat etti.  
n HABER MERKEZİ 

‘Ekonomi savaşını da kaybedecekler’

‘ABD kendi sonunu hazırlıyor’

‘Kazanca odaklı işadamlığı modeli sona erecek’

Dolar’ın önlenemeyen yükselişi-
ne bir tepkide Yunak Belediye Baş-
kanı Abdullah Emre Demirhan’dan  
geldi.  “Rahip Andrew Brunson kri-
zinden sonra ABD’nin  Türkiye’yi 
hedef alan yaptırım kararları alma-
sının  ardından dolar önlenemez bir 
yükselişe geçmiştir” diyen 

Yunak Belediye Başkanı Abdul-
lah Emre Demirhan, ülkemize ya-
pılan hiç bir baskıya ve  ekonomik 
savaşa Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Türk milletine  boyun eğdireme-
yecekler aziz Milletimiz gerekli dersi 
vereceğinden hiçbir zaman  şüphe 
etmediğini söyledi. Demirhan, dış 
mihraklar  ve içerdeki  iş birlikçile-
rinin bugüne kadar Türkiye’ye her 
türlü saldırıyı düzenlediklerini ama 

baş edemediklerini belirterek, “Ya-
pılan uygulama ve ekonomik mü-
dahale ile Türkiye’yi 80’li yıllara geri 
götürmek için yapılıyor. 15 Tem-
muz’da gerçekleştirmek istedikleri 
hain girişimde gördüler ki, Türkiye 
Uçaklarla ,helikopter ve tanklarla   

yenilemeyecek.  İçten yıkma , bölme 
ve parçalama dönemi çoktan geç-
ti. Şu an karşılarında tüm dünyaya 
meydan okuyan bir lider ve liderle-
rin arkasında duran  Aziz Türk Mil-
leti var. Bizim vatan sevdamız euro 
ile dolarla ölçülecek bir sevda değil. 
Çanakkale’de olduğu  gibi, Kurtu-
luş Savaşı’nda yaşadıkları hezimeti  
Gezi  olaylarında kargaşa çıkararak, 
en son 15 Temmuz’da büyük kal-
kışmada da Büyük Türk Milleti tokat 
gibi bir cevap verdi . Yine Ekonomi 
savaşını da kaybedecekler” dedi.

Bizler  Alparslan’ın, Fatih Sultan 
Mehmet’in ve  Çanakkale’de yedi 
düvele meydan okuyan ataların to-
runlarıyız . Sizin dolarlarınız bu va-
tan topraklarını kanlarıyla sulayan 
şehitlerimizin ayağının tozu olamaz. 

Bu vatan topraklarını asla  sizlere bı-
rakmayacağız. Bu aziz millet gerek-
tiğinde 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 so-
kakları karıştıranlar,15 Temmuz’da 
işgale kalkışanlar bugün ekonomi 
üzerinden saldırıyorlar. Ama başa-
ramayacaklar. ABD kaynaklı küresel 
ekonomik operasyonların ana hedefi 
Türkiye’nin büyümesini, gelişmesi-
ni, söz sahibi olmasını engellemek-
tir. Ancak karşılarında artık eski 
Türkiye yok. “Dolar yükseldi” diye 
sevinç çığlığı atan yerli işbirlikçileri-
ne inat azizi millet dimdik ayaktadır” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

KONSİAD Konya Şube Başkanı 
Aydın; “Yurt içinde bölücü terör ör-
gütü PKK, Suriye’de PYD, 15 Tem-
muz’da hain darbe girişimi ile Tür-
kiye’ye diz çöktüremeyen ABD, son 
kozunu oynuyor. Herkes görecek 
ve şahit olacak ki, yaşananlardan 
Türkiye karlı çıkacak” dedi. Konya-
lı Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(KONSİAD) Konya Şube Başkanı 
Hasan Hüseyin Aydın, ekonomide 
son günlerde yaşanan süreci yazılı 
bir açıklama ile değerlendirdi. Yurt 
içinde bölücü terör örgütü PKK, Su-
riye’de PYD, 15 Temmuz’da hain 
darbe girişimi ile Türkiye’ye diz 
çöktüremeyen ABD’nin ülkemize 
yönelik son kozunu oynadığını ifade 
eden KONSİAD Konya Şube Başka-
nı Aydın;

“Türkiye’yi istediği gibi yönetme 

sevdasında olan ABD son bir ham-
le ile ülkemize ekonomi üzerinden 
saldırdı. Aslında ABD bugün benzer 
dayatmayı, dünya genelinde arala-
rında AB, İran, Rusya, Almanya ve 
Fransa gibi toplam 38 ülkeye daha 
yapmaya çalışıyor. Bu ülkelerin dün-
ya ticaretindeki toplam payı, yüzde 

30’un üzerindedir. ABD ne kadar 
süper güç olursa olsun, bu 38 ülke-
nin göstereceği karşı reflekse daha 
fazla dayanamaz. İnadından vaz-
geçmez ise kendi ekonomisi zarar 
görür” dedi.

ABD’nin tehditlerine maruz 
kalan ülkelerin aralarındaki ticareti 
daha da artırmak için yeni anlaşma-
lar yapmaya başladığına dikkat çe-
ken Aydın, İran, Rusya ve Almanya 
bir çok ülkenin Türkiye’nin yanında 
olduğunu açıklamasının önemli bir 
kazanım olduğunu belirterek; 

“ABD’nin ekonomi üzerinden 
Türkiye’ye yönelik saldırısına karşı 
verdiğimiz haklı mücadelenin İran, 
Almanya ve Rusya gibi güçlü dev-
letler tarafından desteklenmesi, ül-
kemiz adına önemli bir kazanımdır. 
Asıl yapmamız gereken, içimizdeki 

birlikteliği sağlamaktır. 80 milyon 
Türk halkı olarak siyasi görüşleri-
mizi bir kenara bırakıp, tek yumruk 
olmalıyız. Vatandaşımız Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan beyin çağrısına kulak vererek, 
yastık altındaki döviz ve altınlarımızı 
TL’ye çevirmeli, biz iş adamları ise 
yeni pazarlar bulup daha çok üret-
meliyiz” şeklinde görüş belirtti. 

Aydın açıklamasının sonunda, 
“Hiç kimse resmi makamların dı-
şındaki açıklama ve söylemlere iti-
bar etmesin. Özellikle sosyal medya 
üzerinden yürütülen algı operasyon-
larına karşı daha hassas ve duyarlı 
olalım. Yapılan asılsız yayınların tek 
bir amacı var, bizleri bölmek” di-
yerek, iş adamları ve vatandaşları 
uyardı.
n HABER MERKEZİ 

Konya Tesisat ve İnşaat Malze-
mecileri Derneği’nde  (KONTİM-
DER) düzenlenen bilgilendirme 
toplantısında Avukat Ümit Olgun, 
“Konkordato Hakkında Her Şey” ko-
nulu sunum yaptı. Dernek üyelerinin 
katıldığı toplantıda konuşan Avukat 
Ümit Olgun, “Dünyada ve ülkemiz-
de yaşanan gelişmelerin ekonomiye 
ve iş dünyasına etkilerinden biri olan 
yeni konkordato düzenlemesi hak-
kında KONTİMDER’i yakından ta-
kip edenleri bilgilendirebilmek için, 
geleneksel hale gelen pazartesi top-
lantılarında, KONTİMDER çatısı al-
tında toplanmış bulunuyoruz” dedi. 

Sadece kazanca odaklı işadamlığı 
modelinin yakın gelecekte sona ere-
ceğini belirten Olgun, şöyle konuştu: 
“Gidişat şimdiden bunun işaretlerini 
vermektedir. Her iş adamı, tacir, es-
naf veya zanaatkarın, ticaret huku-
ku, borçlar hukukunun alım satım 
sözleşmeleriyle ilgili olan bölümleri, 
bono – çek, şirketler hukuku, iş ve 
sosyal güvenlik hukuku, icra ve iflas 
hukuku ve bu kapsamda iflasa giden 
yolda tabir-i caizse köprüden önceki 
son çıkış olan konkordato düzen-
lemesini bilmesi, sürdürülebilir bir 
ekonominin sağlanması açısından 
elzemdir.”  n HABER MERKEZİ 

“Üstünlük; yüce-
liğe ulaşma savasın-
dadır” kuralı konunca 
başa,

Uğrunda can ve-
renlerde düşmez elbet 
kor ataşa.

Çiftlik yaşamını 
bırakıp dönünce kö-
yümüze, kendi hü-
nerlerimizle ‘yan gelip 
yatarak’ geçirir gideriz 
günlerimizi, armasını yapıştırmaya-
lım ıslak tenimize. Arma sıcak, ten 
soğumuşsa eğer tembellikten, hare-
ketsizlikten, armaya, aksine ise teni-
mize yazık olacaktır. Zira bu buluşma 
geceyle gündüzün aynı aydınlık ve 
aynı karanlıkta buluşması gibi ola-
caktır ki bu imkânsızdır. Tek başına 
kırlarda yaşayan, Yaradan’ın diğer 
yaratıklarına zarar vermeden hayatını 
idame ettirme kolaylığını ne gün terk 
etmiş, toplu yaşamı tercih etmişse 
insan, işte! O tarihte hayatının en zor 
yaşam tarzını seçmiştir kendine…

Tabi ki bu tercih insanın ken-
di tercihi midir? Yoksa Yaradan’ın 
onun hamuruna koyduğu, mayasına 
işlediği bir eylem midir onu ancak 
kendisini yoktan var eden yegâne 
kudret sahibi bilir. Bizim gibi hafif yü-
künü ağırlaştıran ‘saf’ insanlar ancak 
inciklerinin yükün altında titremesini 
hissettiği zaman anlarlar, han yayla 
Konya’yı. Bilinçli ya da bilinçsiz ola-
rak tercih yapmış olsun; topluluklar, 
köyler ilçeler şehirler, koca koca 
kentler içinde yaşamayı…

Ne kadar kalabalıksa şehir so-
rumluluk o derece büyüktür. Kentin 
enlemi ve boylamıyla sorumluluğun 
enlemi ve boylamı aynıdır. Küçük 
yerlerde hiçbir ulaşım araçlarına ge-
rek olmadığı gibi iletişim araçlarına 
da gerek yoktur. Gider söyleyiversin 
kulağına insanın ne söylemek ister-
sen, eğer onun için, ona özelse. Yok, 
herkesin duymasını istersen, atarsın 
kendini herklesin göreceği bir tepeye 
söyleyiverirsin neyse söylenmesi ge-
rekeni. Oysa kentlerde hiçte o kadar 
kolay değildir sırttaki yükü atıvermek 
bir başkasına…

Tabi herkesin yükü; cüssesi 
gücü kadardır. Zira öyle emreylemiş 
yaradan. Yükü ağır olanların görevle-
rini yapmaları, oh! Bu günlük tamam 
demeleri hiçte sanıldığı kadar kolay 
değildir. Sahi onlar nerden alırlar 
bu katırların, katarların, tüm nakliye 
araçları ve iletim araçlarının yetişe-
meyeceği, saymakla bitiremeyece-
ğimiz yükün taşımacılığını. İyi’mdir 
bu kadar yükün olması? Kârlı bir 
şey mi? Düşünme eyleminde bir-
kaç adım ilerleyince oksijeni bol bir 
ovada, kârlı olmadığı konusunda hiç 
tereddüt etmeyecektir insan karlı bir 
havada…

Nerden, kim yâda kimler tarafın-
dan kimlere bu zorlu yük yüklenir so-
rusu atılınca ortaya, insanın havsala-
sına gelmedik söz kalmaz da aslında 
bu sözler havadaki toz zerrecikleri 
kadar ehemmiyet atfetmezler. Mo-
dern çağ teorisine göre sorumluluk, 
bir bütün olarak yaşadığımız evren-
de başka gezeğenlerden gelen ileri 
teknoloji sevisine ulaşmış yaratıklar 
tarafından nokta atışı yapılarak verilir 
belirli şahıslara…

O şahıslar ki; Zekâ, duyduk-
larını ve gördüklerini değerlendir-
me olgunluğu ve ikna kabiliyetleri 
bakımından son derece ileridirler. 
Yani anlatılanı hemen kavrar, olayın 
derinliklerini düşünür ve anında o 
konuda yeni yorumlar getirerek çev-
resinde bu tür meziyetleri olmayan 
insanları ikna ederler bu duydukları 
ve gördüklerine… Oysa modern 
ilmin modayla boy ölçüştüğü günü-
müzde; mevsimler gibi karıştırmaya 
başlamıştır artık yazla kışı, ilkbaharla 
son baharı. Gözler yerdeki dökülmüş 
yaprakları ağacın dallarında, ağacın 
dallarındaki yapraklarında yerde 
görmeye başlamıştır bakış açılarını 
değiştirince…

Oysa çiftlik yaşamını reddedip 
köye dönüşümüz, bilerek mi yoksa 
bilmeyerek mi böyle bir eylemi yaptı-
ğımızı konusunda daha net bir sonuç 
bulunduramazken elimizde, sınırlı 
verilerimizle yaptığımız her şeyin de 
sınırlı olacağını kazımalıyız en hassas 
yerimize. Biz henüz daha niçin bir 
şeyler yemek zorunda kaldığımızda 
kendimize hâkim olabilme, doyumu 
yalnız maddeden değil ruhun engin 
ilmiklerinden, ilmik sağabileceğimiz 
ineğim sağmaların içinden geçire-
rek, yerimizden devinmeden de bal 
şerbetle doyabileceğimiz bilincine 
ulaşmadan nasıl çıkabiliriz girdiğimiz 

dehlizlerden…
Gezegenimiz dışın-

daki gezeğenler tara-
fından içimizden yeterli 
özellikleri taşıyanlara 
verilen görevleri yerine 
getirme görevine tayin 
olunan seçkin kişileri 
bir tarafa bırakıp asıl 
seçme özelliğini kendi 
ukdesinde toplayan ye-
gâne güç sahibine göre 

görevli, kendi şeması ve fizibilitesinin 
yapımcısı tarafından atana kişidir. 
Gezegenler arası bilgi alır verişi her 
zaman için evrenin içinde bir komşu 
ziyaretinden maada başka bir şey 
değildir. Sebepten çok m müsebbi-
be bakmak lazımdır. Söyleyene değil 
söyletene bakmakta olduğu gibi.

Semavi dinlerin (dinin) tabileri 
bu olguyu kendi akli melekeleri doğ-
rultusunda değerlendirmişlerdir. Ör-
nek vermek gerekirse Yahudiler; Hz 
Yakup’un atası olan Hz. İbrahim’in 
dürüstlüğünden dolayı yaratıcıyla 
araların da bir antlaşma yapıldığını 
(ahitleşme) ve Hz. İbrahim- Hz. Ya-
kup soyundan gelen beni İsrail’in 
seçilmiş millet olduğuna inanılır. Bu 
ırkı bir üstünlüktür. Oysa yine aynı 
soydan gelen Hz Musa’ya izafeten 
söylenen Musevilik veya Yahudilikte 
üstünlük, Musa inanışına girmekle 
başlar. Yine bu inanış mensuplarına 
göre cennete girmek için öyle dine 
mensup olmaya ve ibadet yapmaya 
falanda gerek yoktur. Zira cennete 
ulaşmak için Allah’ın birliğine inan-
mak ve insanlığın temel değerlerini 
korumak yeterlidir. 

Hıristiyanlıkta ise görev; Al-
lah’tan geleni söylemek, Allah’ın 
sesi olmaktır. Hz. İsa Allah’ın adına 
konuşan pir önderdir. Nüvesinde 
aynı olmasına rağmen beni beşerin 
aklının girmesiyle ayrı şeylermiş gibi 
söylene gelen ve aslında son şekliyle 
tekâmüle ermiş ilk ve tek semavi din 
olan İslam’a göre önder: kendisine 
doğru yolu gösterme görevi verilen, 
misyonu ve vizyonu olan geçmişin-
de şaibesi olmayan, her ortamda alnı 
pak yüzüz ak olan insandır.

Anlatmaya çalıştığımız o dur ki; 
kendi kuvveyi melekesiyle değil hari-
cin onayı ve tasdikiyle, içinde yaşadı-
ğı toplumun menfaatlerini ve zarar-
larını idrak edebilecek kuvvei akliye 
’ye, ilmi irfana, nezaket ve liyakat’a 
erişmiş kişilerin öne sürülmesiyle 
meydana çıkmalıdır, yükün altına 
kendini koyan. Cüssesine ve cürmü-
ne bakmalıdır küfenin altına girerken 
zorla da olsa. Bir süre sonra sersem-
leyeceği, kündeleyeceği, altında ezi-
leceği yükün altına girmemelidir, ve-
lev ki o yük hacim bakımından küçük 
görünse de. Zira biliriz ki her ilkokul 
çocuğuna ilk başlarda sorulsa 1 kilo 
pamuk mu ağır yoksa demir mi diye 
hiç düşünmeden demir diyecektir 
şüphesiz…

Kısaca eskilerin tabiriyle olayları 
deruhte etmede, sorunlara çözmede, 
kendini kurtarmış, içinde bulunduğu 
toplumu da düzlüğe çıkarma merte-
besine erişmiş şahsiyetler atılmalıdır 
toplumu çıkmaz sokaklardan, ko-
kuşmuş şiltelerden papatyalı ovalara 
taşıyabilecek. Ailesinde, mahallesin-
de, köyünde, kentinde, komşusun-
da, ıstırap sahibi olanların ıstıraplarını 
kendi becerisiyle çözebilmiş insanlar 
atılmalıdır başsız kalabalığın önüne. 
Bunu anlamak için üstün zekâ sahibi 
olmaya gerek yoktur. Oturup kalk-
masını bilen iki ulakla, milleti temsile 
namzet adayların muhitinde yapılan 
kısa bir araştırmayla bu olay kısa za-
manda çözülebilir.

Toplum önderleri, böyle sıradan, 
tebdili kıyafetle bir alt yapı araştırma-
dan etrafındaki şakşakçıların tahrikiy-
le, akla karayı bir birine karıştırarak 
soyunursa milletin temsilcilerini seç-
meye, hem kendini hem de toplumu 
aldatmaktan kendilerini alıkoyamaz-
lar. Her inanış sahi bilmelidir ki zu-
lüm hiçbir zaman ebedi kalmamakta 
zalim er geç ettiğin cezasını bulmak-
tadır. Kendi yükünü taşıyamayan 
topal eşeğin ( tabirimi mazur görün) 
başkasının yükünü taşımaya yelten-
mesinin akıbeti neyse, korumasız bir 
kuyu civarında yürüme antrenmanı 
yaban çocuğun akıbeti olacaktır 
önünde sonunda…

Özetle; kendi dertlerini bitaraf 
edip toplumun derdiyle derdi-nas 
olabilme sathı mahalline ulaşabilmiş; 
gözü kapalı, “haydi gelin” deyince 
hiç tereddüt etmeden peşine, ardına 
düşülecek, uğrunda cefasına, var ise 
sefasına katlanılabilecek şahsiyet sa-
hibi insanlar olmalıdır SEÇİLMİŞ…

SEÇİLMİŞ!..

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Hasan Hüseyin Aydın

Abdullah Emre Demirhan 
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Başkan Tutal’dan stant açan esnafa ziyaret
Seydişehir Belediye Başkanı  

Mehmet Tutal, Kalkınma Şöleni kap-
samında stant açan esnafları tek tek 
ziyaret ederek esnafın halini hatırını 
sordu, hayırlı işler diledi, bereketli 
kazançlar temennisinde bulundu. 
Konya AK Parti Milletvekili Halil 
Etyemez’in de bulunduğu  Başkan 
ziyarette Ak Parti İlçe Başkanı Mus-
tafa Konurer, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Cemal Küçük ve  Meclis Üye-
leri de katıldı. 10- 15 Ağustos tarihle-
ri arasında gerçekleştirilen Kalkınma 
Şöleninde farklı yerlerden gelen es-
nafların açmış olduğu stantlar şölen 
alanına gelen vatandaşların ilgi odağı 
oluyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal’ın kendilerine yapmış olduğu 
ziyaretten memnun kalan  esnaf, 
Başkanımız sağ olsun bizleri sürekli 
ziyaret ediyor, taleplerimizi  dinliyor. 

Sayın Başkanımıza esnafımıza olan 
yakın ilgi ve alakalarından ötürü te-
şekkürlerimizi sunuyoruz” dediler. 
Kalkınma Şölenine katılarak evleri-
ne ekmek parası götürmek derdinde 
olan esnafları ziyaret etmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Baş-

kan Tutal, “Gerek ilçemizden gerek 
il dışından gelerek şölenimize katılan 
esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bu 
yıl ikincisini düzenlediğimiz şöleni-
miz esnaflarımızın katılımı ile panayır 
coşkusunda geçiyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi organizasyon-
luğunda mevcut Sanayi Sitesinin 
kaldırılması, modern ve işlevsel bir 
sanayi sitesi yapılması ile ilgili bir is-
tişare toplantısı gerçekleştirildi. 

İstişare toplantısına Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez, Ereğli Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven, AK 
Parti İlçe Başkan Yardımcısı Zübeyir 
Dursun, Oda Başkanları ve Sanayi 
Esnafı katıldı. Böyle bir toplantıya ev 
sahipliği yapmaktan mutlu olduk-
larını dile getiren Başkan Özgüven: 
“2-3 senedir mevcut sanayi sitemi-

zin yeterli olmadığı, esnafımızın ve 
hizmet alan vatandaşlarımızın sıkın-
tılı olduğu ve yeni bir sanayi sitesi 
yapılması gerektiği hep vurgulanı-
yor. Bu konu Sayın Milletvekilimiz 
başta olmak üzere bizlere iletiliyor. 
Ve bu konuyla ilgili çeşitli görüşme-
ler oldu. Artık bu konuyla ilgili adım 
atma zamanı geldi. Yeni sanayi site-
si için konum ve diğer açılardan de-
ğerlendirildiğinde başka uygun alan 
yok. Siz esnaf, oda olarak bir karar 
vereceksiniz, işlemler başlayacak ve 
takip edeceksiniz. Bizler de bu nok-

tada üzerimize düşen ne varsa ya-
pacağız. Bizler sizin emrinizdeyiz, bu 
konuda en büyük görev size düşü-
yor. Bu anlamda şehrimize yeni bir 
sanayi sitesi kazandırmak için hep 
birlikte canla başla çalışacağız” dedi.

Birlik olmak gerektiğine vurgu 
yapan Konya Milletvekili Halil Et-
yemez: “Son zamanlarda ülkemizin 
ekonomisine yapılan operasyon ma-
lumunuz, bu noktada bir ve beraber 
olmalıyız. Allah(cc) izniyle bunun da 
üstesinden geleceğiz, başaramaya-
caklar. Yeni Sanayi Sitesi konusun-

da isteğimiz ve arzumuz var. Ancak 
burada en önemli görev sanayi es-
nafımıza ve Oda Başkanlarımıza dü-
şüyor. Biz her türlü desteği verme-
ye hazırız. Oturup proje yapamayız 
ancak sizlerin önüne düşer ve her 
kapının açılması için canla başla ça-
lışırız. Buradan bir karar çıkması ve 
bir an evvel yeni sanayi sitemiz için 
adımların atılması gerekir” ifadele-
rini kullandı.  Program protokol ve 
sanayi esnafının karşılıklı soru-cevap 
ve istişareleriyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

‘Zor dönemleri  başarı 
ile atlatmış bir  ülkeyiz’

Ereğli Belediyesi’nden özel
hastane için arsa tahsisi

Girişimci İşadamları Vakfı Baş-
kanı Mehmet Koç, ekonomik sal-
dırıyla ilgili açıklama yaptı. “Gün 
geçmiyor ki ülkemiz yeni bir plan-
lı saldırının hedefi olmasın. Gün 
geçmiyor ki bu topraklar üzerinde 
sinsi hesaplar yapılmasın. Sadece 
dışarıdan, içeriden değil dört bir 
koldan saldırıyorlar ama bir türlü 
bu necip millete diz çöktüremiyor-
lar. Çünkü bu millet artık uyandı, 
gerçeği gördü ve saldırının boyutu, 
acımasız şiddeti oranında devle-
tiyle kenetlendi. Savaşta bükeme-
dikleri bileği şimdi masada bük-
mek istiyorlar. Tanklarla, toplarla, 
füzelerle başaramadıklarını şimdi  
ekonomik silahlarla, dolarla yap-
mak istiyorlar” diyen Koç, “Doları 
bir kırbaç gibi kullanarak büyük bir 
ekonomik savaşın fitilini ateşleyen, 
15 Temmuz’da içimizdeki piyonla-
rını kullanarak vurmak istedikleri 
darbeden netice alamayan güçler 
şimdi ekonomik gücünü kullana-
rak ülkemize Direnme! Teslim Ol! 
Diyorlar. Ülkemiz geçtiğimiz yıl  
%7,4 büyümüş, bütçe açığımızın 
GSYİH oranı %2, Kamu borç sto-

kunun GSYİH oranı %30 seviyele-
rinde olmasına rağmen. Ekonomik 
temeller ile açıklanamayan spekü-
latif bir kur saldırısı  ile karşı kar-
şıyayız. Bu bir Ekonomik saldırı, İş 
adamları ve girişimciler  olarak  ak-
siyon alıyoruz. Şu an eylem zama-
nı. Zor günlerden geçiyoruz ama 
bu zorlukları ilk defa yaşamıyoruz. 
Zor dönemleri  başarılı ile atlatmış 
bir  ülkeyiz. Çok iyi bir koordinas-
yonla, dahili gündemlerle kafaları 
karıştırmadan,  üretimi artırmalı, 
ihracata yönelmeli ve ülkemizin 
döviz getirici kazanımlarını yukarı 
çıkarmalıyız. Dünyada ve  bölge-
mizdeki yeni kurulan pazarlara da-
hil olmalı alternatif  ( Euro, Pound, 
Ruble, Yuan vb. ) para birimleri ile 
olan ticaretimizi  artırmalıyız. Giri-
şimci İş Adamları Vakfı olarak kü-
resel aktörlerin tehditlerine boyun 
eğmeyen hükümetimizin ve dev-
letimizin yanında olduğunu belir-
tir;  vakfımız yönetimi ve üyeleriyle 
devletimize ve hükümetimize des-
teğimizin süreceğini ifade ederiz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediyesi’nin kendi öz 
kaynaklarıyla aldığı, şehrin en de-
ğerli ve merkezi yerinde olan Uğur 
Mumcu Caddesi’ndeki yaklaşık 
6 Bin metrekarelik arsa Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’in tali-
matlarıyla özel hastane yapımı için 
cazip fiyatlarla yatırımcıları bekli-
yor. 

Konu hakkında açıklamalarda 
bulunan Başkan Özgüven: “Ereğ-
li’mizin sorunlarına köklü çözüm-
ler üretmeye devam ediyoruz. 
Hizmet noktasında dört koldan 
çalışmalarımızı sürdürürken şeh-
rimizde önemli eksiği gidermenin 
yanında istihdam da sağlayacak 
projeler üretmeye özen gösteriyo-
ruz. İlçemizde Özel Hastane eksik-
liği açıkça hissediliyor. Göreve gel-

diğimiz günden beri Özel Hastane 
için yoğun bir gayret sarf ettik. 
Özellikle daha önce Alman Hasta-
nesi’nin bulunduğu yeri almak için 
önemli mesafe kat ettik ancak bu-
radaki eski müstecirlerin uzlaşmaz 
tavrı nedeniyle yarıda kaldı. Bunun 
üzerine Belediyemiz öz kaynakla-
rıyla satın aldığımız Uğur Mumcu 
Caddemizdeki yaklaşık 6 Bin met-
rekarelik arsamızı Özel Hastane 
yapımı için %10 yada %20 arası 
bir peşinat ve uzun vadeli yayılan 
bir ödeme planıyla tahsis edece-
ğiz. Burayı alacak kişiler 6 ay içe-
risinde çalışmalara başlayacak ve 
24 ay içerisinde hastane yapımını 
tamamlayacaklar. Bu noktada mü-
teşebbislerimizi bekliyoruz” ifade-
lerini kullandı. n HABER MERKEZİ  

Bosna Meclisine giren tek başörtülü kadın milletvekili KenelaZuko’nun başkanlığın-
daki ‘Fatma Derneği’ üyesi bir grup Bosnalı Kadın Meram Belediyesini ziyaret etti

‘Kadınlarımız baştacı’
Merhum Aliya İzzetbegoviç’in 

partisi SDA (Demokratik Hareket 
Partisi)’den Bosna Meclisine giren 
tek başörtülü kadın milletvekili Ke-
nelaZuko’nun başkanlığındaki ‘Fat-
ma Derneği’ üyesi bir grup Bosnalı 
Kadın Meram Belediyesini ziyaret 
etti.  

Aralarında, Merhum Aliyaİzzet-
begoviç’in partisi SDA (Demokratik 
Hareket Partisi) nın kadın kollarında 
görev yapan ve Bosna Hersek Parle-
mentosunun tek başörtülü milletve-
kili olan KenelaZuko önderliğindeki 
‘Fatma Derneği’ üyesi bir grup Bos-
nalı kadın Meram Belediyesini ziya-
ret etti. Meram Belediye Başkan Ve-
kili Fahri Eken tarafından karşılanan 
ve ağırlanan grup Meram ve Meram 
Belediyesini tanıma fırsatı buldu. 

“GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, 
GÜÇLÜ DEVLET” 

Kendilerini ağırladığı için Meram 
Belediye Başkan Vekili Fahri Eken’e 
teşekkür eden Boşnak Milletvekili 
KenelaZuko, kadınların STK çalış-
malarına katılmaları ve siyaset yap-
malarının bir ülkenin geleceği adına 
çok önemli olduğuna vurgu yaptı. 
Bu noktada kendisinin ev hanımlığı 
ve 4 çocuk annesi olmasının yanın-
da 16 yıldır politika yaptığını ve üni-

versitede çalıştığını söyleyen Zuko, 
“Fatma Derneği olarak bir sloganı-
mız var; “Güçlü kadın, güçlü aile ve 
güçlü devlet demektir.” Adımlarımı-
zı bu prensibe göre atmaya gayret 
gösteriyoruz” diye konuştu. 
“HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ” 

Türkiye’nin ilk başörtülü bele-
diye başkanı olan Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru’nun adını seçil-
diği dönemde duyduğunu ve bun-
dan dolayı büyük mutlulukduydu-
ğunu kaydeden Zuko, “Biliyorsunuz 
ki bizim derneğimizin adı da Fatma. 
Ortak değerler taşıdığımız insanlarla 

birlikte hareket etmemizden daha 
güzel ne olabilir ki. Bu nedenle Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru 
ve Meram Belediyesi ile de her türlü 
işbirliğine hazırız” dedi. Zuko ayrı-
ca, SDA bünyesinde görev yapan 
“Fatma Derneği’nin ailenin eğitim, 
ailenin statüsü gibi konularla ilgilen-
diğini ifade etti. 

‘KADIN BAŞKANA SAHİP ENDER 
BELEDİYELERDEN BİRİYİZ’

Heyete, Meram ve Meram Bele-
diyesi hakkında bilgi veren Belediye 
Başkan Vekili Fahri Eken’de ilçenin 
Konya’nın üç merkez belediyesin-

den biri olduğunu aktardı. Fatma 
Toru’nun çok istemesine rağmen 
şehir dışı programından dolayı he-
yetle bir araya gelemediğini söyle-
yen Eken, kendisinin bu özel ekibi 
ağırlamaktan dolayı duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Meram Bele-
diyesinin 200’ü kadın olmak üzere 
1460 çalışanı ile büyük bir kurum 
olduğunu kaydeden Eken konuşma-
sını şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşka-
nımızın önderliğinde meclisimizde 
bugüne kadar hiç olmadığı kadar 
kadın vekilimiz var. Meram gibi 350 
binlik büyük nüfusuyla büyük bir 
ilçe,icraatçı, titiz bir kadına emanet. 
Belediye Meclisimizde görev yapan 
7 kadın ile başta mühendislik ve 
mimarlık pozisyonları olmak üzere 
birçok pozisyonda görev yapan ha-
nım arkadaşlarımız bizim her yön-
den kadınlara verdiğimiz değerin 
en önemli göstergesidir. Kadın aile 
birliği müdürlüğümüzle kadınların 
özellikle sosyal ihtiyaçlarını yerinde 
tespit edip yardımcı olmaya gayret 
gösteriyoruz. Bütün bunlar bizim 
nazarımızda kadınların ne den-
li önemli olduğunun kanıtlarıdır. 
Bundan da gurur duyuyoruz” diye 
konuştu.  
n HABER MERKEZİ 

Ereğli’ye modern sanayi sitesi kuruluyor

Mehmet Koç

Boşnak Milletvekili KenelaZuko, kadınların STK çalışmalarına katılmaları ve siyaset 
yapmalarının bir ülkenin geleceği adına çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
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Yaptığı çalışmalar ile kısa sürede adını duyuran ERKONSİAD, geleceğe yönelik hedefleri ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor

Ereğli’nin lokomotif STK’sı
2017 yılında kurulmuş olan 

Ereğli Konya Sanayici, İşadamları ve 
Bürokratları Derneği (ERKONSİAD) 
kısa zamanda yaptığı çalışmalarla 
kamuoyunda adından çokça söz et-
tirdi. Ereğli’ nin yetiştirdiği saygın 
avukatlardan Ali Süzgün’ ün baş-
kanlığını yürüttüğü dernek özellikle 
iş hayatında ve sosyal alanlarda dik-
katleri üzerine topladı. Ereğlili olan, 
Ereğlili hisseden ve Ereğli’yi seven 
dünyanın dört bir yanındaki insan-
larımıza hitap eden dernek, yeni 
dönemde de ilimiz ve ülkemiz için 
faydalı işlere imza atmak adına emin 
ve doğru adımlarla çalışmalarını 
yönlendiriyor. Yapılan bu faaliyet ve 
çalışmaların mimarı ERKONSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali 
Süzgün, derneğin faaliyetleri hak-
kında bilgi verdi. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Güzellikleri ve sevdası kalbimize 

işlemiş olan Ereğli’de doğup büyü-
düm. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olduktan son-
ra, yaklaşık 20 yıldır serbest Avukat 
olarak İş hayatıma Konya’da devam 
ediyorum. Geçmişten bugüne kadar 
insanımız ve ülkemiz yararına faali-
yet gösteren birçok sivil toplum ku-
ruluşunda çalışmalarda bulundum. 
Çeşitli derneklerin üst düzey yöne-
ticilik görevlerini yürüttüm. Edindi-
ğim bu bilgi birikimi ve tecrübelerin 
rehberliğinde 2017 yılında da Ereğ-
lili sanayici, işadamı ve bürokrat 
dostlarımız ile birlikte ERKONSİAD’ı 
kurduk. Şu an ise üyelerimizin şah-
sıma gösterdikleri teveccüh ile der-
neğimizin başkanlık görevini yürüt-

mekteyim.
ERKONSİAD’ın kuruluş amacı nedir?

Derneğimizi kurmamızdaki 
amacımız; dünyanın dört bir ya-
nında yaşayan dürüst ve güvenilir 
insanlardan oluşan nitelikli hemşe-
rilerimize ulaşarak onların dayanış-
ma içerisinde olacağı, kaynaşacağı 
ve iletişim kurabilecekleri ortamlar 
oluşturmak ve faaliyetler yürütmek-
tir. 7’ den 70’ e bütün hemşerileri-
mizi kucaklamak maksadıyla, proje 
ve çalışmalar yapmak arzusunda 
olan Derneğimiz; üyelerimizin bir 
araya geldiği, birlik beraberlik ve 
dayanışma ruhu içerisinde, karşılıklı 
fikir alışverişinde bulundukları bir 
merkez olma yolunda emin adım-
larla ilerlemektedir. Gelecekteki 
en önemli amacımız ise geçmişi ve 
kendisi çok büyük olan Ereğli’mizin 
en geniş kapsamlı iletişim ve etkile-
şim soyağacının oluşturulmasıdır.

Hedefleriniz neler?

Ereğli; tarihi, coğrafyası, nüfu-
su, sanayisi, yetiştirdiği kadrolar ve 
insanıyla marka bir ilçedir. Öncelikli 
hedefimiz Ereğlili hemşerilerimizi, 
işadamlarımızı ve bürokratlarımızı 
bir araya getirerek, ilimiz, ülkemiz 
ve insanlık adına birlikte güzel iş-
lere imza atmak, bunun yansıması 
olarak da Ereğli markasını dünyaya 
duyurmaktır. Derneğimiz Ereğli’nin 
marka değerini artırıp, ilçemize fay-
dalı olma adına önemli çalışmalar 
yapmakta olup yapmaya da devam 
edecektir. ERKONSİAD, hemşeri-
lerimizin dünyaya açılan kapısı ola-
caktır. Ayrıca Derneğimiz için yeni 
bir bina yapma hedefimiz de var. Bi-
namızın yapılması ile birlikte Ereğli, 
Konya, Türkiye ve dünyanın birçok 
bölgesinde yürüttüğümüz çalışma-
larımız daha da kurumsal hale geti-
rilerek daha da büyütülecektir.

Saha da aktif çalışmalara 
başladınız mı?

Henüz yeni kurulmuş bir dernek 
olmamıza rağmen ciddi çalışmalara 
imza attık ve kurumsallaşma ça-
lışmalarımızı hızla tamamladık. Bu 
sayede de kamuoyunda çok çabuk 
tanındığımız kanaatindeyiz. Üyelik 
ve çalışma faaliyetlerimizin takip 
edilebildiği web sitemiz sayesinde 
vatandaşlarımız derneğimiz hak-
kında bilgi sahibi olabiliyor ayrıca 
görüş, öneri ve taleplerde de bulu-
nabiliyorlar. Derneğimizde oluştu-
rulan veri tabanımız ile hemşerileri-
mize ulaşabiliyor ve onlarla istenen 
zamanlarda iletişime geçebiliyoruz. 
Derneğimizin kurulması ile birlikte 
hemşerilerimiz kimin ne iş yaptı-
ğını, nerede bir Ereğlili olduğunu, 
ihtiyaç ve taleplerini öğrenebiliyor-
lar. Sosyal dayanışma ve kurum-
sallaşmanın bir yansıması olarak da 
hemşerilerimizin mutlu ve üzüntülü 
zamanlarında hepimiz yanlarında 
olabiliyoruz. 

Son olarak eklemek 
istedikleriniz neler?

ERKONSİAD olarak ülkemiz 
için çakılacak en ufak bir çiviyi bile 
önemsiyoruz. Üreten, ihraç eden 
bir Türkiye olma yolunda ilerlerken 
çorbada bizim de tuzumun olması 
gurur vesilemiz olacaktır. En önemli 
gayemiz başta ilçemizin, sonra Kon-
yamızın ve en önemlisi ülkemizin 
kalkınmasında rol almaktır. Gelecek 
nesillere bırakacağımız en büyük 
miras gelişmiş, üreten ve güçlü bir 
Türkiye olacaktır. Bu noktada siz 
değerli basın mensuplarımıza da 
desteklerinizden ötürü çok teşekkür 
ediyorum.  n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ 

2016 yılında kurulan KONTİMDER, kısa sürede yaptığı çalışmalar ile sektörün sesi olarak sorunların çözümünü sağladı. KONTİMDER Başka-
nı Osman Başaran, “ Özellikle eğitim faaliyetlerinde ön plana çıkan dernek, ihracatı geliştirme noktasında da ciddi çalışmalar yürütüyor” dedi

‘Sektörün sesi olduk’
2015 yılından kurulan Konya 

Tesisat ve İnşaat Malzemecileri 
Derneği(KONTİMDER), sektörel 
bazda Konya’daki ikinci dernek 
olarak 3 yılda güzel işlere imza 
attı. Şehrin tanınmış isimlerinden 
Osman Başaran önderliğinden 
kurulan KONTİMDER şu an 345 
üyesiyle sektör adına başarılı işlere 
imza atıyor. Özellikle eğitim faali-
yetlerinde ön plana çıkan dernek, 
ihracatı geliştirme noktasında da 
ciddi çalışmalar yürütüyor. Sektör 
adına önemli işlere imza attıklarını 
dile getiren Başkan Osman Başaran, 
“Eğitim çalışmaları, ihracatı geliştir-
me politikaları, geziler, fuar faaliyeti 
olmak üzere birçok çalışma yaptık. 
Bu noktada sektörümüzün sesi ol-
duğumuza inanıyorum” dedi. 

Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1976 doğumluyum. Sarayönü 

Kuyulusebil köyündenim. İşletme 
mezunuyum. PVC kapı pencere ve 
ev ürünleri sektöründe faaliyet gös-
termekteyim. İdolwin ve İdolwood 
markaları ile üretimlerimizi ger-
çekleştiriyoruz. Daha önce birçok 
STK’da yöneticilik yaptım. Şimdi de 
KONTİMDER Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevini yürütmekteyim. 

Derneğinizden biraz bahsedebilir 
misiniz?

Konya Tesisat ve İnşaat Malze-
mecileri Derneği(KONTİMDER) 19 
Aralık 2015 yılında kuruldu. Ku-
rucu başkanlığını şahsım üstlendi. 
TİMFED’E bağlı bir dernek olarak 
faaliyet göstermekteyiz. Konya’da 
müteahhitlik mesleği dışında inşaat 
sektörünün tüm kollarında faaliyet 
gösterenler üyemiz olabiliyor. 30 
yönetim kurulu üyesi ve 345 üye ile 
faaliyet göstermekteyiz. Yaş ortala-

masının 34 olduğu derneğimizin, 
Konya’nın en genç yaş ortalamasına 
sahip bir yapısı var. Konya’da ku-
rulmuş ikinci sektörel derneğiniz. 
Hiçbir siyasi parti ve cemaatin arka 
bahçesi değiliz. Sadece sektörümü-
zün hizmetkarıyız. 

Faaliyetleriniz neler?
KONTİMDER olarak kuruldu-

ğumuz günden bu yana eğitim 
faaliyetlerini çok önemsedik. İlk 
zamanlar 15 günde bir eğitim yap-
tık. Sonra talep üzerine eğitimleri 
1’ayda bir yapmaya başladık. Sek-
törel, iş ahlakı, işletme, ekonomi 
yönetimi üzerine çok sayıda eğitim 
yaptık. Çok değerli isimleri misa-
fir ettik. Babalık eğitimi bile verildi 
derneğimizde. Bunun yanı sıra yurt 
dışı yurt içi iş gezileri düzenliyoruz 
belirli aralıklarla. İhracatı artırmaya 
yönelik çalışmalar gerçekleştiriyo-

ruz. Alım heyetleri getiriyoruz Kon-
ya’ya. 

Konya’da inşaat fuarına da ciddi 
katkılar veriyorsunuz. Bu süreçten de 

bahsedebilir misiniz?
Yine fuar ziyaretlerini aksatmı-

yoruz. 2 yıldır da Konya’da İnşaat 
Fuarı’nda çözüm ortağı olduk ve 
üyelerimizin katılımını destekledik. 
Yaptığımız çalışma ile katılımcı ve 
ziyaretçi sayısı 2 kat arttı. Çok şükür 
fuarcılık alanında şehrimize katkı 
sağlamış olduk. Bununla birlikte 
sosyal sorumluluk projelerine de 
büyük önem veriyoruz. Mutat ara-
lıklarla sosyal sorumluluk projeleri 
geliştiriyoruz.

Hedefleriniz neler?
Çok şükür kısa sürede derneği-

mizi iyi bir yere getirdik. Bunda ar-
kadaşlarımızın gayreti çok önemli. 
Üyesiyle yönetim kurulu ile herkes 
KONTİMDER’i sahiplendi ve bu 
noktaya getirdi. Şimdi en büyük 
hedefimiz geldiğimiz noktayı en 
yükseğe taşımak. Allah izin verirse 

Aralık ayında genel kurul yapacağız. 
Bu noktada görevi yeni bir arkadaşa 
devredeceğiz. Tabiki biz bırakıp git-
meyeceğiz ama başkanımız yeni bir 
isim olacak. Hedefimiz Konya’nın 
en etkin kuruluşlarından bir tanesi 
olup, meslektaşlarımızın sorunlarını 
kısa sürede çözen ve sektörü kalkın-
dıran bir dernek olmak.

Son olarak eklemek istedikleriniz 
neler?

Yaptığımız çalışmalarda bugüne 
kadar siyasisi, bürokratı, yerel yöne-
ticiler dahil yanımızda olan herkese 
teşekkür ediyoruz. Derneğimize 
emek veren üyelerimiz ve yönetim 
kurulu üyelerimize da şükranları-
mızı sunuyoruz. Ve siz değerli basın 
mensuplarına da çalışmalarımızı 
aktardığınız ve destek olduğunuz 
için ayrıca teşekkür ediyoruz.
n SAMİ KAYALAR 

ERKONSİAD Başkanı Ali Süzgün

KONTİMDER Başkanı Osman Başaran
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Fikret Orman’dan 
yönetime neşter

Galatasaray’a 
PFDK’dan ceza

Kayserispor’dan 
kombine açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Or-
man, 16 Eylül’de yapılacak olan 
olağanüstü seçimli genel kurul-
da listesinin yarısını yenileye-
cek. Orman’ın listesinde mevcut 
yönetimden 8 isim yer alacak. 

Beşiktaş’ta 16 Eylül’de ya-
pılacak olan olağanüstü seçimli 
genel kurul öncesinde Başkan 
Fikret Orman, mevcut yönetim 
kurulunda büyük bir değişikliğe 
gidecek. Yönetim Kurulu’nda 
enerji değişikliğine ihtiyaç oldu-
ğunu söyleyerek, son yapılan Divan Kurulu Toplantısı’nda seçime 
gitme kararı aldığını açıklayan Orman’ın listesi de şekilleniyor. 
Mevcut yönetimden Umut Güner, Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mi-
can, Ahmet Ürkmezgil, Candaş Tolga Işık, Hakan Özköse, Şafak 
Mahmutyazıcıoğlu’nu listeye alacak olan Orman, Erdal Karacan’ı 
da yeni yönetimde düşünüyor. 

Beşiktaş’ta gerçekleşecek seçim öncesinde Fikret Orman’ın 
listesinde düşünmediği isimler de belli. Erdal Torunoğulları, Deniz 
Atalay, Ahmet Nur Çebi, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni 
yönetimde yer almayacak. Metin Albayrak’ın yönetime girip girme-
yeceği ise belirsiz. 
n İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor ile oy-
nanan TFF Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha 
olayları nedeniyle Galatasaray’a 70 bin TL para cezası verdi. 

Süper Kupa müsabakasında Akhisarspor ile karşılaşan Galata-
saray’a PFDK’dan ceza geldi. TFF’nin sitesinden yapılan duyuruda 
şu ifadelere yer verildi: 

“Galatasaray’ın 05.08.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - 
Akhisarspor TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden 
olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70 bin TL para cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiştir.” 
n İHA

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, Kadir Has Stadı 
tribünlerinin toplu olarak kimseye ayrılmadığı ve taraftarların iste-
dikleri tribünden kombine bilet alabilecekleri duyuruldu. 

Sarı Kırmızılı takımın resmi internet sitesinden yapılan açık-
lamada, “Stadyumumuzda 2018-2019 futbol sezonu kombine bi-
let satışlarımız devam etmektedir. Herhangi bir tribünde şu anda 
herhangi bir kişiye, gruba veya zümreye yer ayrılması söz konusu 
değildir. Öncelik hakkı sadece geçen sezon kombine sahibi olan 
taraftarlarımıza kombine satışlarına başladığımız ilk bir hafta ta-
nınmıştır. Şu anda stadyumumuzda boş yer olan tüm koltuklar 
kombine satışına açıktır ve taraftarlarımız istediği koltuğu seçerek 
kombine bilet yüklemesi yaptırabilir” cümlelerine yer verildi. 
n İHA

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’in ilk haf-
tasında Akhisarspor’u 2-1 yendiği maçta takı-
mı adına bir gol atan Ryan Babel, Vodafone 
Park’ta etkili performansıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibe 2016-2017 sezonun 
devre arasında transfer olan Hollandalı futbol-
cu, takımının Vodafone Park’ta yaptığı son iki 
karşılaşmayı boş geçmedi ve fileleri havalan-
dırdı. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Lig 3. ön eleme 
turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz’i 1-0 
mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü 
atan 31 yaşındaki oyuncu, sonraki Akhisarspor 
karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı ba-
şardı. 

Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla Voda-
fone Park’ta tarihi golleri atan isim oldu.

Geçen sezon Süper Lig’de Osmanlıspor 
ile oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 üstünlüğüyle 
tamamlanan karşılaşmada 3 gol birden atan 
Ryan Babel, siyah-beyazlı takımın Vodafone 

Park’taki resmi maçlarında 100. golünü attı. 
Hollandalı futbolcu, Vodafone Park’ta oyna-
nan lig maçlarında da takımı adına 100. golü 
atan isim olarak dikkati çekti. Beşiktaş’ın Ak-
hisarspor ile oynadığı karşılaşmada 2. golü 
kaydeden Babel, siyah-beyazlı ekibin resmi 
maçlardaki 100. golünü de atan isim olarak ta-
rihe geçti. Tecrübeli futbolcu, böylece Dolma-
bahçe’de iki “Dalya” birden yapmayı başardı. 

VODAFONE PARK’IN EN GOLCÜ 
ÜÇÜNCÜ OYUNCUSU DURUMUNDA 

Babel, Vodafone Park’ta son iki karşılaş-
mada iki gol atarak bu stattaki en golcü Beşik-
taşlı futbolcu sıralamasında 3. sıraya yükseldi. 
Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncuları Cenk To-
sun ile Anderson Talisca geçmiş sezonlarda 
bu statta 23’er gol atarken, Babel şimdiden 13 
gole ulaştı.
HAT-TRİCK YAPAN OYUNCULAR ARASINDA

Hollandalı futbolcu, Vodafone Park’ta 

hat-trick yapan oyuncular arasında da yer alı-
yor. Siyah-beyazlı takım adına geçen sezonki 
Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisaspor kar-
şısında 4 gol atan Alvaro Negredo, bu statta 
bir maçtaki en çok golü atan isim durumunda 
bulunuyor. Beşiktaş’ta Cenk Tosun, Jeremain 
Lens birer kez hat-trick yaparken, Cyle Larin 
bunu iki kez başardı. Ryan Babel ise Osman-
lıspor karşısında 3 kez fileleri havalandırarak 
bu başarıyı gösteren oyunculardan biri olarak 
adını yazdırdı.  

BEŞİKTAŞ, BABEL’İN GOL 
ATTIĞI MAÇLARIN TAMAMINI KAZANDI
Beşiktaş, Babel’in Vodafone Park’ta gol at-

tığı maçların tamamını kazandı. Siyah-beyazlı 
formayla resmi maçlarda 25 gol atan Babel, 
bunların 13’ünü Vodafone Park’ta kaydetti. 
Dolmabahçe’deki Süper Lig maçlarında 9 kez 
gol sevinci yaşayan Ryan Babel, Avrupa kupa-
larında ise fileleri 4 kez havalandırdı.  n AA

Vodafone Park’ın golcüsü Babel

Rizespor 53 bin forma hedefliyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 

Çaykur Rizespor, yeni sezonda forma 
satışları için 53 bin rakamını hedefli-
yor. 

Bu sezon yaptığı kampanyalarla 
taraftarına forma hediye eden Çaykur 
Rizespor, “Hedef 53 bin forma” kam-
panyasıyla forma satışlarını arttırmayı 
istiyor. 

Yeni sezona vizyon projelerle ha-
zırlanan Çaykur Rizespor tarafından ya-
pılan açıklamada, “Daha güçlü Çaykur 
Rizespor için bir forma da sen al, yaşa-
dığın yer yeşil ve mavi olsun! Nasıl ki 
Rize yeşil-mavisiz olmaz ise Rizespor 
da sensiz olmaz” denildi. 

Formaların satışa çıktığı günden 
itibaren ilk on günde bin forma satışına 
ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, 
Çayeli Belediyesi’nin de 150 yeni se-
zon forması satın alarak kampanyaya 

büyük bir destekte bulunduğu ifade 
edildi. 

“BİZLERİ DAHA ÇOK MOTİVE 
EDECEKTİR” 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan 
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan 
Kemal Yardımcı, 53 bin forma kam-
panyasının desteklenmesi gereken bir 
fikir olduğunu belirterek “53 bin forma-
yı taraftarımız alamazsa bile, firmaları-
mızın, sponsorlarımızın ve Rizespor’a 
gönül verenlerin formalarımızdan alıp 
Rizeli’ye dağıtması lazım. Bu hedef, bu 
ilgi bizi daha da motive eder” dedi. 

Öte yandan Osman Karavin Cadde-
si üzerinde ve Çaykur Didi Stadı yanın-
da bulunan AtmacaSM Mağazalarında 
da forma satın alan taraftarlara hediye-
ler devam ediyor. 

53’üncü forma satışının hediye 
edilmesiyle başlayan ve her mağaza-

daki 100’üncü taraftara forma hediye 
edilmesiyle devam eden kampanyada 
kentte bulunan AtmacaSM mağazala-

rındaki 353. formalar taraftara hediye 
edildi. 
n İHA

Hedef şampiyonluk!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman bordo mavili takımda şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. 
Konyalı teknik adam, antrenörlük kariyerine başlamasında Şenol Güneş’in payının büyük olduğunu söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımda hedefi-
nin şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti. Karaman, Trabzonspor dergisinin 
bu ayki sayısındaki röportajında, antrenörlük hayatına başlamasında teknik di-
rektör Şenol Güneş’in payının çok büyük olduğunu anlattı.

Kendini işini seven, işine tutkuyla bağlı ve o ruhu, heyecanı doğrusuyla yan-
lışıyla hissetmiş, samimi bir teknik adam olarak gördüğünü aktaran Karaman, 
“Trabzonspor’daki hedefim de şampiyonluk. Allah nasip ederse şampiyon olma-
dan ben bu takımı bırakmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Karaman, bunu yüzeysel söylemediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Geçmiş dönemde de forma giydiğim zamanda da insanlar benim karak-

terimi bilirler. Evet, sakinim, dinginim, hayata olgun bakıp olayları daha sakin 
karşılarım ama bendeki fırtınayı yakın çevrem çok iyi bilir. İçimde kopan fırtınayı, 
bilenler iyi bilir. Şunu net bir şekilde söyleyelim, eğer birisi yapacaksa o isim 
benim. Ben olmak isterim.”

Trabzonspor forması giydiği 1996 yılında kaybettikleri Fenerbahçe maçı 
sonrasında çok üzüldüğüne değinen Karaman, “Uzun zaman üzüldüm. Zaman 
zaman doğaya çıkıp fırsat buldukça doğadaki sessizliği ve haykırışları dinleme-
ye gayret ederim, onların bazen sesinde, bazen sessizliğinde ruhumu dinlen-
dirmeye gayret ederim ama o içimdeki, beynimdeki o acı dinmedi, diyebilirim. 
Kendim açısından mı diyorum? Kendim açısında değil ama bu şehrin insanının 
böyle bir mutluluğu hak ettiğini düşünüyorum. Bunu hak ettiğini düşünüyorum 
ama gücümüz oraya kadarmış, yetmedi.” yorumunu yaptı.

ŞİKE DAVASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Ünal Karaman, futbolda şike davasının konuşulduğu 2010-2011 sezonuna 

ilişkin ise şu görüşleri paylaştı: “Öncelikle şunu söyleyelim, ben hakim değilim, 
yargıç değilim ama bunu net bir biçimde ifade edebilirim ki hayatımın çizgisi 
ve ana düsturu adalet üzerine kurulmuştur. Peygamber Efendimiz, hadiste der 
ki ‘Adalet güzeldir, yönetende daha güzel durur.’ Ben o gün de söyledim; ‘Bize 
verecekleri bir kupa bizi şampiyon yapmayacak.’ Samimi olarak söylüyorum, o 
duruşumuz, o yoklukla mücadelemiz bizi bir noktaya taşıdı. Ben sadece o gün 
şunu bekleyebilirdim, ‘Geçmiş dönemde Türkiye’nin şartları böyleydi, biz de o 
şartlar içerisinde olumsuzluklar yaşadık. Onların yaşanmasına biz de ucundan, 
kıyısından bulaştık ama bunu bir milat kabul edelim, bugünden itibaren temiz 
beyaz bir sayfa açalım, gelecek nesillere de tertemiz bir futbol bırakalım, spo-
run içerisinde kalmış güzel nesiller bırakalım.’ diyebilirdik. Bence onu demedik, 
orayı atladık sadece.

Yoksa kağıda bakarak ‘Gelecek nesillere iyi bir miras bırakalım.’ demenin ne 
kadar samimi olup olmadığınızı insanlar anlar. Küçük bir pardon, küçük bir özür 
olabilirdi. Türk futbolunun, Türk sporunun içerisinde neler olduğunu bu camia-
nın içerisindeki insanlar biliyor. Bir kere kara sakız gibi yapıştı sırtına. Bundan 
kurtulmanız zaten söz konusu değil ama bir tek şunu diyebilirdi insanlar ‘Bunu 
bir milat kabul edelim, bundan sonra adil bir yarış olsun, adil bir yarış içerisinde 
gençlerimizin akıttığı alın terini alkışlayalım.’ diyebilselerdi yol almış olurduk. “

MEDİCAL PARK’TA İLK MAÇ
Medical Park Stadı’nda Trabzonspor’un başında ilk kez sahaya çıkacak ol-

masına ilişkin de Karaman, şunları kaydetti: “Tabii ki heyecan verici, çok güzel. 
Ben Trabzonspor taraftarı gibi düşünebilecek, yorumlayabilecek bir insanım. 
İyi bir teknik adama sahipler. Bir kere bunun rahatlıkla söyleyeyim. Kendini be-
ğenmişlik asla değil çünkü ben onların içinden bir parçayım. Onların belki şu 
an en önemli parçasıyım. Onları seven, onlar gibi düşünebilen, onların acısına 
ortak olabilen, onların sevincini veya kederini ne yaşayacaksak onu paylaşan bir 
teknik adama sahipler. Empati yaparak olaylara bakarlarsa yakın bir gelecekte 
Trabzonspor’un şampiyonluk kupasını Allah bize nasip eder ve o statta kaldırı-
rız. Ben bunu çok inanarak ve güvenerek söylüyorum. Ben bu şehrin acısında 
da sevincinde de varım. Yeri geldi gözyaşı döktük, yeri geldi düğününde horon 
teptik. Onlardan biriyim. Bu kimlikle karşılarına çıktım. Kimsenin gözü arkada 
kalmasın, takımlarına sahip çıkabilecek donanımlı bir dosta sahipler. İnşallah 
bu bütünlük içerisinde bundan sonra daha çok sevinç yaşatırız.”
n AA
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Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 1. ayak yarışı 18-19 Ağus-
tos tarihlerinde Konya’da düzenlenecek. Türkiye Motosiklet Fe-
derasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Saraçoğlu Drag 
Pisti’nde organize edilecek şampiyonaya ev sahibi Konya’nın yanı 
sıra Ankara, Mersin, Manisa, İstanbul ve Antalya’dan yarışçılar ka-
tılacak. Sporcular 402 metre uzunluğundaki pistte ilk gün serbest 
ve sıralama antrenmanlarına katılacak. Organizasyonun ikinci gü-
nünde ise sporcular Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 600 
cc, Street 750 cc, Standart 1000-1300 cc, Standart 600-750 cc, 
Pro300 sınıflarında yarışacak.
n AA

Konyalı milli tekvandocu Zeliha Ağrıs’ın katıldığı Grand Prix 
müsabakalarında Türkiye’ye üçüncülük derecesi kazandırması 
memleketi Beyşehir ilçesinde sevinçle karşılandı. Beyşehir Bele-
diyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır yaptığı açıklama-
da, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Rusya’nın başkenti 
Moskova’da 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Moskova 
Grand Prix’inde Beyşehirli milli tekvandocu Zeliha Ağrıs’ın 49 kilo 
bayanlar kategorisinde üçüncülük derecesi elde ettiğini söyledi. 
Zeliha Ağrıs’ın, bu başarısıyla Türkiye’ye bronz madalya kazandır-
dığını bildiren Çakır, “Kilosunda son dünya tekvando şampiyonu 
olan milli sporcumuz Zeliha Ağrıs’ı elde ettiği bu başarıdan ötürü 
kutluyorum. Yine gösterdiği başarıyla kızımız, hem ilçemizin, hem 
de ülkemizin gururu olmuştur” dedi. 
n İHA

Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Türkiye Şampiyo-
nası’ndan 3 bronz madalya ile döndü. Türkiye Güreş Federasyonu 
faaliyet programında yer alan Türkiye Küçük Minikler Güreş Şam-
piyonası Ankara’da yapıldı. Çeşitli illerden 80 kulüp ve 240 sporcu-
nun katıldığı Şampiyona da Selçuklu Belediyespor Kulübü başarılı 
bir performans sergiledi. Minikler Serbest Güreş  Şampiyonası’nda 
mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş Takımı Spor-
cusu Cafer Satılmış ve Sadi Akdoğan, 52 kg da Türkiye üçüncüsü 
olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde üçüncülük 
elde eden Cafer Satılmış, 53 kg Grekoromen stilde de üçüncülük 
elde ederek iki farklı stilde madalyanın sahibi oldu. Toplamda 7 
sporcusuyla şampiyonaya katılan Mavi-Beyazlı kulüp Ankara’dan 
üç madalya ile döndü.
n SPOR SERVİSİ

Motodrag heyecanı 
Konya’da yaşanacak

Zeliha Ağrıs’tan 
bir madalya daha

Selçuklu, güreşte 
üç madalya kazandı

Samuel Eto’o’nun yeni adresi Katar oldu
Konyaspor ile sözleşmesini fes-

heden Kamerunlu yıldız, Katar ku-
lüplerinden Qatar SC ile anlaşmaya 
vardı. Samuel Eto’o, üç sezonluk 
Süper Lig kariyerine noktayı koydu. 
Konyaspor ile sözleşmesini feshettik-
ten sonra da ismi Süper Lig kulüpleri 
ile anılan yıldız isim, Katar’a transfer 
oldu. 37 yaşındaki golcü, Katar Yıl-
dızlar Ligi ekiplerinden Qatar SC’ye 
transfer oldu. Eto’o için dün imza tö-
reni düzenlendi. Eto’o, Süper Lig’de 
Antalyaspor ve Konyaspor formaları 
giymişti. Tecrübeli oyuncu, 2017-18 
sezonunda 28 Süper Lig maçında 12 
gol kaydetmişti.

DEVRE ARASINDA 

KONYASPOR’A GELMİŞTİ 
Atiker Konyaspor sözleşmesini 

feshettiği Samuel Eto’o’yu geçen 
sezon devre arasında kadrosuna 
katmıştı. Sezon boyunca golcü soru-
nu yaşayan yeşil beyazlılar, transfer 
döneminin sonuna doğru sürpriz bir 
hamle yaparak kulübü ile sorunlar 
yaşayan Samuel Eto’o’yu transfer et-
miş ve ligde kalma adına önemli bir 
adım atmıştı. 

6 GOL 2 ASİST 
Antalyaspor’dan transfer edildik-

ten sonra Konyaspor’un ligde kalma 
mücadelesinde en büyük kozlarından 
biri olan Samuel Eto’o, yeşil beyazlı 
formayı 14 kez giydi. 6 gol 2 asistlik 

performans sergileyen deneyimli 
oyuncunun 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık 
sözleşmesi bulunuyordu. Atiker Kon-
yaspor’un Eto’o ile yollarını ayırması 
büyük yankı uyandırırken yönetimin 
bu kararı çok önceden aldığı öğrenil-
di. Genel kuruldan önce Konyaspor 
yönetiminin ilke ve prensiplerinin 
belirlendiği toplantılarda Eto’o konu-
sunun gündeme geldiği ve yönetimin 
futbol felsefesi ve oyuncunun aldığı 
yüksek yıllık ücret gereği yolların 
ayrılmasına karar verildiği öğrenil-
di. Ancak Eto’o ile yapılan ilk görüş-
melerden sonuç alınamadı ve süreç 
uzadı. Daha sonra sözleşmesi feshe-
dilen futbolcu Katar’a transfer oldu.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de haftanın en iyi 
11’inde 3 Atiker Konyasporlu futbol-
cu yer aldı. Konyaspor’un B.B: Erzu-
rumspor ile oynadığı ve 3-2 kazandığı 
karşılaşmanın ardından, tüm maçların 
tamamlanmasıyla birlikte Opta hafta-
nın en iyi 11’i belirlendi. Açılış hafta-
sının verilerine göre yeşil beyazlı ta-
kımda savunmanın başarılı ismi Uğur 
Demirok, B.B. Erzurumspor karşısında 
gösterdiği umut verici performansıyla 
dikkatleri üzerine topladı. Maç sonrası 

yaptığı röportajda çok daha iyisini ya-
pabilirim şeklinde konuşan Ömer Ali 
Şahiner ise takımının ürettiği önemli 
pozisyonların mimarı oldu ve iki asist-
le gecenin yıldızları arasında yer aldı. 
Açılış haftasında Konyaspor’un kendi 
saha ve seyircisi önünde oynadığı ma-
çın kahramanı ise Mustapha Yatabare 
oldu. Yatabare attığı iki golün yanı sıra 
performansıyla hem taraftarlardan 
hem de otoritelerden tam puan aldı.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da yönetim kurulu haftalık ola-
ğan toplantısını gerçekleştirdi. Yapı-
lan toplantıda takımın son durumu ve 
planlamalar hakkında görüş alışverişi 
yapıldı. Yeşil beyazlı takımdan konu 
ile ilgili yapılan açıklamada, “Yö-
netim Kurulumuz Pazartesi akşamı 
kulüp başkanımız Hilmi Kulluk idare-
sinde haftalık olağan toplantısını ger-
çekleştirdi. Sezonun ilk karşılaşması 
olan B.B. Erzurumspor maçının kriti-

ğinin yapıldığı toplantıda önümüzdeki 
hafta Cumartesi günü deplasmanda 
karşılaşacağımız Antalyaspor müsa-
bakasının değerlendirmesi yapıldı.  
Yoğun katılımla gerçekleşen toplan-
tıda ayrıca pilot takımımız Anadolu 
Selçukspor, alt yapı, Futbol Gelişim 
Akademimiz, tesislerdeki son durum 
ve önümüzdeki süreçte yapılması 
planlanan projeler ele alındı” ifade-
leri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Haftanın 11’inde 
3 Konyasporlu yer aldı

Konyaspor’da haftalık 
toplantı gerçekleştirildi

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da 
sürdürüyor. Buradaki kamp sürecinde iki hazırlık maçı oynayacak olan Tayfun Türkmen 

gözetimindeki Yavru Kartal, transfer çalışmalarına da devam ediyor
Yavru Kartal Konya Anadolu Sel-

çukspor, yeni teknik direktörü Tayfun 
Türkmen ile Erzurum kampını sürdü-
rüyor. Yeşil beyazlılar eksik bölgeler 
için takviye yapmayı planlarken, yeni 
sezon tam kadro ile başlamak istiyor. 
Kartal, kamp sürecinde Erzurum’da 
iki hazırlık maçı daha yapacak. 

TRANSFER 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, geçtiğimiz se-
zon başarılı bir yıl geçirerek 2. Lig’de 
kendi puan rekorunu kırmıştı. Teknik 
Direktör Alper Avcı gözetimindeki 
Yavru Kartal’da birçok oyuncu beğe-
nilerek Konyaspor kampına katıldı. 
Konyaspor, ileride bu futbolcular-
dan yararlanabilmek adına 1. Lig 
ekiplerine kiralık olarak gönderdi. 
Ali Yaşar Altınordu’ya, Savaş Polat 
Giresun’a Seddar Karaman ise De-
nizlispor’a kiralık olarak gitti. Konya 
Anadolu Selçukspor, bu oyuncuların 
yerlerini doldurabilmek adına trans-
fer çalışmalarını sürdürüyor. 

SEZON ÖNCESİ 
DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

Temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çulspor’da sezon başlamadan teknik 
direktör değişikliği yaşandı. İlk ola-
rak Konya teknik adam Gürses Kılış 
ile anlaşan ve takımın tecrübeli ça-
lıştırıcıya emanet eden Yavru Kartal, 
Kılıç’ın takımdan ayrılması ile sar-
sıldı. Transferlerin geç yapıldığı için 
takımda kalmak istemeyen Gürses 
Kılıç, yönetimle yapılan görüşmenin 
ardından takımdan ayrıldı. Konya 
Anadolu Selçukspor, hızla yeni hoca 
arayışına geçti ve Konya’nın tanıdığı 
isimlerde biri olan Tayfun Türkmen 
ile anlaşma sağladı. Türkmen, fut-
bolculuk döneminde Konyaspor’da 
da görev yapmıştı.

İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
Yeni sezon hazırlıklarını Erzu-

rum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 
sürdüren Konya Anadolu Selçukspor 
teknik direktör Tayfun Türkmen ve 
yardımcıları nezaretinde hazırlıkları-
nı sürdürüyor. Yeşil beyazlı takım 18 
Ağustos Cumartesi günü tamamla-
yacağı Erzurum kampında 16 Ağus-
tos  Perşembe günü TFF 2. Lig Beyaz 
grup takımlarından Samsunspor ve 
18 Ağustos Cumartesi günü TFF 2. 
Lig Kırmızı grup takımlarından Fatih 
Karagümrük ile hazırlık karşılaşma-
ları oynayacak. 18 Ağustos Cumarte-
si günü Erzurum kampını tamamla-
yacak Yavru Kartal 3 günlük Kurban 
Bayramı tatiline çıkacak.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor 
Erzurum’da çalışıyor



RPS

Spor Toto Süper Lig’e Göztepe galibiyetiyle başlayan 
Evkur Yeni Malatyaspor’da keyifler yerinde. Yenilenen kad-
rosuyla ilk maçına çıkan Malatya temsilcisi deplasmanda 
aldığı 3-1’lik galibiyetle sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligin 
ikinci haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te 
sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, dün 
itibariyle bu maçın hazırlıklarının startını verdi. 

Sakatlıklardan dolayı Göztepe maçına bir çok oyuncusun-
dan yoksun çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’da Murat Yıldırım 
ve Rahman Buğra Çağıran’ın hafta için yapılan çalışmalara 
dahil olacakları belirtildi. 

Malatya ekibinde kırmızı kart cezalısı Issam Chebake’nin 
dışında sakalıkları süren Godson Azubuike ve Eren Tozlu da 
Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik Di-
rektör Erol Bulut’un antrenman eksiği bulunduğu için Gözte-
pe maçında kulübede oturttuğu Mitchell Donald’a Cumartesi 
günkü maçta on birde şans vermesi bekleniyor. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında kendi sahasında 
Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın ha-
zırlıklarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 
17 Ağustos Cuma günü sahasında Sivasspor ile karşılaşa-
cak olan Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam 
ediyor. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet 
Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan sabah antrenmanına, Vahit 
Amiri ve Kamil Ahmet sakatlıkları, Mustafa Aktaş ise izinli 
olduğundan dolayı katılmadı. 

1 buçuk saat süren antrenman düz koşu ile başlarken 
daha sonra ayak tenisi ve pas çalışmaları yapıldı. Golcü 
futbolcu Burak Yılmaz ise antrenmanın sonlarına doğru şut 
çalışması yaptı. 
n İHA

Malatyaspor’da 
Fener mesaisi

Bursaspor iki 
eksikle çalıştı

Trabzonspor’da 
Sivas hazırlıkları

Kayserispor, eski teknik direktörü 
Ertuğrul Sağlam ile yıllar sonra galip gel-
meyi başardı. Sağlam, Kayserispor çatısı 
altında 11 yıl sonra kazandı. 

Süper Lig’de yıllardır mücadele ve-
ren Kayserispor, bu sezon teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam ile Avrupa Kupası maç-
larına katılmayı hedefliyor. Sumudica ile 
yolları ayırdıktan sonra Ertuğrul Sağlam 
ile bu sezona merhaba diyen Kayse-
rispor, ilk resmi maçında da 3 puanı aldı. 

Sahasında Antalyaspor’u konuk eden 
Kayserispor, 3 puanı 2 golle alırken teknik 
direktör Ertuğrul Sağlam, 11 sezon sonra 
gediği Kayseri’de galibiyete kucak açtı. 
Kayserispor ile son lig maçına 25 Mayıs 
2007 yılında çıkan Ertuğrul Sağlam, o 
gün eski takımı Beşiktaş’ı Kayseri’de 3-0 
mağlup etmişti. O sezon Kayserispor’un 
başında çıktığı 34 lig maçında 13 galibi-

yet 12 beraberlik 9 yenilgi alan Ertuğrul 
Sağlam, sezon bitiminde uzun yıllar for-
masını giydiği Beşiktaş’a teknik direktör 
olarak gitmişti. 

48 yaşındaki teknik direktör, Kay-
serispor’dan sonra sırasıyla Beşiktaş, 
Bursaspor (2 sezon), Eskişehirspor, Yeni 
Malyatyaspor ve Tractor Sazi takımların-
da görev yaptı. 

Bu sezon da Kayserispor’un başarısı 
için tek dökmeye başlayan Ertuğrul Sağ-
lam, “Kendimi yuvaya dönmüş gibi his-
sediyorum. 11 yıl sonra Kayserispor’la 
maça çıkmak heyecan vericiydi. Kayseri-
liler çok mutlu ve beklentileri üst seviye-
de. Bu ilginin bilincinde bir insan olarak 
sırtımıza yük bindi. Sorumluluğumuzun 
bilinci içerisinde hareket ederek camiayı 
mutlu etmek istiyoruz” dedi. 
n İHA

Ertuğrul Sağlam, 11 yıl sonra kazandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig 
Lefter Küçükandoryadis sezonunun ilk 
haftası tamamlandı. İlk haftada atılan 
gollerin 8 tanesine yaz transfer döne-
minde transfer olan futbolcular imza 
attı. Sezonun ilk golünü atan Ankara-
gücü’nün futbolcusu El Kabir yaz se-
zonunda Antalyaspor’dan transfer ol-
muştu. Kayserispor’un ilk golünü atan 
Tjaronn Chery, Yeni Malatyaspor’un 2 
golünü atan Aleksic ve Ömer Şişma-
noğlu, Konyaspor’un bir golüne imza 
atan Uğur Demirok, BB Erzurumspor 
adına skor katkısı sağlayan Schwech-
len, Kasımpaşa adına gol atan Tarkan 
Serbest ve Abdul Khalili yaz transfer 
sezonunda takımlarına transfer ol-
muştu. 

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE 
BEŞİKTAŞ GALİP 

Süper Lig’in son şampiyonu Ga-
latasaray sezonu Ankaragücü dep-
lasmanında açtı. El Kabir’in golüyle 
geriye düşen sarı-kırmızılı ekip Ser-

dar Aziz ve Kone’nin kendi kalesine 
attığı gollerle öne geçti. Maçın böyle 
tamamlanması beklenirken son daki-
kada Eren Derdiyok farkı 2’ye çıkardı 
ve mücadele 3-1 tamamlandı. 

Yeni sezona, yeni yönetim ve yeni 
teknik ekiple birlikte giren Fenerbah-
çe ligin ilk karşılaşmasında sahasında 
Bursaspor’u konuk etti. 39 bin taraf-
tarın bulunduğu maçta Fenerbahçe 
sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup 
etti. Yeşil-beyazlı ekip mücadelenin 
16. dakikasında Ekong’un golüyle öne 
geçti. Taraftarının desteğini arkasına 
alan Fenerbahçe, Giuliano ve Josef’in 
golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamam-
ladı. Maçın ikinci yarısında başka gol 
olmazken, sarı-lacivertli ekip sezona 
galibiyetle başladı. 

Sezonu erken açan Beşiktaş ise 
Vodafone Park’ta Akhisarspor’u ağır-
ladı. Fenerbahçe’yi mağlup edip Tür-
kiye Kupası’nı, Galatasaray’ı mağlup 
edip Süper Kupa’yı kazanan Ege tem-

silcisi karşısında Beşiktaş, ilk yarıda 
Pepe ve Ryan Babel’in golleriyle öne 
geçti. Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıda 
Seleznyov’un golüne engel olamayın-
ca mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüy-
le tamamlandı. 

BERABERLİK YOK 
Ligin ilk haftası tamamlanırken 

ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İlk haf-
tada oynanan 9 mücadelede takımlar 
sahadan ya galip ya da mağlup olarak 
ayrılırken, karşılaşmaların hiçbiri be-
raberlikle tamamlanmadı. 

TRABZONSPOR VE ANTALYASPOR 
GOLLE TANIŞAMADI 

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasın-
da sezonu Başakşehir deplasmanında 
açan Trabzonspor ve Kayserispor 
deplasmanında mücadele eden An-
talyaspor, golle tanışamayan ekipler 
oldu. Her iki takım da deplasmanda 
rakiplerine 2-0 mağlup olurken gol 
sevinci yaşayamadı. 

SÜPER LİG’İN YENİ EKİPLERİ 
PUANLA TANIŞAMADI 

Süper Lig’in yeni ekiplerinden 
Çaykur Rizespor, Ankaragücü ve BB 
Erzurumspor ilk haftada puanla tanı-
şamadı. Ankaragücü, Galatasaray’a 
(1-3), Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’ya 
(2-3) ve BB Erzurumspor, Konyaspor’a 
(3-2) mağlup olarak Lefter Küçükan-
donyadis sezonunun ilk haftasını pu-
ansız kapadı. 

VAR UYGULAMAYA GİRDİ 
Süper Lig, yeni sezon ile birlikte 

2018 Dünya Kupası’nda uygulanan 
Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) 
ile tanıştı. İlk hafta ile birlikte Süper 
Lig VAR sistemi ile tanıştı. Ligin ilk 
haftasında uygulanan sistem kamu-
oyundan olumlu tepkiler aldı. VAR 
sistemi oyuna minimum müdahale ile 
birlikte maksimum fayda sağlamayı 
amaçlıyor. 
 n İHA

Kartal iyi başladı!
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk haftası Kayserispor - 
Antalyaspor karşılaşmasıyla son buldu. Ligin ilk haftasında hiçbir maç berabere bitmezken, 

temsilcimiz Atiker Konyaspor sahasından 3-2’lik galibiyet ile ayrıldı

Bursaspor, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 
Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılarda, 
özel izin alan Ekong ve Kembo, antrenmanda yer alma-
dı. Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Kayse-
rispor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazır-
lıklarına, 1 günlük iznin ardından dün yapılan antrenmanla 
başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçek-
leşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve 
koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, topla koor-
dinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, 
antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. 
Sağ alt adalesinde 2. derece ödem olan Onur Atasayar’ın 
tedavisi yapılırken, sakatlığı süren Bogdan Stancu takımdan 
ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Özel izin alan Ekong ve Ji-
res Kembo ise antrenmanda yer almadı. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni 
transferler Serdar Özkan ile Aly Cissokho’ya lisansını çıka-
ramadı. Başkan Cihan Bulut, lisans sıkıntısını doğrularken 
çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi. 

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta maçında deplasmanda 
Kayserispor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, dün sabah 
saatlerinde Kayseri’ye gitti. Kırmızı-beyazlılarda yeni trans-
ferler Serdar Özkan ile Aly Cissokho kamp kadrosuna dahil 
edilmedi. Geçen sezonun ilk devresinde Antalyaspor’da gö-
rev yapan Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Antalyalı futbol-
cu Giray Kaçar’a olan borç sebebiyle kırmızı-beyazlıların iki 
transfere lisans çıkaramadığı bildirildi. 

Antalyaspor’un Serdar Özkan ile Aly Cissokho’yu tes-
cil ettirebilmesi için transfer döneminin son gününe kadar 
borçsuzluk yazısı alıp Türkiye Futbol Federasyonu’na teslim 
etmesi gerektiği öğrenildi. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, 
kulübe Rıza Çalımbay ve Giray Kaçar’dan dolayı kesilen ceza 

nedeniyle önlerinde bir engel olduğunu ancak bunu aşmak 
için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. 

GİRAY KAÇAR ÇIKMAZI 
2013-2014 sezonunda kırmızı-beyazlı takıma transfer 

olan ve sezon sonunda takımın küme düşmesiyle birlikte 
serbest kalan Antalyalı futbolcu Giray Kaçar, alacakları sebe-
biyle mahkemeye başvurmuştu. 690 bin TL olan alacağı için 
açtığı davayı kazanan Giray Kaçar, daha önce Antalyaspor’u 
transfer yasağıyla karşı karşıya bırakmıştı. Eski başkan 
Gültekin Gencer döneminde gördüğü kırmızı kart, idmana 
çıkmaması ve disiplinsiz davranışları nedeniyle 180 bin TL 
para cezasına çarptırılan futbolcu, mahkemeye başvurmuş-
tu. Antalyaspor’un, Giray Kaçar’a faiziyle birlikte 204 bin TL 
yatırmakla karşı karşıya kaldığı, futbolcunun da alacağının 
tahsili için TFF’ye başvurduğu öğrenildi.
n İHA

Antalyaspor’da iki yeni transferde lisans problemi
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