
Bedesten’den 
bayram hediyesi

Tarihi Bedesten Kunduracıları 
Derneği, yaklaşan Kurban Bayra-
mı öncesinde gazilere ve eşleri 
ayakkabı hediye etti. Gazilerde 
hediyeleri için Bedesten esnafına 
teşekkür etti.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Ayvazoğlu’ndan 
örnek davranış

ABD’nin ekonomik saldırılarına 
karşı devletin yanında yer alan Ay-
vazoğlu Metal, üretim fiyatlarını 1 
ay önceki rakamlara çekti.
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Bakmadan almayın!
Kurbanlık hayvan alırken 

dikkat edilmesi gerektiğini 
belirten Konya Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı 

Prof. Dr. Aşkın Yaşar, Hay-
Sag mobil uygulaması ile 

kurbanlıklar hakkında bilgi 
edinilebileceğini söyledi

HAYSAG MOBİL
İLE ÖĞRENİN

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kon-
ya’da kurban hazırlıkları yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Kurbanlık konusunda vatan-
daşları uyaran Konya Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı Prof. Dr. Aşkın Yaşar, Hay-
Sag mobil uygulaması ile kurbanlıklarla 
ilgili bilgi alınarak sağlık tehdidine karşı 
dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

KESİM YERLERİ
TEMİZ OLMALI

Yaşar, kurban kesim yerlerinin temiz ol-
masına da vurgu yaptı. “Kesim yapılacak 
yerler temiz ve serin olmalı ve buralarda 
bol miktarda su bulunmalıdır” diyen Yaşar, 
kesim işleminin mümkün olduğunca hay-
vanlar askıya alınarak yapılmasının altını 
çizdi. Ayrıca Yaşar etlerin de -18 derecede 
saklanmasını önerdi.  n HABERİ SAYFA 17’DE

KOSGEB Nitelikli İşgücü İstihdamı Teşviki’yle ilgili alı-
nan kararı değerlendiren BİK Anadolu Gazete Sahipleri 
Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı ve Şevket Er-
zen, “Karar, zamanlama itibari ile son derece önemli” 
açıklamasında bulundu.
n HABER İSAYFA 2’DE

Başvurusu 27 Ağustos’a 
uzatılan bazı alacakla-
rın yeniden yapılandırıl-
masıyla toplumun her 
kesiminin borç yükünün 
hafifleyeceğini belirten 
Konya Vergi Dairesi 
Başkanı Musa Kazım 
Ünver, yapılandırmanın 
büyük avantaj sunduğu-
nu söyledi.
n HABER İSAYFA 2’DE  

GAZETELER İÇİN 
OLUMLU KARAR

YAPILANDIRMA 
BÜYÜK AVANTAJ

Ülkemizin ekonomi 
üzerinden büyük 
bir saldırı altında 
olduğunu belirten 
AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, “81 
milyon tek yumruk 
olduğu sürece hiçbir 
güç Türkiye’nin kutlu 
yürüyüşünden vazge-
çiremeyecek” dedi.
n HABER İSAYFA 3’TE

BİZ BİR OLDUKÇA
DURDURAMAZLAR

03 Gelecek için suya
Sahip çıkalım 06 150 bin konuta 

rüzgarla elektrik 13 Leylekler göç 
için uçacaklar 14 ‘Dolar baskısına

boyun eğmeyeceğiz’ 

2 ayda 10 bin öğrenci katıldı. Doğa ile iç içe çeşitli etkinliklerle 
hem eğlenceli vakit geçiren hem de birçok alanda eğitim alan öğ-
renciler, birbirlerini yakından tanıyarak ve paylaşarak sosyalleşti.

Birbirinden farklı isimlerin konuk olarak öğrencilerle biraraya 
geldiği kampın son misafiri AK Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı oldu. Özboyacı kampın başarılı belediyecilik örneği ol-
duğunu söyledi.  n HABERİ SAYFA 16’DA

Eğlenerek öğrendiler

Rıza Turizm, hac ve umre ücretlerini bun-
dan sonra dolar yerine Riyal üzerinde ala-
cak.  Rıza Turizm Genel Müdürü Mustafa 
Ulu, “2018-2019 sezonundan itibaren para 
biriminde Riyale geçiyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Dolar yerine 
Riyal dediler

Elyasa İnşaat, Duha Yapı, Duha Et Market 
ve Duha Et ve 1 yıl önce de hizmete açtığı 
Duha Restoran ile büyümeye devam eden 
Duha Grup, şimdi de yeni kafesi A Big 
Town’u hizmete açtı.  
n HABERİ SAYFA17’DE

Duha Grup’tan
yeni yatırım
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Başvurusu 27 Ağustos’a uzatılan bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla toplu-
mun her kesiminin borç yükünün hafifleyeceğini belirten Konya Vergi Dairesi Başkanı 

Musa Kazım Ünver, yapılandırmanın büyük avantaj sunduğunu söyledi  

Borçlardan kurtulun
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 
2018 tarihinde yayınlanarak yürür-
lüğe girmişti. Yapılandırmanın 31 
Temmuz olan son başvuru tarihi 
ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla 27 Ağustos’a 
uzatılmıştı. Yapılandırma ile vatan-
daşların kamuya olan borç yükünün 
hafifletilmesi amaçlanıyor.  Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan 

Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, yapılandırma-
nın toplumun her kesimine büyük 
avantajlar sunduğunu söyledi. Borç-
ların taksitler halinde ödenebileceği-
ni söyleyen Ünver, yapılandırmanın 
avantajları ile ilgili olarak şunları 
söyledi, “Yapılandırılan borçların 
peşin veya ilk iki taksit ödeme sü-
resi içinde ödenmesi halinde ayrıca 
indirimler yapılacak. Vergi ihtilafları 
sonlandırılacak. Daha önce unutul-
muş,  eksik beyan edilmiş vergiler 
için pişmanlık beyanı yapılabilecek. 
İşletme kayıtları gerçek duruma 
uygun hale getirilecek. Yurt içi ve 
yurt dışı bazı varlıklar ayrıcalıklı im-
kânlarla milli ekonomiye kazandı-
rılacak. 6552,  6736 ve 7020 sayılı 
Kanunlar kapsamında yapılandırılan 
ve ödemeleri devam eden alacakla-
rın tamamının ilk taksit veya ilk iki 
taksit ödeme süresi içinde ödenmesi 
halinde kalan taksit tutarları içinde 
yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden 
indirim yapılacak.”

KESİNLEŞMİŞ BORÇLARA 
ÖDEME KOLAYLIĞI

Yapılandırma Kanunu’nun ke-
sinleşmiş borçlara ödeme kolaylı-
ğı getirdiğine dikkat çeken Ünver, 
sözlerine şöyle devam etti,  “Vergi 
Dairelerine ödenmesi gereken vergi 
ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE ora-
nında yani yaklaşık üçte iki oranında 
azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar 
da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezalarında da indi-
rim yapılıyor. Borcun peşin öden-
mesi halinde katsayı alınmadığı gibi 
tekrar indirim yapılıyor ve borcun 
tamamının ilk taksit ödeme süresi 
içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE 
oranında hesaplanan tutardan yüz-
de 90 oranında, Yapılandırılan bor-
cun Kanun kapsamındaki idari para 
cezalarından olması halinde ceza 
tutarından da ayrıca yüzde 25 ora-
nında indirim yapılıyor.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih 

edenler; İsterlerse ilk taksit ödeme 
süresi içinde peşin ödeme yapabilir 
ve getirilen imkânlardan yararlana-
bilirler. İsterlerse birinci taksiti sü-
resinde ödedikten sonra geri kalan 
taksitlerin tamamını ikinci taksit 
ödeme süresi içinde ödeyerek indi-
rim imkânlarından yararlanabilirler. 
Bu durumda yapılandırma nedeniy-
le hesaplanan katsayı alınmayacağı 
gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 
oranında indirim yapılacak.

Yapılandırılan borcun Kanun 
kapsamındaki idari para cezaların-
dan olması durumunda ceza tuta-
rından yüzde 12,5 oranında indirim 
yapılacak. Yapılandırılan alacağın 
sadece faiz, gecikme zammı gibi 
fer’i alacaklardan oluşması halinde 
de indirim uygulamasından yarar-
lanabilecek. Bu durumda fer’i alacak 
yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının 
tamamının ilk taksit ödeme süresi 
içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tu-
tarından  yüzde 50 oranında,

Birinci taksit süresinde ödenmiş 
olması koşuluyla ikinci taksit öde-
me süresi içinde ödenmesi halinde 

yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılan-
dırma Kanunu borçları 18 taksitte 
36 aylık bir sürede ödeme imkânı 
veriyor. Taksitlere bu gün için uy-
gulanan faizin çok altında bir oranda 
katsayı uygulanacak. Gelir vergisi, 
kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar 
vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler 
bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. 
Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı il-
gilendiren trafik, nüfus, seçim, as-
kerlik para cezaları, karayollarından 
usulsüz geçişler nedeniyle kesilen 
cezalar da Kanun kapsamda yapı-
landırılabilecek. Yurt-Kur’dan kredi 
alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı 
kredisi borçları ile çiftçilerimizin, 
işletmelerimizin ecrimisil borçları 
da bu Kanuna göre yapılandırılarak 
ödenebilecek. Motorlu taşıtlar vergi-
si borcunu yapılandıran araç sahip-
leri, taksitlerini ödediği sürece fenni 
muayenelerini yaptırabilecekler.” 
Ayrıca Ünver Kurban Bayramı tati-
li süresince mükelleflerin İnternet 
Vergi Dairesi üzerinden başvuru-
larını yapabileceklerini de sözlerine 
ekledi.  n SAMİ KAYALAR

Temmuz ayında 3 bin
678 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2018 yılı Temmuz ayı Konut Satışı 
İstatistikleri hakkında bilgi verdi. 
TÜİK Bölge Müdürü Adnan Bed-
lek tarafından yapılan açıklamaya 
göre, Konya’da 2018 yılı Temmuz 
ayında 3 bin 678 konut satıldı. 

TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek, “2018 yılı Temmuz ayı iti-
bariyle Konya ilinde toplam konut 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 8,7 ve bir önceki aya 
göre yüzde 29,4 oranında artarak 
3 bin 678 adet oldu. Konya ili 3 bin 
678 konut satışı ile Türkiye gene-
lindeki toplam konut satışlarından 
yüzde 3,0 pay alarak 6’ncı sırada 
yer aldı.  Türkiye genelinde konut 
satışları 2018 Temmuz ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 6,9 oranında artarak 123 878 
oldu. Konut satışlarında, İstanbul 
19 503 konut satışı ve yüzde 15,7 
ile en yüksek paya sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İstanbul’u, 12 119 
konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile 
Ankara, 6 322 konut satışı ve yüz-
de 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut 
satış sayısının düşük olduğu iller 
sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 
konut ile Hakkari ve 50 konut ile 
Bayburt oldu.  2018 yılı Temmuz 
ayında Konya ilinde satılan konut-
ların yüzde 16,4’ü ipotekli olarak 
satıldı ve ipotekli satış oranının en 
fazla olduğu iller sıralamasına göre 
68’inci sırada yer aldı. Konya’da 
2018 yılı Temmuz ayı itibariyle bir 

önceki yılın aynı ayına göre ipotek-
li satılan konut sayısı yüzde 31,7 
oranında azaldı. Türkiye genelinde 
ipotekli konut satışları bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 
oranında azalış göstererek 30 405 
oldu. Toplam konut satışları içinde 
ipotekli satışların payı yüzde 24,5 
olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar-
da İstanbul 5 004 konut satışı ve 
yüzde 16,5 pay ile ilk sırayı aldı. 
Toplam konut satışları içerisinde 
ipotekli satış payının en yüksek 
olduğu il yüzde 83,3 ile Ardahan 
oldu. 2018 Temmuz ayında Kon-
ya’da diğer satış türleri sonucunda 
3 bin 74 konut el değiştirdi. Konya 
ilinde 2018 yılı Temmuz ayı itiba-
riyle bir önceki yılın aynı ayına göre 
diğer satış türleri sonucunda el 
değiştiren konut sayısı yüzde 23,0 
oranında arttı. Aynı dönemde Kon-
ya ili toplam konut satışları içindeki 
diğer konut satışı payı (yüzde 83,6) 
sıralamasına göre 14’üncü sırada 
yer aldı. 2018 Temmuz ayında 
Konya’da satılan konutların 1 930 
adedi ilk defa satılırken, 1 748 ko-
nut ise ikinci el konut satışı ile el 
değiştirdi. Konya’da toplam konut 
satışları içinde ilk satışların payı 
yüzde 52,5 iken; ikinci el satışla-
rının payı ise yüzde 47,5 olarak 
gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 
konut satışları içinde ilk satışın payı 
yüzde 46,5, ikinci el satışlarının 
payı ise yüzde 53,5 oldu” bilgisini 
verdi. 
n EMİNE ÖZDEMİR

KOSGEB Nitelikli İşgücü İstihdamı Teşviki’yle ilgili alınan kararı değerlendiren BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri 
Kolaylı ve Şevket Erzen, “Zor dönemde alınan olumlu karar hayırlı olsun. Karar, zamanlama itibari ile son derece önemli” açıklamasında bulundu

‘Gazeteler için olumlu karar’
BİK Anadolu Gazete Sahipleri 

Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri 
Kolaylı ve Şevket Erzen, KOSGEB 
Nitelikli İşgücü İstihdamı Teşviki’y-
le ilgili alınan kararla ilgili açıklama 
yaptı. Açıklamada, “Bu kararla 3 yıl 
süreli programdan 50 bin liralık des-
tekten 1 ya da 2 eleman istihdamı ile 
yararlanan gazetelerimizin hem ni-
telikli eleman istidamı özendirilmiş 
hem de kıdemlilik şartı aranmamak 
sureti ile destek etkinleştirilmiş ola-
caktır” denildi. 

Yapılan ortak açıklama şöyle; 
“Bilindiği gibi ülkemiz son derece 
kritik ekonomik zorluklarla karşı 
karşıya bulunmaktadır. Gerek döviz 
kurundaki gerçekdışı artış, gerekse 
son iki yıldır sektörümüzün yaşa-
makta olduğu zorluklar, gazeteciliği 
sürdürülebilir olmaktan hıza uzak-
laştırmaktadır. Doğrudan alım, işle-
rin birleştirilmesi, işlerin bölünerek 
ilandan kaçınma, acil alım ve diğer 
nedenlerle resmi ilanlardan kaçınma 
sektörümüzün can suyunda daral-
maya/kesilmeye yol açmaktadır.  Hal 
böyle iken gazete işletmelerimizin 
kendi çaplarında alacakları tedbir-
lerin yanı sıra Basın İlan Kurumu 
mevzuatı çerçevesinde kimi tedbir-
lerin alınması da zorunluluk halini 

almıştır. Bu konuyu değerlendiren 
BİK Yönetim ve Genel Kurulu ilk 
aşamada KOSGEB Nitelikli İşgücü 
İstihdamı Teşviki’nden yararlanan 

gazetelerin teşvik kapsamında istih-
dam edilen 2 fikir işçisini bekleme 
süresine tabi tutmadan, kıdemli sa-
yılmalarını sağlayacak kararı bu gün 

itibari ile almış bulunuyor. 
Bu kararla 3 yıl süreli program-

dan 50 bin liralık destekten 1 ya da 
2 eleman istihdamı ile yararlanan 

gazetelerimizin hem nitelikli ele-
man istidamı özendirilmiş hem de 
kıdemlilik şartı aranmamak sureti 
ile destek etkinleştirilmiş olacaktır. 

Böylece İŞKUR İşbaşı Eğitimi ile bir-
likte KOSGEB Nitelikli Eleman Des-
tek Programı da sistemi içinde daha 
anlamlı hale gelmiş olacaktır.  İkinci 
olarak BİK Şubesi bulunan illerde 
asgari kadro sayısı İstanbul, Ankara- 
İzmir’de 11, diğerlerinde ise 6 olarak 
kararlaştırılmıştır. Düzenleme Süreli 
Yayınlar Yönetmeliği’nde yapılan 
değişiklik ile birlikte vasıflı gazeteler-
de 4 fikir işçisi istihdamı ile benzer 
bir yaklaşımla ele alınmıştır. Ülke-
mizin içinde bulunduğu ekonomik 
şartlar ve sektörümüz için daha ağır 
seyreden krizin hafiflemesi anlamın-
da zamanlama itibari ile son derece 
önemli olan ve Resmi Gazetede ya-
yımlandıktan sonra yürürlüğe gire-
cek olan kararlar basınımıza özellikle 
de Anadolu Basını’na hayırlı olma-
sını diliyoruz. Öte yandan, aynı çer-
çevede değerlendirilebilecek ilave 
tedbirler konusunda da değerlendir-
meler devam etmektedir. Anadolu 
Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak 
kararı Genel Kurula taşıyan Yöne-
tim Kurulu ile bu olumlu kararı alan 
Genel Kurul Üyelerimize teşekkür-
lerimizi sunuyoruz. Umuyoruz ki bu 
kararla gazetelerimizin üzerindeki 
yük biraz daha hafiflemiş olacaktır.”
n HABER MERKEZİ

BİK Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen, KOSGEB Nitelikli İşgücü İstihdamı Teşviki’yle ilgili alınan kararla ilgili açıklama yaptı.

Musa Kazım Ünver
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Tarihi Bedesten Kunduracıları Derneği, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gazilere ve 
eşlerine ayakkabı hediye etti. Gazilerde hediyeleri için Bedesten esnafına teşekkür etti

Bedesten’den Gazilere hediye 
Gerçekleştirdiği çalışmalar ile 

adından söz ettiren Tarihi Bedes-
ten Kunduracıları Derneği üyeleri, 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Konya Şubesi Başkanı  Mustafa 
Bugur ve Yönetim Kurulu üyeleri-
ne yaklaşan Kurban Bayramı önce-
sinde gazilere ayakkabı hediye etti. 
Dernek binasında  düzenlenen tö-
rene Tarihi Bedesten Kunduracıları 
Derneği Başkanı Abdullah Dölek, 
Konya İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürü Yıldız Tosun, Türkiye Muha-
rip Gaziler Derneği Konya Şubesi 
Başkanı  Mustafa Bugur ve dernek 
üyeleri katıldı.

GAZİLERİMİZİN 
KIYMETLERİNİ BİLELİM 

Tarihi Bedesten Kunduracıları 
Derneği Başkanı Abdullah Dölek, 
Yaklaşan Kurban Bayramı önce-
sinde dernek olarak gaziler ve eş-
lerine ayakkabı hediye ettiklerini 
ifade ederek,  “ Yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesinde gazilerimi-
zi onure etmek amacı ile dernek 
olarak ayakkabı hediye ettik. Der-
nek başkanına rica ettim ve bu 
bayram ayakkabılarını biz vermek 
istedik. Onlarda bizleri kırmadılar. 
Bu bayram gazilerimizin gönlünü 
bir nebze aldık ise ne mutlu. Allah 
hepsinden razı olsun. Bu vatanı 
gazilerimize ve şehitlerimize borç-
luyuz. Şehit ve gazilerimiz olmasa 
idi bizler buralarda olmaz idik. Va-
tanımızın kıymetini bilelim. Gazile-
rimizin kıymetlerini bilelim. Allah 
hepsinden razı olsun” dedi. 

Türkiye Muharip Gaziler Der-
neği Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Buğur da yaptığı 
açıklamada, “Gazilerimizi unut-
mayan ve onlara küçük bir hediye 
eden Dernek Başkanı Abdullah 
Dölek ve ekibine teşekkür ediyo-
rum. Hayatta kendilerine başarılar 
diliyoruz” ifadelerini kullandı. Kon-
ya İl Afet ve Acil Durum Müdürü 
Yıldız Tosun da, “Gazilerimiz  Allah 

sizlerden razı olsun.  Tarihi Bedes-
ten Kunduracıları Derneği Başkanı 
Abdullah Dölek ve ekibine yürek-
ten teşekkür ediyorum. Suriye’de 
ihtiyaç sahiplerini giydirdi. Afrin’i 
giydirdi. Çoban beyi giydirdi. Zeytin 
Dalı Harekatı kapsamında görev 
alan askerleri giydirdi. Hayırsever-
lerimizi bir araya getirdi. Rehberlik 
etti. Motive etti. Öncülük etti. Al-
lah başkanımızdan razı olsun. Ül-

kemizde bu tarz yürekler olduğu 
sürece bütün zaferleri ülkemiz elde 
edecektir. Gazilerimiz vatanımızın 
unutulmaz birer parçasıdır. Gazi-
lerimiz olmasa idi, şuanda ülkemiz 
olmaz idi. Vatanımız olmazdı. Ga-
ziliği tüm yüreklere anlatmamız 
gerekiyor. Allah kendilerinden razı 
olsun” dedi. Program toplu fotoğraf 
çekimi ve dua ile son buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

‘Geleceğimiz için 
suya sahip çıkalım’

Konya Ovası’nın geleceği için 
tarımsal sulamanın bilinçli yapıl-
ması büyük önem taşıyor. İnli Köyü 
Sulama Kooperatifi Başkanı Veli 
Kılalı, tarımda kullanılan yer altı 
sularının sonuna gelindiğini ifade 
ederek, bilinçsizce kullanılan sula-
rın çocukların hakları olduğunu ifa-
de ederek, “Tarımda kullandığımız 
yer altı sulama kuyularımızın sula-
rın sonuna gelmiş bulunmaktayız. 
Bilinçsizce kullanılan suları çocuk-
larımızın hakkını kullanmaktayız. 
Tedbirler alınmadığımız müddetçe 
tarım arazileri kıraç ekime dönmek 
üzereyiz. Münavebeli ekim uygu-
laması yapmadığımız müddetçe 
kıraç ekime dönmek zorunda ka-

lacağız. Yetkililerimiz sesleniyoruz. 
Göksu’dan gelen barajda biriken 
sulardan Çarşamba kanalına de-
ğil, Gökhüyük(Obruk) havzasına 
istiyoruz. Temel bir gerçeği anım-
satmakta yarar vardır. Su, ekono-
mik değere sahip sınırlı bir doğal 
kaynak olup, kamu malıdır. Tarım, 
gübresiz, zirai ilaçsız, makinesiz 
olabilir ancak su olmadan asla ta-
rım olamaz. Dolayısıyla su dünya-
nın en değerli ve kıtlığı yaşam için 
en ciddi tehdit olan bir kaynak olup, 
tarımımızın en değerli öğesidir. Su 
kaynaklarımızı büyük titizlikle ko-
rumak ve sahip çıkmamız gereğine 
inanıyorum” dedi. 
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

“Güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur” diyen AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti’nin büyük Türkiye yolunda kararlılıkla 
yoluna devam edeceğini vurguladı. Angı, “ Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz” dedi

‘Kararlılıkla yürüyeceğiz’
AK Parti İl Başkanı Hasan 

Angı, partisinin 18 Ağustos Cu-
martesi günü gerçekleştirilecek 
olan 6. Olağan Büyük Kongresi 
öncesi yaptığı açıklamada, “Lide-
rimiz Recep Tayyip Erdoğan ile 
birlikte yorulmadan, bir an dahi 
duraksamadan büyük bir azim ve 
kararlılıkla yolumuza devam ede-
ceğiz” dedi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AK Parti) Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, partisinin 18 Ağustos 
Cumartesi günü gerçekleştiril-
mesi planlanan 6. Olağan Genel 
Kurulu öncesi İl Başkanlığı Top-
lantı Salonu’nda bir basın açık-
laması yaptı. Angı’ya toplantıda 
Büyükşehir Belediye Başkanı U. 
İbrahim Altay, AK Parti İl Yürüt-
me Kurulu Üyeleri, AK Parti İl 
Kadın Kolları Başkanı Esra doğan 
ve AK Parti Konya Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Murat Kuru eşlik 
etti. AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı yaptığı açıklamada, partisi-
nin 6. Olağan Genel Kurulu’nun 
18 Ağustos Cumartesi günü An-
kara Kapalı Spor Salonu’nda ya-
pılacağını hatırlattı. 24 Haziran 
seçimleri ile birlikte Türkiye’nin 
yeni bir döneme girdiğini belirten 
Başkan Angı, AK Parti’nin 6. Ola-
ğan Genel Kongre ile içinde bulu-
nulan yeni sürece uyum aşaması-
nı tamamlayacağını söyledi. “AK 
Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye 
ahdetmiş bir parti olmanın ge-
tirdiği sorumluluk bilinciyle, bir 
demokrasi şöleni içerisinde kong-

resini yapacaktır” diyen Angı,AK 
Parti’nin 16 yıldır girdiği tüm se-
çimleri kazanarak ilerlemeyi, ye-
nilenmeyle teminat altına aldığı-
na dikkat çekti. AK Parti davasını 
kutlu bir dava olarak gördüklerini 
ifade eden Angı, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Bizler siyaseti bir bay-
rak yarışı olarak görüyoruz.  

Bizler siyaseti bir makam ve 
statü değil, bir görev ve sorumlu-
luk addediyoruz. Görev ve sorum-
luluklarımızdaki değişim bizim 
için her seferinde bir yenilenme 
ve tazelenme anlamına gelmek-

tedir. Bugüne kadar hizmet yarı-
şında bayrağı aldığı noktadan hep 
daha ileriye taşıyan kadrolarımız, 
bugünden sonra da bu hizmet 
yarışında hep daha iyisi için çalış-
maya devam edecektir. Bizler, 18 
Ağustos Cumartesi günü bütün 
teşkilatlarımızla birlikte Ankara 
Kapalı Spor Salonu’nda olacağız. 
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 
ile birlikte yorulmadan, bir an 
dahi duraksamadan büyük bir 
azim ve kararlılıkla yolumuza de-
vam edeceğiz. İstikbalimiz olan 
çocuklarımıza ve gençlerimize 

verdiğimiz sözü tutarak, Türki-
ye’yi lider ülke yapma hedefimi-
ze, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz 
Milletimizin kutlu yürüyüşünü 
engellemek için yapılan tüm gi-
rişimler, adı her ne olursa olsun, 
hangi mecrada yapılırsa yapılsın, 
Milletimizin kararlı ve dik duru-
şu, AK Parti kadrolarının azmi ve 
gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük 
ve Güçlü Türkiye, çocuklarımıza 
borcumuzdur. Kongremizin tüm 
AK Parti ailesine ve ülkemize ha-
yırlı olmasını temenni ederiz.”

TÜRKİYE’NİN KUTLU 
YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEK
Dolar kuru üzerinden Türki-

ye’ye yapılan ekonomik saldırıya 
ilişkin de bir değerlendirmede 
bulunan Başkan Angı, Türki-
ye’nin bugüne kadar birçok saldı-
rıya maruz kaldığını, son aylarda 
da ekonomik bir saldırı altında 
olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
ekonomik temellerinin şuanki 
dolar kurunu hak etmediğini dile 
getiren Angı, “Ülkemiz asla tek-
nik verilerle, bulunduğu piyasa 
koşullarının hak etmediği bir kur 
savaşına itilmiştir. Bir taraftan 
hükümetimiz gerekli tedbirleri 
almakta diğer taraftan milletimiz 
bunun bir operasyon olduğunun 
farkında olup elinden gelen tüm 
çabayı göstermekte mücadele 
birlikte yürümekte. 81 milyon tek 
yumruk olduğu sürece hiçbir güç 
Türkiye’nin kutlu yürüyüşünden 
vazgeçiremeyecek” diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

 İnli Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Veli Kılalı 

Tarihi Bedesten Kunduracıları Derneği üyeleri, yaklaşan  Kurban Bayramı öncesinde gazilere ayakkabı hediye etti. 

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı
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ABD’nin ekonomik saldırılarına karşı devletin yanında yer alan Ayvazoğlu Metal, üretim fiyatlarını 1 ay önceki rakamlara çekti 

Ayvazoğlu Metal devletinin yanında
Amerika Birleşik Devletle-

ri (ABD)’nin Türkiye üzerindeki 
çirkin ekonomik saldırısına kar-
şı Türkiye adeta tek yürek oldu. 
ABD’nin ekonomik saldırısıyla 
artan dolar kuruna karşı hükü-
metin gerekli tedbirleri almasına 
vatandaşlar da destek veriyor. Bu 

desteklerden biri de Konya’nın 
önemli üreticilerinden Ayvazoğ-
lu Metal’den geldi. Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek 5 eksen-
li lazer kesim makinesi ile ülke 
ekonomisine katkını daha da ar-
tıran Ayvazoğlu Metal, doların 
yükselmesiyle üretiminde fiyat 

artışına gitmek yerine, 1 ay önce-
ki fiyatları uygulama kararı aldı. 
Ayvazoğlu Metal Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Ayvaz yaptığı açık-
lamada,“Hala cebini düşünüp kaç 
kuruş kar yapacağını hesap eden-
lere inat Ayvazoğlu Metal, bu-
günden itibaren 1 ay önceki fiyat-

lardan üretimini sürdürme kararı 
aldı. Vatanımıza ve gerçek vatan 
severlere hayırlı olsun” dedi.  

“Elin yabancısını anlıyoruz, 
gözü Türkiye’de. Ama içimizdeki 
destekçilere ne demeli?” diyerek 
bir de önemli bir mesaj veren Ay-
vaz, bir ve beraber olmak gerek-

tiğini vurguladı.  
Ayvaz’ın aldığı karar olumlu 

karşılanırken, ABD’nin ekonomik 
saldırısına karşı devletin ve mil-
letin yanında yer alan yerli üre-
ticinin gücünü de en iyi şekilde 
göstermiş oldu.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK

TYB Konya Şubesi Başkanı 
Prof. Dr. Hayri Erten, “TYB Kon-
ya Yönetim Kurulu olarak ABD 
Başkanı Trump ve Yardımcısının, 
Uluslararası Hukuka, Modern dün-
yanın anlayış ve ilişki kalıplarına 
aykırı şekilde sokak kabadayısı tav-
rıyla irrasyonel bir şekilde Rahip 
Brunson’u gerekçe göstererek İki 
Bakanımıza komik ambargo uygu-
lamasını, ortağı olduğumuz F-35 
savaş uçaklarının teslimini gayr-ı 
hukuki şekilde askıya almasını, pa-
ramıza karşı tavrını ve saldırganlı-
ğını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Erten,  ABD’nin bu tutumu-
nun bütünüyle ilkelliği içerdiğini, 
müttefikliğin ilke ve etiğinin dışına 
çıktığını, dolayısıyla ABD’yi rasyo-
nel tutuma, uluslararası hukuka 
ve müttefikliğin gereklerine davet 
ettiklerini, yanlış kararlardan dön-
melerini tavsiye ettiklerini söyledi. 
Erten, konuşmasına “hep birlikte 
dolar almayarak, ellerindeki dolar-
ları Türk Lirasına çevirerek ve ta-
sarruflarını Türk Lirası ile yaparak 
bu mücadeleden muzaffer şekilde 
çıkacaklarını” belirterek devam 
etti. TYB Konya Şubesi Başkanı 

Prof. Dr. Hayri Erten, “ülkemiz 
ne zaman güçlense, Müslüman-
ları derleyip toparlamaya başlasa, 
saldırıya uğramaktadır.  Toplum 
olarak bilinçli şekilde bu saldırılara 
karşı koymamız gerekir. Lüksten 
kaçınıp üretken ve tasarruf et-
memiz, israftan kaçınmamız icap 
eder, içinde yaşadığımız vatanı-
mıza sahip çıkmamız elzemdir. 
Vatandaşlarımızı bir olmaya, iri 
olmaya ve bilinçli davranmayave 
bütünüyle mücadeleye davet edi-
yoruz” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Selim Ayvaz

Müstakil Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, ekono-
mide yaşanan gelişmeleri değer-
lendirdi.  Başkan Okka yaptığı yazılı 
açıklamada şu görüşlere yer verdi: 
“Ülkemiz, ABD tarafından hukuk 
dışı uygulamalarla ekonomide bir 
kuşatma altına alınmaya çalışılmak-
tadır. MÜSİAD Konya olarak, son 
dönemde ülkemizin maruz kaldığı 
saldırıları en ağır şekilde kınıyoruz. 
15 Temmuz darbe girişiminin üste-
sinden gelen aziz Türk Milleti, ülke-
sinin ekonomisi üzerine uygulanan 
operasyonu da alt edecektir. 

Sağlam temeller üzerine inşa 
edilen ekonomimize güveniyoruz. 
Konya iş dünyası olarak devletimizin 
ekonomi alanındaki saldırıları ber-
taraf etmek için aldığı önlemleri de 
sonuna kadar destekliyoruz. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve devletimizin her za-
man yanında olduğumuzu bu vesile 
ile tekrar ifade etmek istiyorum. Bu 
zorlu süreçte sanayicisinden esnafı-
na, memurundan öğrencisine her-
kes taşın altına elini koymalıdır.   

Devlet kurumlarımızın ardı ar-
dına yaptığı hamlelerle herhangi 
bir ekonomik kaidesi olmayan dö-
vizdeki hareketlilik kontrol altına 

alınmaya başladı. Buna rağmen 
tedbirler devam etmelidir. Reha-
vete kapılmadan eskisinden daha 
çok çalışarak ihracatımızı artırmalı, 
ekonomimizi çok daha sağlam hale 
getirmeliyiz. Ülkemize karşı bu sal-
dırıları gerçekleştirenlerin tekrar-
lama ihtimalleri unutulmadan kısa 
süre içerisinde yeni müdahalelere 
karşı da hazırlıklı olmamız son dere-
ce önem arz etmektedir. Bu konuda 
her türlü tedbir alınmalı ve artırıl-
malıdır. Bu zorlu süreçte alınması 
gereken kararların da biran evvel 
hayata geçirilmesini arzu ediyo-

ruz.   İş dünyasının temsilcileri ola-
rak, vatandaşlarımızın da tedirgin 
olmamaları konusunu tekrar hatır-
latıyoruz. Panik havasına götüren 
her türlü girişimden vazgeçilmeli ve 
aklıselim hareket etmeliyiz. Sosyal 
medya üzerinden ülkemiz aleyhine 
yürütülen algı operasyonlarına fırsat 
verilmemelidir. Volatilite yüksekliği 
ve piyasaların tedirginliğini ekono-
mik krize çevirecek her hareketten 
kaçınılmalıdır. Ayrıca başta devlet 
kurumlarımız olmak üzere, milleti-
mizin yerli ve milli ürün kullanımına 
yönelik politikalar üretmeli ve bun-

ları kalıcı hale getirmeliyiz. 
 Devletimiz bütün kurumlarıyla 

beraber zorunlu tasarruf politikaları-
nı uygulamaya başlamalı ve milleti-
mize de örnek olmalıdır.

Her platformda dile getirdiği-
miz gibi kalkınmanın tek yolu üre-
timdir. Büyük Türkiye hedeflerine 
ulaşabilmek için üretim gücümüzü 
arttırarak devam ettirmeliyiz. Kat-
ma değeri yüksek üretimi öncele-
yen bir ekonomik modele hızla ge-
çiş yapılmalıdır. Sanayicilerimizin 
sektörde kalmalarını sağlayacak her 
türlü adımlar atılmalı ve onların kat-
ma değeri daha yüksek, teknolojik 
ürün üretimine yönelmeleri teşvik 
edilmelidir. Bununla beraber borç-
lanma yapısı ve genel durumu sı-
kıntıya girmiş veya girme riski olan 
firmalarımıza yeterli destek verecek 
uygulamalar ivedilikle hayata geçi-
rilmelidir. 

Öte yandan Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan işsizlik 
rakamlarını bizleri bir nebze olsun 
sevindirmiştir. İşsizlik mayıs ayında 
yüzde 9,7 olarak gerçekleşmiştir. 
Umuyoruz ki, Ülkemiz yönelik yü-
rütülen operasyon da biran evvel 
bertaraf edilerek ekonomi alanında 
tekrar atağa geçeceğiz. ”
n HABER MERKEZİ 

KGC Başkanı Özdemir: Birlik 
içerisinde zorlukları aşacağız

TYB Konya Şube Başkanı 
Erten:  ABD’yi kınadı

Türkiye üzerine sürekli 
oyunlar kuran ve bulduğu her 
fırsatta Türkiye’yi yıpratmaya 
yönelik yaptırım ve uygulama-
lar yapan ABD’nin son hamlesi 
ekonomi üzerine oldu. Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Yöneti-
mi adına açıklama yapan Ce-
miyet Başkanı Sefa Özdemir, 
Türkiye’yi hile ve desiseleriyle 
kendisine kul köle etmeye ça-
lışan ABD’ye karşı daha önce 
olduğu gibi bugün de dik duruş 
sergileyen devletin ve milletin 
her daim yanında olduklarını 
belirtti.  Rahip Brunson’u ge-
rekçe göstererek Türkiye’ye 
ambargo uygulayan ve eko-
nomi üzerinden Türkiye’yi 
vurmaya çalışan ABD’yi kına-
dıklarını dile getiren Başkan 
Sefa Özdemir, “ABD’nin bu 
tutumu bütünüyle bir ilkellik-
tir, uluslararası hukuka aykırı 
bir tutumdur. Türkiye ne za-

man filizlense, ne zaman baş 
gösterse ve İslam coğrafyasını 
derleyip toparlamaya çalışsa 
hemen bir ABD oyunu ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Ancak şunu 
iyi biliyoruz ki, her zorluk bizi 
biraz daha biliyor, olaylara kar-
şı daha hızlı reaksiyon göster-
memizi sağlıyor ve daha keskin 
bir tutum oluşturmamızı sağlı-
yor. Toplum olarak devletimize 
olan sadakatimiz, milli birlik ve 
bütünlüğümüz her seferinde 
biraz daha artıyor ve zirveye 
ulaşıyor. Bu zorlu süreçte Kon-
ya Gazeteciler Cemiyeti olarak 
devletimizin yanında olduğu-
muzu beyan ederken, vatan-
daşımızı da her zamankinden 
daha milli ve daha yerli olma-
ya, israftan kaçınıp tasarruf et-
meye, sağduyulu davranmaya, 
birlik ve beraberliğe davet edi-
yoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Rıza Turizm, hac ve umre ücretlerini bundan sonra dolar yerine Riyal üzerinde alacak.  Rıza Turizm 
Genel Müdürü Mustafa Ulu, “2018-2019 sezonundan itibaren para biriminde Riyale geçiyoruz” dedi

Dolara karşı, Riyal 
ABD ile yaşanan gerilim 

sonrasında piyasalarda döviz 
kurunda yaşanan dalgalanma-
lara vatandaşların tepkisi sü-
rüyor. ABD’nin ekonomik bas-
kısına Rıza Turizm de kayıtsız 
kalmadı. Döviz fiyatlarındaki 
aşırı hareketlenme sonrasında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yaptığı ‘Dövizlerinizi 
bozdurun’ çağrısı ülke genelinde 
çığ gibi büyüyor.   Rıza Turizm 
Hac ve umre ücretleri bundan 
sonra dolar yerine Suudi Arabis-
tan Riyali gerçekleştireceklerini 
duyurdu.  Rıza Turizm Genel 
Müdürü Mustafa Ulu, bir otelde 
düzenlediği program ile düzen-
ledikleri kampanya hakkında bil-
gi verdi.

TÜM ACENTELARIMIZI RİYAL’E 
DÖNMEYE DAVET EDİYORUM 
Ulu, “ Rıza Turizm olarak 25. 

yılımızın içerisindeyiz. 1993 yı-
lından itibaren hizmet vermek-
teyiz. Yaklaşık 25 yıldır hac ve 
umre hizmeti ile başladığımız 
hizmetlerimize yurtiçi ve yurtdı-
şı turları, otel rezervasyonları ile 
belli bir konuma geldik. 1994-
2001 yıllarında yaşanan kirizleri 
herkes gibi bizlerde gördük ve 
yaşadık. Ülkemizin bulunduğu 
konum itibari ile 17-25 Aralık ve 
15 Temmuz hain darbe girişim-
lerinin sarsıntılarını yaşıyoruz. 

Normal şekillerde ülkemizi ele 
geçiremeyenler yabancı para bi-
limleri ile bizleri kumpas altına 
almaya çalışıyorlar. Ülkemizde 
bir yılda 700 bin kişi Umre’ye 
gidiyor ve yaklaşık 80 bin kişide 
Hacca gidiyor. Ortalamaya bak-
tığımızda bir milyar dolar gelir 
olduğunu ve 500 milyon civa-
rında da Riyal geliri olduğunu 
görüyoruz. Biz de Cumhurbaş-

kanımız Recep Tayip Erdoğan’ın 
başlattığı kampanyaya destek 
olmak amacıyla Rıza Turizm 
olarak 2018-2019 sezonundan 
itibaren para biriminde Riyale 
geçiyoruz. Bu bağlamda yapmak 
istediğimiz dolara karşı bağım-
lılığı ortadan kaldırmak ve hem 
devletimizin hem ülkemizin ya-
nındayız. Bu uygulamanın Tür-
kiye geneline yayılmasını istiyo-

ruz. Konya’da faaliyet gösteren 
acentelerimizin de aynı şekilde 
riyal’le dönmelerini davet ediyo-
rum. Yine aynı şekilde Türkiye 
genelinde bulunan acenteleri-
mize de riyale dönmelerini davet 
ediyorum. Bu şekilde ülkemizin 
dolara karşı ve dünyanın dolara 
karşı olan bağımlılığını kırmış 
oluruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Panik havasına götüren girişimden vazgeçilmeli’
Ömer Faruk Okka

Prof. Dr. Hayri Erten

Sefa Özdemir

 Rıza Turizm Hac ve umre ücretleri bundan sonra dolar yerine Suudi Arabistan Riyali gerçekleştireceklerini duyurdu. 
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Teşekkür

7 Ağustos 2018 tarihinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde geçirmiş olduğum 
tiroid ameliyatımda büyük özveri gösterip bizzat ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü ALPTEKİN’e; 
Ameliyatımdaki sorunların aşılmasında tecrübesiyle büyük katkı sağlayan Anesteziyoloji ve Rea-
nimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Oğuzhan ARUN’a ve diğer anestezi ekibine;

İsimlerini tek tek sayamadığım ama 7/24 gözlerini kırpmadan hastalara sağlık amaçlı hizmet 
üreten Genel Cerrahi Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi hemşire ve sağlık çalışanlarına; 

Ayrıca, hastanede kaldığım süre boyunca ziyaretimde bulunup çiçek gönderen başta Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN’e;

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet KALENDER’e; 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ömer BAKAN’a; 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hasan KARA’ya ve acil ekibine; 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Personeline; 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ’ye 

Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ergen IŞIKLAR’a;
Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Elif Eren GÜLTEKİN’e;

Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu personeli Zehra GÜNLÜ’ye;
Ankara Hakimlerinden Hakim Bünyamin KALKAN ve eşi Hayrunnisa hanıma;

Antep Hakimlerinden Hakime Merve KALKAN’a;
Konya Hakimlerinden Özgür GÜLTEKİN’e

Çumra Yapıkredi Bankası çalışanlarından Oğuz IŞIKLAR’a; 
Kültür Bakanlığı Çalışanlarından Harun YÖNDEMLİ’ye ve telefon edip geçmiş olsun temen-

nisinde bulunan tüm dostlarıma… 

Canı Gönülden Teşekkür Ederim !!! 

PROF.DR. KADİR CANÖZ



Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi, Konya Numu-
ne Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezini ziyaret etti. Sosyal Be-
lediyecilik faaliyetleri kapsamında 
Karatay’da gidilmedik mahalle, 
ziyaret edilmedik hane bırakma-
yan Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi ihtiyaç sahibi  
olan vatandaşlara manevi destek 
ziyaretlerine devam ediyor. Ka-
dın Meclisi bu kapsamda Konya 
Numune Hastanesi Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. 
Kadın Meclisi psikolojik sıkıntılar 
nedeniyle tedavi gören hastalara 
ziyarette bulunarak manevi destek 
verdi. Konya Numune Hastane-
si’nde şizofren, bipolar bozukluk 
gibi psikiyatrik hastalığı olan va-
tandaşların tedavi olduğunu ve 
hastaların el sanatları, müzik gibi 
bu tedavileri destekleyici aktivi-
teler yaptığını söyleyen hastane 
yetkilileri, “Yaklaşık 300 kayıtlı 
hastamız var. Hastalarımız  evden 
alınarak; gelemeyenler ise evle-
rinde takip edilerek tedavileri ya-
pılıyor. İlaçlarını düzenli kullanıp 
kullanmadıkları kontrol ediliyor. 
Amacımız hastalarımızı topluma 

kazandırmak ve kendi hayatlarını 
sürdürebilecek duruma getirmek-
tir” ifadelerine yer verdi. 

Konya Numune Hastanesi 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni 
gezen ve hastalara yönelik sanat-
sal faaliyetleri de takip eden Kara-
tay Belediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Aynur Avşar zi-
yaretlerine ara vermeden devam 
ettiklerini belirterek; “Her türlü 
hastalık ve sıkıntı herkesin başına 
gelebilir. Psikolojik rahatsızlığı olan 
ve kendi zihinsel  dünyalarında 
yaşayıp dış dünyadan kopuk olan 
vatandaşlarımızı tedavi ederek on-
ları topluma kazandırmanın  büyük 
bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. 
Bu açıdan değerli çalışanlarımıza 
özverilerinden dolayı teşekkür edi-
yoruz. Kent Konseyi Kadın Meclisi 
olarak vatandaşlarımızın da mem-
nuniyetle karşıladığı bu ziyaretle-
rimizi devam ettirmeyi planlıyo-
ruz” dedi.  Gerçekleşen ziyaretten 
büyük memnuniyet duyduklarını 
belirten Konya Numune Hastanesi 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yetki-
lileri ziyaretlerinden dolayı Kadın 
Meclisi’ne teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 
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Ankara’nın 
Şereflikoçhisar 
ilçesi yakın-
larında kont-
rolden çıkan 
otomobil takla 
attı, kazada 
2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 07.00 sıralarında Şereflikoçhisar 
ilçesi Şekerköy mevkiinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Ankara 
istikametine giden Mehmet Tekkanat 
idaresindeki 79 ABG 49 yabancı plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. 
Şarampole indikten sonra takla atmaya 
başlayan otomobil, yol ortasına devrildi. 
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Tek-
kanat ve araçta bulunan Seda Yalman olay 
yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan S.Y., 
hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle 
Konya’ya sevk edildi.  n İHA

22 yaşında-
ki bir genç, 
amcasının oğ-
luyla tartıştığı 
sırada başına 
aldığı sopa 
darbesiyle 
hayatını kay-
betti. Edinilen 
bilgiye göre, Ereğli ilçesine Gökçeyazı 
Mahallesinde ikamet eden Kadir Biricik 
ile amcasının oğlu M.B. arasında henüz 
bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tar-
tışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 
Kadir Biricik, başına aldığı sopa darbesiyle 
ağır yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesine 
kaldırılan Kadir Biricik, yapılan tüm müda-
haleye rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı 
M.M., jandarma tarafından gözaltına 
alındı. Hayatını kaybeden Kadir Biricik’in 
askerde yeni geldiği öğrenildi.   n İHA

Otomobil takla
attı: 2 ölü 

Sopa darbesiyle
yaşamını yitirdi 

Güvenlik güçleri, Tunceli kırsalındaki operasyonların-
da üç teröristi etkisiz hale getirdi.

Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik baş-
latılan operasyonlar devam ediyor.

Bölge halkının da yardımıyla bir grup teröristin yerleri 
tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye karadan sızan gü-
venlik güçleri terörist grupla sıcak temas sağladı. Ardın-
dan devam eden hava destekli operasyonla üç terörist ölü 
ele geçirildi. Pülümür bölgesindeki operasyonlarla da bö-
lücü terör örgütüne önemli darbe vurulduğu belirtildi. Ör-
gütün sürekli zayiat verdiği Tunceli’ye sözde elebaşı gön-

derme konusunda önemli tartışmaların yaşandığı tespit 
edildi. Örgüt içinde yaşanan panik ve çaresizliğin teslim 
olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldığı bildirildi. Öte 
yandan İçişleri Bakanlığınca, Tunceli’de dün gerçekleşti-
rilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirilen iki 
teröristin “Aranan Teröristler Listesi”nde yer aldığı açık-
landı. Açıklamada, öldürülen terör örgütü PKK’nın sözde 
Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu “Rezzan Mardin” kod 
adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorum-
lusu “Jindar” kod adlı Pınar Yıldırım’ın “turuncu katego-
ride” yer aldığı belirtildi.  n AA

Bölücü terör örgütüne Tunceli’de ağır darbe

Yapımı devam eden rüzgar enerji santrali sayesinde yıllık 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşı-
lanacak. 43 türbininin bulunduğu ve 150 milyon euro bütçeli enerji santrali bu yıl tamamlanacak 

150 bin konutun elektrik
ihtiyacı karşılanacak

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya 
Ovası’nda, rüzgar enerji santrali 
kuruluyor. Kenti Ankara’ya bağla-
yan kara yolunun sağ ve solunda-
ki, mera dahi olmayan dağlık alana 
kurulan santral sayesinde yıllık 
150 bin konutun elektrik ihtiyacı 
karşılanacak. 150 milyon euro’ya 
mal olacak santralde, türbinlerin 
motor kısmı dışındaki tüm parça-
ları yerli malzemeyle yapılıyor.

43 ADET TÜRBİNLE 
ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Santral hakkında bilgi veren 
kurulumu gerçekleştiren Sancak 
Enerji Hizmetleri Konya Rüzgar 
Enerji Santrali İşletme Müdürü Fa-
tih Yaman, santralin kurulumuna 
geçen yıl mayıs ayında başladık-
larını belirtti. Bu yıl sonu tamam-
lanması planlanan santralin yüzde 
50’lik kısmında elektrik üretilme-
ye başladığını ifade eden Yaman, 
şunları söyledi:

‘’Santralimizde her biri 3.3 me-
gavat gücünde toplam 43 adet tür-
bin bulunuyor. Türbinler en alttan 
en üste kadar 167 metre uzunluğa 
sahiptir. Kanatların çapı 132 met-

redir. Kullandığımız türbinler Av-
rupa ve dünyada kullanılacak ilk 
türbinlerdir. Her gül, bir dönüşüy-
le 13.6 dönümlük bir alanı tara-
mış oluyor. Türbinlerimizin motor 
kısmı hariç tamamı yerli üründür. 
İzmir bölgesinde üretilip, TIR’larla 
Konya’ya getirildi.’’

150 MİLYON EURO 
BÜTÇEYLE YAPILIYOR

Yılda saatte 380 milyon kilovat 
elektrik üretimi yapılacağını belir-

ten Yaman, ‘’Türkiye’nin en büyük 
projelerinden bir tanesidir. Üretti-
ğimiz enerjiyi ise Türkiye Elektrik 
İletim Şirketi’ne satışını gerçekleş-
tireceğiz’’ diye konuştu. Projenin 
yaklaşık 25 yıllık ömrünün bulun-
duğunu ifade eden Yaman, ‘’25 
yıl sonra türbinleri tekrar değiştir-
me imkanı olabilir’’ dedi. Yaman, 
santralin yaklaşık 400 bin metre-
karelik alanı kapsadığını, ancak bu 
alanda sadece türbinlerin kuruldu-

ğu 8 ila 10 bin metrekarelik alanın 
kullanıldığını söyledi.

DOĞAYA ZARAR VERMİYOR
Rüzgarın en verimli olduğu 

yer olmasından dolayı bu bölgenin 
seçildiğini belirten Fatih Yaman, 
santralin doğaya zarar verilmedi-
ğini, çevreyi koruduğunu belirtti. 
Yaman, şöyle konuştu:

‘’Santralimizin kurulduğu alan 
dağlık bir bölge ve rüzgarın ve-
rimli olduğu bir yerdir. Burası ne 
tarım arazisi ne de hayvanların 
otlatılması için mera olarak kul-
lanılabilecek alandır. Yıllardır boş 
bir arazi olarak kullanılan yeri biz 
değerlendirmiş oluyoruz. Çevre ve 
gürültü kirliliği yok. Tam tersi do-
ğaya katkımız var. Bu alanı kame-
ralarla izliyoruz. Böylelikle burada 
avcılığı önleyerek, yaban hayatı 
koruyoruz.’’

Yaman, kurulum aşamasında-
ki santralde 100’ü yurt dışından 
olmak üzere dönemsel olarak 300 
ila 350 kişinin istihdam edildiğini, 
santral kurulduktan sonra bu sayı-
nın 50’ye kadar düşeceğini sözle-
rine ekledi.
n DHA

Karatay Kadın Meclisi, Ruh
Sağlığı Merkezini ziyaret etti

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
16 Ağustos 2018 Perşembe  • Yıl: 11 • Sayı: 3422

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

Hırsızlık olayında iki şüpheli iş-
yeri önünde motosikleti tamir etme 
bahanesiyle çevreyi gözetlerken, 
diğer şüpheli dükkana girerek kasa-
yı soydu. Bu sırada olayı fark eden 
bir vatandaşın ihbarı üzerine olay 
yerine gelen polis ekipleri, iki şüp-
heliyi gözetleme yaparken, diğer 
şüpheliyi ise işyeri içerisinde sak-
lanırken yakaladı. Olay, saat 03.00 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Musalla Bağları Mahallesi Gökler 
Sokakta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sokak üzerindeki bir 
işyeri önünde bekleyen iki kişinin 
motosikletlerini tamir etmeye ça-

lıştığı görüntüsü verdiği sırada bir 
kişinin işyerinin havalandırma ca-
mından içeriye girdiğini fark eden 
bir vatandaş, durumu polise bildir-
di. Olay yerine ulaşan Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirli-
ğine bağlı ekipler işyeri önünde-
ki motosiklet ile uğraşan iki kişiyi 
yakalayarak gözaltına alırken, çev-
rede üçüncü şüpheliyi araştırmaya 
başladı. 

Bu sırada polis ekipleri, iş yeri-
nin camının açık olduğunu gördü. 
Camın daha önceden açık olabile-
ceği ihtimalini değerlendiren po-
lis ekipleri, şüphelilerden birisinin 

içeride gizlendiğini fark etti. Şahsın 
girdiği camdan içeriye giren polis 
ekipleri, şüpheliyi gizlendiği yer-
den çıkartarak yakaladı. Etkisiz hale 
getirilen şüpheli Kemal A, girdiği 
camdan çıkartılamayınca olay ye-
rine gelen işyeri sahibi Hasan Ak-
dil çağrıldı. İşyeri sahibinin kapıyı 
açmasının ardından şüpheli şahıs 
dışarıya çıkartılarak üst araması 
yapıldı. Çaldığı yaklaşık 500 lira 
cebinde bulunan şüpheli gözaltına 
alındı. Şüphelilerin geldiği ve arı-
zalı süsü verdikleri motosikletin ya-
nında demir keski, çelik kasa açma 
aparatları ve ekmek bıçağı dikkat 

çekerken, yapılan sorgulamasında 
akşam saatlerinde çalındığı belir-
lendi. Kelepçelenerek ekip aracına 
alınan şüphelilerin kendilerini gö-
rüntüleyen gazetecilere bağırarak, 
“Çekersen küfür ederim, cinayet 
mi işledik” diye konuşması dikkat 
çekti. Gözaltına alınan şüpheliler 
Kemal A. (24), Mehmet Emin K. 
(20), Engin Y. (21) ifadeleri alınmak 
üzere emniyete götürüldü. Yağma, 
torbacılık ve çok sayıda hırsızlık 
kaydı bulunan şüpheliler, emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilecek. 
n İHA 

Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Fatih Yaman
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‘Dedemoğlu’nda verilen tüm sözler tamamlandı’
Mahalle ziyaretlerine devam 

eden Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz’un durağı Konya’nın 
Çumra İlçesine bağlı Dedemoğlu 
Mahallesi oldu. Başkan Oğuz ziyaret 
sırasında vatandaşlarla sohbet etti 
ve mahalleye yapılan yatırımları in-
celedi. 

Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz, “Dedemoğlu ma-
hallesindeyiz tarihi çok eskilere Os-
manlıya dayanan bir mahallemiz, 
anlatılır ki Dedemolla burada yaşa-
yan Allah’ın derviş kullarından biriy-
di. Yavuz Sultan Selim Mısır seferi-
ne giderken Dedemoğlu üzerinden 
geçer ve burada yemek ikram eden 
kişidir Dedemolla mezarı buradadır 
yolu düşenler ziyaret ederek bir Fati-
ha okumasını öneririz bizim toprak-
larımızda yetişmiş bir derviş. Allah’a 
hamdolsun ki bu mahallemize hiz-

met etmekte bize düştü. Büyükşehir 
yasasıyla birlikte buralara da hizmet 
gelir mi deniliyordu ilk geldiğimiz yıl 
2014 te, Elhamdülillah bugün geldi-
ğimiz nokta ise Mahallemizin yolları 
tamamen asfaltlandı, Parkı tamam-
landı, arkamızda 200 m² mahalle 
konağımızın inşaatı devam ediyor 
içerisinde kadınlarımızın nişan ve 
nikahını düğününü yapabileceği za-
manı gelip erkeklerin toplantılarını 
yapabileceği konağımızda da sona 
geliyoruz, halı sahamızın inşaatı de-
vam ediyor. 53 Mahallemizden biri 
olan Dedemoğlu mahallemize hiz-
met etmekten ve vermiş olduğumuz 
sözlerin tamamlanmasının onuru-
nu yaşıyoruz mahallemize hayırlı 
olsun” dedi. Yapılan hizmetlerden 
dolayı Çumra Belediye Başkanına 
teşekkür eden isim ise Dedemoğlu 
Mahalle Muhtarı Ali Vurguner oldu.
n HABER MERKEZİ

Son günlerde Türk lirasına ya-
pılan spekülatif atak üzerine Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın çağrısına uyan Konyalılar, 
döviz ve altın bozdurdu. 

Son günlerde Türk lirasına 
yapılan spekülatif atak üzerine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın çağrısına destek veren 
Konya’da bir grup, döviz ve altınla-
rını bozdurdu.

Ellerindeki döviz ve altınları 
Türk lirasına çevirenler, döviz bü-
roları önünde kuyruk oluşturdu. 

Vatandaşlar, ABD’nin Türkiye üze-
rindeki ekonomik yaptırımlarına 
tepkilerini dile getirmek için ellerin-
deki dövizleri bozdurmaya geldikle-
rini dile getirdi.

Bu ülkenin bir evladı olarak bin 
dolarını bozdurduğunu belirten Re-
cep Yeterli, ‘’Devletimiz hep bizim 
yanımızdaydı. Biz de devletimizin, 
ülkemizin yanında olmak zorunda-
yız. Üzerimize düşeni bugün yerine 
getirmeye çalışıyoruz.’’ diye konuş-
tu.
n HABER MERKEZİ 

Karatay’da18 farklı yerde 
kurban kesimi yapılacak

Ereğli Belediyesi, kurban 
satış yerini belirledi  

Karatay Belediyesi yaklaşan 
Kurban Bayramı nedeniyle kur-
banlıkların temiz ve hijyenik koşul-
larda kesim işleminin gerçekleş-
tirilebilmesi için gerekli önlemleri 
alıyor.

Kurban kesim yerlerinin te-
mizliğinin önemine dikkat çeken 
Karatay Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü Veteriner Hekimleri, 
et üzerinde bakterilerin  kısa sü-
rede çoğalarak milyarlarla ifade 
edilen sayılara ulaşabileceklerini 
belirterek; hayvanlardan insanlara 
bulaşan ve halk sağlığı yönünden 
çok büyük önem taşıyan hastalık-
lar olduğuna dikkat çekti. Kesim 
yapılacak yerlerin bakteri üretimi-
nin engellenmesi açısından temiz 
olmasına özen gösterilmesi gerek-
tiğini söyleyen Veteriner Hekimler; 
kesim işleminin de Karatay Beledi-
yesi ekipleri tarafından kurulacak 
olan askılarla hayvanların askıya 
alınarak yapılmasının daha doğ-
ru olacağını vurguladılar. Böylece 
kesme ve yüzme işleminin daha 
temiz ve sağlıklı bir şekilde yapıla-
bileceği belirttiler.

Konu ile ilgili bir açıklama 
yapan Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, Karatay’ın 
18 farklı yerinde kurban kesim 
alanları oluşturulacağını söyledi. 
Başkan Hançerli; İstiklal Konutları 
basket sahası, Fetihkent Konutla-
rı  basket sahası, Karfet Konutları 
basket sahası, Çatalhüyük Pazar 
Market, İstiklal Pazar Market, Ka-
raaslan Üzümcü Pazar Market, Ka-
lenderhane Pazar Market, Karatay 
Belediyesi Aşevi (Zemburi Mah.) 
Büyüksinan Pazar Market, Sedirler 
Pazar Market, Sedirler yolu üze-

ri(A.Haşhaş İ.Ö.Okulu yanı), Kü-
çük Kumköprü Pazar Market, Kar-
şehir Pazar Market, Karkent Pazar 
Market, Çimenlik Pazar Market, 
Uluırmak Pazar Market), Keçeciler 
Pazar Market, Selim Sultan Pazar 
Market olarak kurban kesim yer-
lerinin belirlendiğini dile getirdi. 
Kurban satış yeri olarak Büyükşe-
hir Belediyesi Hayvan Pazarı’nın 
hizmet vereceğini söyleyen Baş-
kan Hançerli, bu yerlerin dışında 
kurban satış ve kesim yapılması-
na kesinlikle izin verilmeyeceğini 
vurguladı.   Başkan Hançerli, toplu 
kurban kesim yerlerinde veya ken-
di özel mülkünde, kurban kesimi 
yapıp çevreyi kirletenlere veya 
kaçak olarak halka açık yerde ke-
sim yapanlara denetim birimle-
rince kabahatler kanununun ilgili 
hükümleri ve Zabıta yönetmeliği 
doğrultusunda yasal işlem uygu-
lanacağını ve et çekimi hususunda 
hijyenik olmayan ortamlarda ve 
ruhsatsız kişilerce et çekilerek kıy-
ma yapılmasına müsaade edilme-
yeceği bildirildi.  n HABER MERKEZİ 

Kamu-Sen İl temsilcisi Veli Doğrul, Türkiye genelinde Yerli Malı ve Türk Lirası Kullanma Kampanyası başlat-
tıklarını açıkladı. Doğrul, “Hükümetimizi ve milletimizi bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz” dedi 

Kamu-Sen’den yerli malı 
ve Türk Lirası kampanyası

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
temsilcisi Veli Doğrul, yerli malı ve 
Türk lirasını kullanmaya davet etti. 
Kamu-Sen İl temsilcisi Veli Doğrul, 
konfederasyona bağlı sendikaların 
Konya Şube Başkanları ve yetkili 
yönetim kurulu üyeleri ile birlik-
te açıklama yapan Doğrul, “ Buna 
göre yerli üretimi ve tüketimi des-
teklemek adına, tamamı ülkemizde 
üretilen ürünler başta olmak üzere, 
bütün yerli ürünler üzerindeki ÖTV 
oranlarının %50’den başlamak üze-
re yerlilik oranına bağlı olarak ka-
demeli şekilde düşürülmesini teklif 
ediyoruz. Bu yolla Türkiye’de üreti-
len malların ithal ürünler karşısında 
fiyat avantajı yakalayacağına, bir 
taraftan yerli malı tüketme teşvik  
edilirken artan talebin artan yerli 
üretimle karşılanacağına inanıyo-
ruz” dedi. 

Kamu-Sen İl temsilcisi Veli 
Doğrul, şu sözlere yer verdi: “Tür-
kiye Kamu-Sen, ülkemizi çepeçevre 
saran şer odaklarının saldırılarının 
mümkün olan en az zararla atlatıl-
ması için yapılacak her türlü çalış-
mada, Devletimizin ve milletimizin 
yanındadır ve destek vermektedir. 
Amacımız, gerekli önlemlerin alı-
nabilmesi için gerçekleri ortaya koy-
mak ve bu gerçekler ışığında milli, 
sosyal ve eşitlikçi, yeni bir program 
hazırlanmasına katkı sağlamaktır.  

Bizler, ülkemizin geleceğinin ka-
rarmaması, kaynaklarımızın verimli 
kullanılması; mutlu, huzurlu ve gü-
venli bir gelecek için hazırlanacak 
milli programa uygun olarak üzeri-
mize düşen her türlü sorumluluğu 
yerine getirmeye hazırız.  Bu çerçe-
vede Konfederasyon olarak öncelik-
le tüm Türkiye genelinde Yerli Malı 
ve Türk Lirası Kullanma Kampanya-
sı başlatıyoruz.”  

İÇ DİNAMİKLERİMİZİ HAREKETE 
GEÇİRMELİYİZ 

“Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı 
döviz işlemleriyle ülkemizi ekono-
mik olarak tehdit edip, bizleri hizaya 
getirmeye, bedel ödetmeye, susup 
içe kapanmaya ve olacaklara rıza 

göstermeye zorlamaktalar. Bu saldı-
rılar karşısında Türk milletinin birlik 
ve beraberliğini göstermesi, eko-
nomik olarak da diz çökmeyeceğini 
dost düşman herkese ispat etmesi 
bir zorunluluktur. Bu hayasız küre-
sel saldırıyı bertaraf etmemiz, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin her anlamda-
ki bağımsızlığının da bir kere daha 
perçinlenmesi anlamına gelecektir” 
diyen Doğrul, “Ülkemize yapılmak 
istenilen bu ekonomik operasyo-
nun, milli ekonomik bir modelle 
boşa çıkarılacağına inanmaktayız. 
Bu noktada mücadelemizin baş un-
surunu yurtiçinde Türk Lirası kul-
lanmak, yerli malı tüketmek, yerli 
üretimi desteklemek ve kendi ken-
dine yeten bir ülke olmak şeklinde 
tanımlayabiliriz.Buna göre en kısa 
zamanda bütün danışma mekaniz-
maları toplanarak milli bir ekonomik 
mutabakatın sağlanması ve bura-
da alınacak kararlara göre hareket 
edilmesi gerektiğine inanmaktayız. 
Ülkemizin, yaşanan bu saldırılardan 
en az zararla çıkması için herkese 
görevler düştüğünü görmekteyiz. 
Sürdürülebilir bir büyüme sağlan-
ması, bugün ve gelecekte bir daha 
ekonomik sorunlarla karşılaşılma-
ması için önerilerimiz, toplumu-
muzun her kesimini içermektedir. 
Saldırıyı def etmenin reçetesi ise 
hazırlanacak milli program çerçeve-

sinde, bilinçte ve eylemde topyekûn 
milli olmaktır. Türkiye Kamu-Sen, 
ülkemizi çepeçevre saran şer odak-
larının saldırılarının mümkün olan 
en az zararla atlatılması için yapı-
lacak her türlü çalışmada, Devle-
timizin ve milletimizin yanındadır 
ve destek vermektedir. Amacımız, 
gerekli önlemlerin alınabilmesi için 
gerçekleri ortaya koymak ve bu ger-
çekler ışığında milli, sosyal ve eşitlik-
çi, yeni bir program hazırlanmasına 
katkı sağlamaktır. Bizler, ülkemizin 
geleceğinin kararmaması, kaynakla-
rımızın verimli kullanılması; mutlu, 
huzurlu ve güvenli bir gelecek için 
hazırlanacak milli programa uygun 
olarak üzerimize düşen her türlü 
sorumluluğu yerine getirmeye ha-
zırız.  Hükümetimizi ve milletimizi 
bu kampanyaya destek vermeye ça-
ğırıyoruz. Çözüm, iç dinamiklerimizi 
harekete geçirecek, toplumsal mu-
tabakatla hazırlanacak milli bir eko-
nomik programda, her yönüyle ken-
di kendine yeten bir ülke için yerli 
malı üretmek, yerli malı tüketmek 
ve yerli para kullanmaktadır. Bu çe-
tin günlerde Devletimizi hizaya ge-
tireceklerini, bizlere bedel ödetecek-
lerini ve diz çöktüreceklerini sanan 
gafillere karşı dik duruşumuzu bir 
kere daha göstereceğimize yürekten 
inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ Ereğli Belediyesi Kurban Bay-

ramı için canlı hayvan pazarının 
kurulacağı alanı belirleyerek çizi-
mini gerçekleştirdi. Konu hakkın-
da değerlendirme yapan Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Kurban Bayramı vesilesiyle kur-
ban satımı gerçekleştirecek üretici-
lerimiz için Taş Evler’in bulunduğu 
alanda canlı hayvan pazarımızın 
çizimini gerçekleştirdik. Toplamda 
326 üreticimizin satış yapabileceği 
alan için satışlarımız devam ediyor. 
Canlı hayvan satımı ve kesimi ya-
pılacak alanımızda ve şehrimizde 
belediye olarak her türlü önlemi 
aldık. Vatandaşlarımızın kurban-
lıklarını alabilecekleri ve kesimini 
yaptırabilecekleri nezih bir alan 
oluşturduk. Ayrıca belediyemiz za-

bıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdür-
lüğü çalışanlarımız pazardaki satış 
yerlerinin işleyişini sürekli kontrol 
altında tutarken aynı zamanda 
pazara getirilen hayvanların küpe 
numaralarını tek tek inceleyecek-
ler. Böylece kurbanlıkların yasaya 
uygunluğu ve sağlıklı olup olma-
dığı kontrol edilmiş oluyor. Hem-
şehrilerimiz gönül rahatlığıyla Kur-
banlık alış verişi yapabilecekler. 
Üreticilerimize hayırlı satışlar diler, 
hemşehrilerimizin de kesecekleri 
kurbanlarının kabul olmasını Rab-
bimden niyaz ederim. Bu vesileyle 
tüm vatandaşlarımızın mübarek 
Kurban Bayramını tebrik eder, 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ederim” dedi.
n İHA 

Vatandaşlar, döviz ve altınlarını bozdurdu

 Türkiye Kamu-Sen Konya İl temsilcisi 
Veli Doğrul, yerli malı ve Türk lirasını 

kullanmaya davet etti.
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

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

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

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

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

OLACAK

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

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

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

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

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

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

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup 
görüşmeler işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

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

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

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 
USTALARI

ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

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

alınacaktır.

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

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

 

Tretuvar Tamiratı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/398973
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Prefabrik Beton Parke nakli ve Döşenmesi başta olmak üzere
   toplam 13 kalem tretuvar tamirat
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki merkez ilçe 
   sınırlarındaki alanlar
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer
   teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 390 (üç yüz doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati : 07.09.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 
listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A) Altyapı İşleri V.Grup : Karayolu İşleri (Altyapı 
+ Üstyapı) grubunda yer alan işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezuniyet belgeleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (Horozluhan Mah. Yeni 
İstanbul Cad. No:64) Selçuklu / KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN

İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 852770

Seydişehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 
1 kişi yaralandı.

Kimliği henüz tespit edileme-
yen Suriye uyruklu kişinin kullan-
dığı 42 CZM 52 plakalı pikap, Sey-
dişehir Seyyid Harun Mahallesi 
Cevher Dudayev Caddesi’nde Ali 
Giray Buğdaycı yönetimindeki 42 
ZG 459 plakalı motosikletle çar-
pıştı. Kazada, Ali Giray Buğdaycı 
ve Fatma Buğdaycı ağır yaralandı. 
Yaralılar, Seydişehir Devlet Has-
tanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü Ali Giray 
Buğdaycı, müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Suriye uyruklu pi-

kap sürücüsü ise güvenlik güçle-
rince aranıyor.  n AA

Ebu Talha Zeyd 
b. Sehl b. el-Esved 
el-Ensari (ö. 34/654-
55) Cahiliye devrinde 
Medine’de doğdu. 
Hazrec kabilesinin 
Neccaroğulları so-
yundan geldiği için 
Hazreci ve Neccari 
nisbeleriyle anılır.

Enes b. Malik’in 
üvey babasıdır. Müslüman ol-
masına Enes b. Malik’in annesi 
Ümmü Süleym sebep oldu. 
Kocası Malik’in hicretten önce 
ölümü üzerine Ebu Talha ona 
evlenme teklif etti. Ümmü Sü-
leym, Müslüman olmamasının 
bu evliliğe engel teşkil ettiğini, 
İslamiyet’i kabul ettiği takdirde 
mehir almaksızın kendisiyle ev-
lenebileceğini söyledi. Bunun 
üzerine Ebu Talha Müslüman 
oldu ve Ümmü Süleym ile ev-
lendi. Bu evlilikten Abdullah ile 
Ebu Umeyr adlı çocukları dün-
yaya geldi. Ebu Talha nübüvvetin 
12. yılında (621) yapılan Birinci 
Akabe Biatı’nda kabilesini temsil 
etti. Hz. Peygamber Medine’ye 
hicret edince onunla muhacir-
lerden Ebu Ubeyde b. Cerrah 
arasında kardeşlik bağı kurdu. 
Ebu Talha Bedir Gazvesi’ne ka-
tıldı. Uhud Gazvezi’nde deriden 
kalkanı ile vücudunu Hz. Pey-
gamber’e siper etti ve düşman 
kuvvetlerinin üzerine ok yağdırdı. 
Onun okçuluğunu takdir eden 
Resul-i Ekrem, oradan terkeşi(ok 
mahfazası) dolu geçen mücahit-
lere oklarını Ebu Talha’nın önüne 
boşaltmalarını emretmişti. Hz. 
Peygamber, onun attığı okların 
isabet ettiği hedefi görmek için 
her ayağa kalktığında Ebu Talha, 
“Ya Resulallah, ne olur kendini 
gösterme! Bir uğursuz düşman 
okunun sana isabet etmesinden 
korkarım. İşte göğsüm senin göğ-
süne siperdir” diye yalvarıyordu. 
Daha sonra yapılan gazvelerin 
hepsinde bulunan Ebu Talha 
Huneyn Gazvesi’nde yirmi müş-
rik öldürdü. Medine’de aynı 
zamanda kabir kazma işiyle ta-
nındığından Hz. Peygamber’in 
kabrini de o kazdı. Hz. Ömer 

kendinden sonraki 
halifeyi seçmekle 
görevlendirdiği 
şura mensupları-
nın, işlerini bitirin-
ceye kadar kimse 
tarafından rahatsız 
edilmemesi gö-
revini ona verdi. 
Hz. Peygamber’in 
vefatından sonraki 

tarihlerde Dımaşk’a gidip ora-
da yaşadığı ileri sürülmektedir. 
Ebu Talha çoğunluğun kana-
atine göre 34 (654-55) yılında 
vefat etti. 32 (652) yılında, hatta 
Hz. Peygamber’den sonra kırk 
yıl daha yaşayıp 51’de (671) öl-
düğünü kabul edenler de vardır. 
Enes b. Malik’ten gelen rivayete 
göre Tevbe suresini okurken 
41. ayete gelince, “Rabbimiz 
bizi ihtiyar da olsak genç de ol-
sak savaşa gitmeye çağırıyor” 
diyerek o günlerde Rumlar’a 
karşı yapılan bir deniz seferine 
katılmışsa da karaya çıkmadan 
gemide vefat etmiş, etrafta kara 
görülmediği için yedi gün süreyle 
defnedilmemiş, ancak cesedinde 
herhangi bir bozulma meydana 
gelmemiştir. Diğer taraftan onun 
Medine’de vefat ettiği ve cenaze 
namazını Hz. Osman’ın kıldır-
dığı söylendiği gibi Dımaşk’ta 
öldüğü de ileri sürülmüştür. 
Ebu Talha ashap arasında cesare-
ti, yiğitliği ve bilhassa gür sesiyle 
tanınırdı.Bu sebeple Resulullah, 
“Ebu Talha’nın asker içinde sesi 
bir grup insandan daha iyidir” 
demiştir (Müsned, III, 261). “100 
kişiden, hatta 1000 kişiden daha 
iyidir” dediği de rivayet edilmek-
tedir. Hz. Peygamber Ebu Talha’yı 
çok sever, kendi annesinin Medi-
neli olması sebebiyle ona dayı 
diye iltifat ederdi. Zaman zaman 
onun evine gider, Ümmü Sü-
leym’in hazırladığı yemeği yer ve 
orada öğle uykusuna yatardı. Bir 
gün Ebu Talha Enes’i göndererek 
Hz. Peygamber’i yemeğe davet 
etmişti. Ehl-i Suffe ile mescidde 
oturan Resulullah, Enes daha bir 
şey söylemeden yemeğe davet 
edildiğini anlamış ve yanındaki 
yetmiş (veya seksen) sahabeyi 

alarak davete gitmişti. Bunun 
üzerine Ebu Talha telaşlanmış, 
fakat Ümmü Süleym Resulul-
lah varken telaşlanmanın yersiz 
olduğunu söyleyerek onu teskin 
etmişti. Resul-i Ekrem yemeğin 
bereketlenmesi için dua ettik-
ten sonra sahabeleri onar kişilik 
gruplar halinde sofraya oturtmuş, 
hepsi de karnını doyurmuştu. Hz. 
Peygamber hac görevini ifa ettiği 
sırada tıraş olmuş, başının sağ 
tarafından kesilen saçları halka 
birer ikişer dağıtırken sol tara-
fından kesilenleri Ebu Talha’ya 
vermiş, karısı Ümmü Süleym de 
bu saçların bir kısmını saklamıştı. 
Medineli Müslümanlar arasında 
en çok hurma bahçesine sahip 
olan Ebu Talha, Mescid-i Ne-
bevi’nin karşısında bulunan ve 
içindeki tatlı suyu Hz. Peygamber 
tarafından beğenilen Beyruha adlı 
bahçesini çok severdi. “Sevdiği-
niz şeylerden Allah yolunda har-
camadıkça en üstün sevabı ka-
zanamazsınız” (Al-i İmran 3/92) 
mealindeki ayet nazil olunca Hz. 
Peygamber’in yanına giderek 
bu bahçeyi Allah rızası için dile-
diği şekilde kullanmasını istedi. 
Onun bu davranışını takdir eden 
Resul-i Ekrem’in bahçeyi akra-
balarına vermesinin daha uygun 
olacağını söylemesi üzerine de 
onu Übey b. Ka‘b ve Hassan b. 
Sabit gibi amcazadelerine ve 
yakın akrabalarına bağışladı. 
Ebu Talha’dan rivayet edilen ha-
dislerin sayısı bazı kaynaklarda 
92, bazılarında yirmi küsur olarak 
verilmekte, Ahmed b. Hanbel’in 
el-Müsned’inde yirmi beş rivayeti 
yer almaktadır. Bunlardan üçü 
Sahih-i Buhari’de, üçü de Sahih-i 
Müslim’dedir. Kendisinden üvey 
oğlu Enes b. Malik ile Abdullah b. 
Abbas, Zeyd b. Halid ve oğlu Ebu 
İshak Abdullah ve daha başkaları 
rivayette bulunmuşlardır.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYA-
NET VAKFI İSLAM ANSİKLOPE-
DİSİ

 “ İÇİNDE AZICIK NUR 
OLMAYANA, DIŞARIDAN 
VERİLEN ÖĞÜT FAYDA 
VERMEZ.”

HZ.MEVLANA

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 91
 EBU TALHA el-ENSARİ(R.A.)

haber@konyayenigun.com
TEFİK EFE

Pikap, motosiklet ile çarpıştı:
1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 
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Meram’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu
Meram Belediyesi tarafından 

Loras Mahallesinde kurulan kurban 
satış yeri hizmet vermeye başladı. 6 
bölgenin de kurban kesimi için ayrıl-
dığı Meram’da vatandaşların rahat ve 
huzur içinde bir bayram geçirebilme-
leri için bütün hazırlıklar tamamlandı. 
Kurban satış noktasında da vatandaş-
ların sorunsuz alışverişi, kesim yer-
lerinde de rahat ve sağlıklı kesimleri 
için her ayrıntı düşünüldü. Meram 
Belediyesi yaklaşan Kurban Bayra-
mı öncesi vatandaşların sorunsuz bir 
bayram geçirmesi için gerekli tüm 
hazırlıkları tamamladı. Loras Mahal-
lesi Bahçelievler Caddesi’nde bulunan 
Meram Belediyesi Asfalt Şantiyesi’nin 
yanında kurulan kurban satış yeri tam 
kapasite ile hizmet vermeye başladı. 
Satış bölgesinde hem küçükbaş hem 
de büyükbaş hayvanların kontrolü ve-
teriner hekimler tarafından yapılıyor. 

KURBAN SATIŞ YERİ LORAS 

MAHALLESİ’NDE 
Meram Belediyesi Veteriner İşleri 

Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 
Meram bölgesinde belirlenen bu ye-
rin dışında kurbanlık hayvan satışına 
izin verilmeyeceği bildirildi. Açıkla-
mada ayrıca; “Satış amacıyla getirilen 
hayvanların sevk belgeleri, kulak kü-
peleri ve Pasaportlarının bulunması, 
dişi hayvanların, serbest veteriner 

hekimlerden alınmış damızlık değe-
ri taşmadığına dair Veteriner Hekim 
Raporunu giriş esnasında görevlilere 
göstermeleri gerekmektedir. Kurban 
Satış Yerinde kontrol amacıyla 24 
saat hizmet veren Veteriner Hekimler 
görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız 
kurban alırken kurbanlık hayvanları 
ücretsiz olarak, görevli veteriner he-
kimlere muayene yaptırabilecekler-

dir” denildi. 
Gerekli bütün önlemleri alan 

Meram Belediyesine bağlı zabıta ve 
sağlık ekipleri, kurban bayramına ka-
dar satış yerlerinde hizmet verecek. 
Kurban satış alanının alım ve satım 
yapacak tüm vatandaşların ihtiyacına 
cevap verecek şekilde tüm düzenle-
meler de gerçekleştirildi. Pazar ala-
nına veteriner kontrolünde hayvan 

alımı gerçekleştirilirken zabıta ekipleri 
pazardaki düzenin korunması için ça-
lışıyor. 

KURBAN KESİM YERLERİ 
BAYRAMA HAZIR

Meram’da ayrıca, kurban kesim 
yerleri de bayram öncesi hazır hale 
getirildi. Kurban kesimi yapılabilecek 
yerler ise Meram Belediyesi tarafın-
dan şu şekilde belirlendi. şu şekilde 

belirlendi; Kurban Satış Yeri Yanı, 
Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt 
Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfa-
lar Semt Pazarı, Meram Toki Semt 
Pazarı. Meram Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü’nden kesimler ile 
ilgili olarak yapılan açıklamada ise; “ 
Tahsis edilen kesim yerlerinin dışın-
da halkımızın İlçe Kurban Hizmetleri 
Komisyonu Kararına uygun olan yer-
lerde kurban kesimine müsaade edi-
lecektir. Vatandaşlarımızca kurbanlık 
hayvan alırken;  kulak küpesi ve pa-
saportu bulunmayan, çok zayıf olan, 
gebe ya da yeni doğum yapmış olan, 
yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri 
olgunlaşmamış ve yaşları kurban ol-
maya uygun olmayan, tüyleri karışık 
olan, salya akıntısı bulunan, çevreye 
karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız 
olan ve kurbanlık vasfını taşımayan 
hayvanlara dikkat etmeleri tavsiye 
edilmektedir” denildi. 
n HABER MERKEZİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yar-
dımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın, “Dışarıdan dövizle aldığı-
mız her ürünün daha iyisini, daha 
kalitelisini burada üretip biz dışarıya 
satacağız. Amerika’nın elektronik 
ürünlerine biz boykot uygulayaca-
ğız. Onların iPhone’u varsa, öbür ta-
rafta Samsung var. Kendi ülkemizde 
Venüs var, Vestel var. Biz bunları 
uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne 
yapacağımızı anlasınlar.” sözlerini 
değerlendirdi. Türkiye’de yerli ve 
milli akıllı telefon kullanımının yay-
gınlaşmasını çok önemsediklerini 
ifade eden Sayan, telefonların yanı 
sıra altyapıda yerlilik ve milliğinin de 
önemli olduğunu vurguladı. Sayan, 

alt ekosistemin tamamında yerli ve 
milli ürünlerin yer alması için yapı-
lan çalışmaların hızlanarak devam 
edeceğini belirterek, şunları kaydet-
ti:

“İlk hedefimiz Türkiye’de yerli 
akıllı telefon kullanımını en az mev-
cudun iki katına çıkarmak. Bu an-
lamda biz de tüketiciler olarak bunu 
milli bir bilinçle yaparak yerli malını 
tercih etmeliyiz. Türkiye’de şu an bu 
anlamda arzda bir sıkıntı yok, talebin 
artması önemli. Şu an arzın tamamı-
nı yerli markalarımızla karşılayabile-
cek durumdayız. Akıllı yerli telefon 
kullanımının yaygınlaşması için 
verdiğimiz desteğe bundan sonra da 
devam edeceğiz.”
n AA

Burkina Faso’da Türkiye’nin 
kardeşliğine vurgu yaptık

‘Üniversite ayrı bir 
deneyim ve tecrübedir’

Dost Eli Derneği ve TİKA or-
taklığı ile gerçekleştirilen “Akran 
Danışmanlığı Yaparak ve Yaşaya-
rak Öğrenme Projesi”  ile Burki-
na Faso’da bulunan çalışma ekibi 
Konya’ya döndü. Burkina Foso’da 
Dost Eli Derneği tarafından açılan 
yetimhaneler başta olmak üzere 
yetimhanelerin bulunduğu bölge-
lere yaşayan yerel halka bir araya 
gelen çalışma ekibi bilgilendirici 
çalışmalar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi veren Dost Eli Derneği Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mevlüt Yıldırım; TİKA ve Dost Eli 
Derneği ortak çalışması olan “Ak-
ran Danışmanlığı Yaparak ve Ya-
şayarak Öğrenme Projesi” kapsa-
mında Öğretmen ve öğrencilerden 
oluşan Genç Dost Eli Ekibimiz Bur-
kina Faso’ da çeşitli eğitimler ve 
etkinlikler gerçekleştirdi. Burkina 
Fosolu yetimlerle el ele vererek 23 
gün süren çalışma gerçekleştirdik. 
Çalışmada öncelikle Türkiye’nin 
kardeşliğine vurgu yapılarak “Tür-
kiye Dış Politikasında Afrika’nın 
Yeri ” konulu farklı bölgelerde kon-
feranslar verildi. Derneğin açtığı 
yetimhanelerde kalan çocukları-
mızla Türkçe dersleri, bilgilendirici 

atölye çalışmaları, yine günlük ha-
yat içerisinde gereklilik arzeden te-
mel bilgi ve beceri dersleri yapıldı. 
Özellikle çalışma ekibinin içerisin-
de yer alan genç kardeşlerimizin 
çabası yetim akranlarıyla birlikte 
gerçekleştirdikleri faaliyetler çalış-
maya farklı bir boyut kazandırdı. 
Yetim çocuklarımıza okullarına 
rahatlıkla gidebilmeleri için bisiklet 
hediye edildi. Dağıtılan bisikletlerle 
75 çocuk için ulaşılması imkânsız 
bir hayal gerçekleşmiş oldu” dedi.

Mevlüt Yıldırım çalışma kapsa-
mında İslamda Aile Hayatını konu 
alan derslerin ise yerel halkın katı-
lımı ile gerçekleştirildiğini ve bu-
nun memnuniyet verici sonuçlar 
ortaya çıkardığını ifade etti. Ayrıca 
Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz 
sürecine dikkatlerin çekilerek Bur-
kina Fasolu yetimlerle birlikte 15 
Temmuz anma programı yapıldı-
ğını belirtti.

Dost Eli Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Yıl-
dırım Burkina Faso’da gerçekleşen 
çalışmalarla ilgili yaptığı açıklama-
larının sonunda başta projeye des-
tek sağlayan TİKA  ve emeği geçen 
tüm hayırseverlere teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ  

Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisinin göçebe konuğu olan leylekler, yaz döneminin sonuna yakla-
şılırken önümüzdeki günlerde güneydeki daha sıcak ülkelere doğru gerçekleşecek büyük göçe hazırlanıyor

Leylekler büyük göç için
yuvalarından uçacaklar
Bu yıl Mart ayı ile birlikte Yeşil-

dağ Mahallesinde bulunan Leylekler 
Vadisi adı verilen mezarlık bölgesin-
deki ardıç ağaçlarındaki yuvalarına 
yerleşen onlarca leylek, dünyaya 
gözlerini açan yeni bireylerinin bü-
yüme evresini de tamamlamasının 
ardından büyük göç için yuvala-
rından uçacak. Leylekler Vadisinde 
gelişimini tamamlayan ve uçmayı 
öğrenen yavru bireyler, bugünler-
de ebeveynleri ile birlikte hareket 
ederek bölgedeki alanlarda gruplar 
halinde dolaşarak beslenimini sür-
dürüyor. Leylekler ve yavru bireyler, 
çevredeki hasat edilen arazilerde 
yayılarak yiyecek arayışına giriyor. 
Gün içerisinde beslenimini sağlayan 
leylekler, akşam saatleri yaklaştı-
ğında ise vadideki yuvalarına dönüş 
yapıyor. 

Beyşehir’in son dönemde sim-
gesi haline gelen ve yerli yabancı 
çok sayıda ziyaretçi çeken Leylekler 
Vadisi, doğa ve belgesel fotoğrafçı-
larının yanı sıra her kesimden insan 
ve doğaseverin ilgisini çekiyor. Ge-
nelde gruplar halinde vadiye gelen 
ziyaretçiler, hem burada leylek göz-
lemi yapıyor, hem de bol bol fotoğraf 
çekiyor. Beyşehir Fotoğraf Toplulu-
ğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, 
yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü 
Milli Parkında bulunan Leylekler 
Vadisinin özellikle leyleklerin yu-
vaya geldiği Mart ile Ağustos ayları 
arasındaki dönemde yoğun ziyaretçi 
ilgisi çektiğini söyledi. Leylekler Va-
disinin önümüzdeki günlerde yaşa-
nacak büyük göç sonrasında sonba-
har mevsimi öncesinde yine büyük 

bir sessizliğe bürüneceğini belirten 
Konyalı, “Şu anda buradaki leylek-
ler büyük göçe hazırlanıyor” dedi. 
Leyleklerin bu yıl yine Mart ayında 
geldikleri yuvalarında yuvalarını ta-
mir ettiğini, yavrulama ve yumurtla-
ma dönemi yaşandığını vurgulayan 
Konyalı, şöyle devam etti: 

“Leylekler Vadisi, benim de bir-
çok fotoğrafçı gibi sık sık ziyaret etti-
ğim ve fotoğraf mesaisi yaptığım bir 
mekan. Her yıl leylekler geldiğinde 
bu bölgeye yuvalarına kar yağardı. 
Bu yıl böyle bir şeye rastlamadık, 
iklim olarak bu yıl bayağı bir kurak 
geçiyor. Leylekler için bu yuvalarda 
her zamanki gibi döngü devam etti. 
Yuvalarına geldiler, tamirat yaptılar. 

Yavrulama ve yumurtlama dönemi 
yaşandı. Bu yıl ilk kez yavru çıkma-
yan yumurtalar gördük yuvalarda. 
Şu an ise vadiye gelirken yol üze-
rinde anız tarlalarında leyleklerin 
beslendiğini gözledik. Hasat edilmiş 
tarlalarda avlanıp besleniyorlardı. 
Akşam saatleri yaklaştığında ise 
tekrar yuvalarına dönüş yaptıklarına 
tanık olduk. Yine güzel manzaralar 
sergiliyorlardı. Ama tabii ki artık ley-
leklerin göç zamanı geldi. Bu süreçte 
yavruları da gözledik. Çok iyi kanat-
lara sahip olduklarını, kanat çırpma 
sezonunu da bitirdiklerini, gökyü-
zünde süzülmeye başladıklarını gör-
dük. Hepsi çok sağlıklı görünüyorlar. 
Ve çok güçlü bir şekilde beslenmiş-

ler belli Beyşehir ovasında. Göç za-
manı yaklaştığı için yakın zamanda 
hava akımlarını kontrole çıkacaklar. 
Muhtemelen gökyüzünde kanatla-
rını daha da güçlendirecekler. Uzun 
yolculuk için tabi beslenmeleri de bu 
dönemde arttı diye düşünüyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Konyalı, Leylekler Vadisi’nde 
yeni yavruların dahil olmasıyla yu-
valardaki leylek nüfusunun da bu-
günlerde çoğaldığını dile getirirken, 
şunları kaydetti: “Yuvalarda bugün-
lerde yavrularla birlikte 5 veya 6 ley-
leğe rastlamak mümkün hale geldi. 
Yuvadan adeta taşmış durumdalar” 
diye konuştu.
n İHA 

KTO Karatay Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof.Dr. Çağatay 
Ünüsan, Lokman Hekim öğrenci-
leri ile buluştu. Ünüsan’nın yap-
tığı konuşmada öğrencilerin bu 
dönemde heyecanlı ve stresli bir 
zaman geçirdiklerine değinerek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık 
sektörünün çok önemli bir bölüm. 
Üniversite ayrı bir deneyim ve tec-
rübedir. İyi öğrenciler yetenekle-
rini ortaya çıkarmalı ve daha çok 
çalışarak seviyelerini daha yukarı-
lara doğru çekmelidirler. Karatay 
Üniversitesi başarılı bir üniver-
sitedir öğrencilerimizde bundan 
faydalanmalı KTO Karatay Üni-

versitesinin ismini dha yukarılara 
taşımalıdırlar. Öğrencilerimiz şehir 
dışında okumaktansa kendi mem-
leketimizde de rahatça okunabilir-
ler.” Lokman Hekim Sağlık Meslek 
Lisesi okul müdürü Osman Kaba-
lak ise Lokman Hekim’den mezun 
olan öğrencilerin üniversiteye he-
men uyum sağlayacaklarını, nite-
likli ve bilgili öğrenci yetiştirdikle-
rini ifade etti. Üniversite okumanın 
gerekliliğini vurgulayarak öğrenci-
lere başarılar diledi.konuşmaların 
ardından  Lokman hekim rehber 
öğretmenleri konuşmacılara pla-
ket verdi.
n HABER MERKEZİ 

Boykot çağrısıyla cepte yerli telefon satışı artacak

Gün içerisinde beslenimini sağlayan leylekler, akşam saatleri yaklaştığında ise vadideki yuvalarına dönüş yapıyor.
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‘Tasarruflarımızı TL cinsinden yapmalıyız’ ‘Milletimiz oynanan oyunları bozacaktır’
Büyük Birlik Partisi (BBP)  

Konya İl Başkanı Başkanı   Osman 
Seçgin  ekonomi ve döviz kurunda 
yaşanan gelişmelere ilişkin yazı-
lı açıklama yaptı. Gün birlik olma 
günüdür diyen Seçgin, “ Son gün-
lerde yaşanan daha doğrusu yaşa-
tılan ekonomik krizi ancak birlik 
ve beraberlik içinde hareket ede-
rek atlatacağız. Dünya’ya Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin nevzuhur 
bir devlet olmadığını göstermeli-
yiz. Günümüz iç hesaplaşma günü 
değil birlik olma günü olduğunu 
tüm dünya’ya göstermeliyiz. Bir-
likte hareket edersek bize de diz 
çöktürmek isteyenlerin, önümüz-
de diz çöktüğünü göreceğiz. Türk 
milleti olarak içinde bulunduğu-
muz kriz ortamını fırsata çevir-
menin yollarını aramalıyız. Artık 
dünya ticaretini ABD dolarının te-
kelinden kurtulması mücadelede-
sin de öncü rol almalıyız. Tasarruf 

etmeliyiz. Tasarruflarımızı TL cin-
sinden yapmalıyız. Borçlanmalar 
ancak istihdam artırıcı ve tekno-
loji geliştirici yatırımlar için olmalı.
İthal ikameci bir üretim strajetisi 
oluşturulmalı,üretimi artırmalıyız.
Devlet yerli tasarım ve yerli mar-

kaları oluşturmayı teşvik etmeli. 
İhracatta yeni pazarlar aranmalı ve 
bu noktada teşvikler artırılmalı. Al-
lah’ın izni ile Türk milleti olrak biz 
bu krizi de aşacağız. Hatta daha da 
güçlenerek çıkacağız” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya STK Platformu Baş-
kanı Muhsin Görülügil, son 
dönemde Türkiye ekonomisi-
nin hedef alınmasına ilişkin, 
“Milletimiz her zaman olduğu 
gibi devletimizin yanında du-
rarak oyunları bozma iradesi-
ne sahiptir. Türkiye’nin gücü 
ve dayanıklılığı yerindedir. 
Saldırılar birlik ve beraberliği-
miz karşısında etkisiz kalacak-
tır” dedi. Görgülügil, yaptığı 
yazılı açıklamada, Türkiye’nin 
16 yılda başta sağlık hizmet-
leri, sosyal politikalar, ulaşım 
ve altyapı yatırımları olmak 
üzere pek çok alanda önemli bir 
büyüme gösterdiğini kaydetti.  
Bu istikrar döneminin en sağlam 
dayanağının güçlü ekonomi po-
litikaları olduğuna değinen Gör-
gülügil, bu süreçte terör olayları, 
Gezi kalkışması, 17-25 Aralık 
yargı darbesi ve 15 Temmuz hain 

darbe girişiminin, ekonomiye et-
kisinin sağlam irade karşısında 
sınırlı kaldığının altını çizdi. 

Görgülügil, Türkiye’nin özgü-
venli duruşunun, vatandaşlara ve 
tüm dünya mazlumlarına umut 
ile güven telkin ettiğine işaret 
ederek, şunları kaydetti:  “Bugün 

döviz kurları üzerinden ülke-
mize ağır bir ekonomik saldırı 
başlatılmıştır. Türkiye’nin milli 
ve yerli politikaları uygulama-
sını istemeyen karanlık güç 
odakları, ellerindeki tüm im-
kanları seferber ederek Türkiye 
ekonomisine saldırmakta ve 
hain emellerini Türkiye’ye da-
yatmaktadırlar. Milletimiz her 
zaman olduğu gibi devletimi-
zin yanında durarak, oyunları 
bozma iradesine sahiptir. Tür-
kiye’nin gücü ve dayanıklılığı 
yerindedir. Saldırılar birlik ve 
beraberliğimiz karşısında etki-

siz kalacaktır. Rehavete düşme-
den karamsarlığa kapılmadan 
devletimizin yanında olmaya de-
vam etmeliyiz. Halkımızı oyunun 
farkında olarak birlik ve beraber-
liğimiz için uyanık olmaya davet 
ediyoruz.”
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın yastık altındaki 
döviz ve altınları bozdurup Türk 
Lirası’na çevrilmesi çağrısına Ta-
rihi Bedesten Çarşısı esnafları da 
destek veriyor. Türkiye üzerinde 
oynanan oyunların farkında olduk-
larını ifade eden Tarihi Bedesten 
Kunduracılar Derneği Başkanı Ab-
dullah Dölek, “Ülkemizin üzerinde 
oynanan oyunların farkındayız. 
Millet olarak birliğimizi bozmadan 
üzerimize gelen her türlü ayak 
oyunlarını bertaraf edeceğiz. Yatı-
rımlarımıza her zaman olduğu gibi 
bu dönemde de devam edeceğiz. 
Ülkemiz üzerinde oynanan kirli 
oyunlara gelmeyeceğiz. Yerli malı 
kullanarak ve yerli üretimi des-
tekleyerek üzerimize düşen her 
türlü fedakarlığı sonuna kadar ya-
pacağız. Bizler tamamen vatan ve 
millet aşkıyla yanan vatandaşlarız. 
Bu millet, bu vatan sahipsiz değil-
dir. Sahipsiz kalmayacak. Bizler 15 
Temmuz’da ülkemizi ve Cumhur-
başkanımız diş güçlerin eline tes-
lim etmedik. Dolar ile de teslim et-
meyeceğiz. Bizler 15 Temmuz’da 

nasıl dik durduk ise şimdi de dik 
duruyoruz. Tarihi Bedesten Çarşısı 
esnafları olarak elimizde bulunan 
dolarları bozdurarak Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısına destek veriyoruz. İşyer-
lerimize gelen gurbetçi vatandaş-
larımızdan aldığımız dolar’ı anında 
bozduruyoruz. Konya’da ve diğer 
şehirlerimizde esnaflık yapan es-
naflarımızın da ellerinde bulunan 
dolarları bozdurmasını ve ülkemiz 
üzerinde oynanan oyunları boz-
masını istiyoruz.  Bizleri 15 Tem-

muz’da yıkamayanlar dolar ile de 
yıkamayacaklar. Bizler her daim 
ülkemizin ve hükümetimizin ar-
kasındayız. Esnaflar olarak ülke-
miz üzerinde oynanan oyunların 
farkındayız. Oynanan bu oyun 
ülkemize dış güçler tarafından 
gerçekleşiyor. Esnaflar olarak her 
zaman devletimizin  yanındayız. 
Dualarımız daima Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
çalışma arkadaşları ile” ifadelerini 
kullandı. 
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Akışık Elektrik’ten 
dolara karşı milli duruş

Konya Elektrikçiler Odası Baş-
kanı Arif Yeşildaş, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mustafa Yurtkan ve Musta-
fa Eken ile birlikte, Akışık Elektrik 
Firma Yetkilisi Cihangir ve Musta-
fa Mıhoğlu’nu ziyaret etti. Konya 
Elektrikçiler Odası Başkanı Arif 
Yeşildaş, “Yaklaşık yarım asırdır 
elektrik ve aydınlatma sektöründe 
hizmet veren Akışık Elektrik firma-
mız sürekli yenilenen teknolojiye 
ayak uyduran ve sektörümüzde 
imalatçı olarak faaliyet gösteren 
temel değerlerinden taviz verme-
den özellikle Konyalı hemşehrile-
rine ve meslektaşlarına hizmetkâr 
olmuş değerli köklü firmalarımız-
dan bir tanesidir. 15 Temmuz’da 
denenen hain darbe girişimi bu 
kez ekonomik darbe olarak dolar 
üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Biz 
millet olarak bu oyunu görüyor ve 
başaramayacaklarına inanıyoruz, 
inanıyoruz çünkü dik duran bir 
otoriteye sahibiz inanıyoruz, çünkü 
halkı için hakk için mücadele eden 
bir lidere sahibiz. İnanıyoruz çünkü 
reis-i cumhurumuzun öncülüğün-
de artık ülkemiz dünyada olması 
gereken yere geliyor, söz sahibi 
oluyor oyun kuran oyunları bozan 
bir ülke oluyor. Buradan belirtmek 
isterim ki bizler yüz yıllardır devleti 
ve milleti için her zaman elini ta-
şın altına koymuş en ön safta yer 
alan ahilerin bugünkü temsilcileri 
olarak bu oyunu da bozmak için 
dik duracağız, yerli ve milli imkân-
larımızı en iyi şekilde değerlendi-
recek daha çok çalışacak, daha çok 
üreteceğiz” dedi.  “Elektrik sektö-
ründe kablo ve malzeme üreten 
belli başlı büyük firmaların bu zor 
günleri fırsata dönüştürme amaçlı 
malzeme teminini kısıtlayıp sattığı 
malların fiyatlarını dolar kuru üze-
rinden ayarlaması üzüntü verici 
bir olaydır. Yıllarca bu milletin ve 
elektrikçi esnafının üzerinden ka-

zanç sağlayan firmaları kınıyoruz” 
diyen Yeşildaş, “Değerli kardeşim 
Akışık firmasının sahiplerinden 
Cihangir ve Mustafa beyi ziyaret 
etme sebebimiz vatanperver hal-
kını düşünen elektrikçi esnafını 
koruma amaçlı önlemler alıp gün-
ler öncesinden ithal ettiği mallarını 
dahi Türk lirasından satması ve 
fırsatçılara örnek olacak bir tavır 
sergilemesinden dolayı teşek-
kür etmektir. Yerli ve milli olarak 
yurt dışına ithal edilen ürünlerini 
Konyamızda üreterek 130 millet 
evladına iş imkanı sağlayan ve bu 
dik duruşlarından dolayı rabbimin 
her iki dünyada da mükâfatına 
nail olmalarını temenni ediyorum. 
Unutmayalım ki Filistinliler de aynı 
oyunlarla topraklarını kayıp ettiler” 
ifadelerini kullandı. 

Ziyaretimizden duydukları 
memnuniyeti dile getiren Cihangir 
Mıhoğlu da, “Biz bu vatanın evladı 
olarak ülkemize yapabileceğimiz 
en güzel hizmetin üretim yapmak, 
istihdam sağlamak ve ürettiğimiz 
ürünlerimizi yurt dışına ihraç ede-
bilme düşüncesiyle 3 yıl önce fab-
rikamızı şehrimize kurarak imalat 
yapmaya başladık halen girdi ma-
liyetlerimizi oluşturan malzemele-
ri dolar ve euro üzerinden temin 
etmemize rağmen biz 1 Ağustos 
itibariyle ekonomik olarak uygu-
lanmaya çalışılan bu kur oyununu 
bozmak için Türk Lirası üzerin-
den malzemelerimizi tüketici ve 
elektrikçi esnafımıza temin etme 
kararı aldık ve bunu uyguluyoruz 
hem vadeli satışlarımız hem de 
Türk Lirası üzerinden satışlarımız 
devam ediyor. Bizim hükümetten 
beklentimiz ülkemize ithal edilen 
bu hammaddeleri kendi paramız 
üzerinden temin etmek bunun için 
gereken uygulamaları hayata sok-
masını istiyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Karatay’da muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, ABD’nin dolar üzerinden ekonomik baskısına boyun eğmeyeceklerini ifade etti

‘ABD’nin dolar baskısına
boyun eğmeyeceğiz’ 

Karatay Belediyesi tarafından 
Karatay Halk Eğitim Müdürlü-
ğü’ne tahsis edilen Sedirler Sosyal 
Tesisleri’nin toplantı salonunda 
Karatay Kaymakamlığı tarafından 
düzenlenen Muhtarlarla istişare 
toplantısına; Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
İlçe Jandarma Komutanı Muham-
met Kavak, İlçe Emniyet Müdürü 
Mustafa Demirgül, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Esat Altuntaş, Karatay Halk Eğitim 
Müdürü İbrahim Sardoğan Karatay 
Belediyesi Başkan Yardımcıları, Da-
ire Amirleri ve Muhtarlar katıldı.

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar, dolara yönelmenin 
devletimize karşı kurşun atmak sa-
yılabileceğini söyledi. Acil ve zorun-
lu değilse eldekileri Türk Lirasına 
çevirmenin gerekliliğine değinen 
Kaymakam Abdullah Selim Parlar, 
ticari ya da eğitim-öğretim amaç-
lı dolar ihtiyacının dışında tasarruf 
amaçlı ya da paranın değer kay-
betmemesi için dolara yönelmenin 
ülkemizin aleyhine bir davranış ol-
duğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli toplantıda yaptığı ko-
nuşmada ABD’nin dolar üzerinden 
ülkemize gerçekleştirmeye çalıştığı 
ekonomik baskıya asla boyun eğ-
meyecek güçlü bir devlet olduğu-
muzun altını çizdi. Başkan Hançerli, 
ülkemizin sahip olduğu jeopolitik 
önem dolayısıyla çok özel bir coğraf-
yada yer aldığını; bu nedenle düş-
manlarının da azılı ve fazla olduğu-
nu vurguladı.

Başkan Hançerli, devletimizin 
ve milletimizin şimdiye kadar her 

türlü zorluğun üstesinden geldiği 
gibi, bugünde ekonomik zorlukları 
başarı ile aşacağımızı söyledi.

 Tasarruf uygulanırken çalışma-
larda hız kesmeden sürüyor

Başkan Hançerli bir taraftan 
tasarruf tedbirlerini uygularken; 
bir taraftan da çalışmaların hız kes-
meden sürdüğünü belirtti. 2 adet 
Anaokulunun yapımının devam 
ettiğini, 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonu’nun açılışının yapılaca-
ğını, 1 adet BİLSEM’in  (Bilim ve 
Sanat Eğitim Merkezi) temel atması 
ve Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği 
için modern ve fonksiyonel bir bina 
hafriyatı olduğunu söyledi.

 Beton asfalt çalışmalarının 
merkeze uzak mahallelerden, ilçe 
merkezine kaydırıldığını belirten 
Başkan Hançerli, İsmil, Ovakavağı, 
Hayıroğlu ve Abditolu’yu Konya’ya 
bağlayan yol üzerinde yol genişlet-
me çalışması yapıldığını belirtti.

Çalışmaların hız kesmeden sür-

düğünü belirten Başkan Hançerli, 
ekonomik durumun Karatay Bele-
diyesi’nin çalışmalarını etkileme-
yeceğini dile getirdi. Her türlü ön-
lemin alındığını vurgulayan Başkan 
Hançerli, Karatay Belediyesi’nin 
ekonomik olarak çok iyi durumda 

olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Muh-

tarların istek, temenni ve mahalle-
lerin ihtiyaçlarını dile getirmesi ve 
yapılan çalışmalar ile ilgili değer-
lendirmeler yapılması ile program 
devam etti.  n HABER MERKEZİ 

Bedesten esnafı dolarlarını bozduruyor!

Tarihi Bedesten Kunduracılar Derneği 
Başkanı Abdullah Dölek
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Merhaba sevgili okurlarım,
Bu günkü yazımda kurban 

bayramının  önemi ve amaçları 
hakkında yazmak istiyorum.

Malumunuz üzere  21ağustos 
2018 salı günü kurbanın birinci 
günüdür.Bugün dereler,  denizler, 
çimenler,  kesimhaneler ve havlu-
lar kızılkana boyanacak.

Dinimizin bir vecibesi olarak 
kabul ediyoruz fakat en iyi şartlar-
da ve ehil kişiler tarafından  kurba-
na eziyet etmeden kesilmesi çok 
önemlidir.

Kurbanın amacı ise fakir fu-

karaya yardımdır.Bir 
kısmını dağıtabilirsin..

Fakat simdi kur-
ban adabı çok de-
ğişmiş konumda 
karsımıza çıkmakta. 
Fabrikatör isçisine  
vereceği yemeği kur-
ban etiyle keserse,  
lokantacı fırıncı, köf-
teci kestiği kurbanı 
ticarete dönüştürürse kurban kes-
menin ne anlamı kalır.

Dinimizin temel amacı yardım-
laşmak ihtiyacı olanları destekle-

mektir. Eğer yaptığın 
bir ibadetin kimseye 
faydası yoksa dinende 
önemi yoktur. Kulunu 
kandırmakla Allahı da 
kandıramazsın.

Kurban bayramı 
ne eve etlik kesme za-
manı, ne ticaret zama-
nı, ne başka ihtiyaçlar 
zamanıdır.Aksi halde 

ne kurbanda uhreviyat kalır ne de 
Allah rızası. Kurban paylaşımın-
dan sonra paylaşım gönülsüzlük-
leri, az oldu, çok oldu tartısmaları 

da ayrı bir sorun.
Kurban, herkesin imkanları 

dahilinde en güzel kurbanlığı ala-
rak Allah rızası için  yapılan bir 
ibadetimizdir. Hayrını kaçırmadan, 
ihtiyaç sahiplerini unutmadan  bir 
kısmı onlara, bir kısmı evde bir 
kısmında misafirlerle yenmesi ge-
rekir.

Memleketimize ve tüm İslam 
alemine hayırlı bayramlar diler, bu 
vesile ile bütün mümin kardeşleri-
min bayramını kutlarım..

Selam sevgi ve muhabbetle  iyi 
bayramlar.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Katar’ın Ankara Büyükelçisi 
Salim Mübarek Al Şafi, Türk lira-
sının maruz kaldığı kur saldırısına 
karşı ülkesinin Türkiye’ye olan 
desteğini yaptığı yazılı açıklamayla 
duyurdu.

Katar devletinin Türkiye’ye 
gerekli desteği sunmakta hiçbir 
zaman tereddüt etmediğini vurgu-
layan Al Şafi, “Katar, 2016 yılında 
Türkiye’deki başarısız darbe giri-
şiminde olduğu gibi, Türk kardeş-
lerinin yanında durmaya devam 
edecektir ve kardeş Türk halkının 
yardımına her zaman ilk koşan-
dır.” ifadesini kullandı.

Al Şafi, iki ülkenin, halkları-
nın çıkarına olan tüm bölgesel ve 
uluslararası konularda ortak duru-
şa sahip olduğunun altını çizerek, 
devlet yönetimleri ve halkları ara-
sındaki ilişkilerin, bu duruşun ana 
ve güçlü dinamosu olduğu değer-
lendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ile 6 Ağustos’ta bir görüş-
me gerçekleştirdiğini söyleyen Al 
Şafi, Katar’ın, krizin tırmanmasın-
dan önce ve siyasi müzakereler sı-
rasında Türkiye’ye elinden geldiği 
kadar destek vermeye hazır oldu-
ğunu ilettiği bilgisini paylaştı.

Al Şafi, Katar halkının da Tür-
kiye’nin maruz kaldığı ekonomik 
operasyonda Türk parasını des-
teklemek için 10 milyonlarca dolar 
tutarında Türk lirası satın aldığına 
dikkati çekerek, Türkiye’nin Ka-
tar’ın stratejik ortağı olduğunu dile 
getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim 
bin Hamed Al Sani’nin, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’la hafta başında gerçek-
leştirdiği telefon görüşmesinin 
sonrasında Katar devletinin büyük 
desteğini göstermek için Türki-
ye’ye geldiğini belirten Al Şafi, 
Başkan Erdoğan ile görüşen Katar 
Emiri Al Sani’nin ekonomik kriz-
den sonra Türkiye’yi i ziyaret eden 
ilk devlet lideri olduğuna vurgu 
yaptı. 

Al Şafi, “Bu ziyaret, Türkiye ile 
Katar ilişkilerinin bazı yerel med-
ya kuruluşlarının yalan ve kötü 
niyetli iddialardan daha büyük ol-
duğunu gösteriyor. Kardeş Türk 
halkının yanında durduğumuzu 
yeniliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimi-
zin sağlam olduğunu ve halkımız 
nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri 
olduğunu belirtiriz.” değerlendir-
mesini yaptı.  n AA

Otomobilin çarptığı yaşlı
adam hayatını kaybetti

Kaçak Şahin avlayan 
4 kişi yakalandı

Terör örgütünün sözde yurt 
dışı sorumlusu yakalandı

Ereğli’de yolun karşısına geç-
mek isteyen yaşlı adam, otomobilin 
çarpması sonucu hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sı-
ralarında Konya’dan Adana yönüne 
seyir halinde olan Cengiz G. (38) 
idaresindeki 06 BU 0916 plakalı oto-
mobil, yolun karşısına geçmek iste-
yen 71 yaşındaki Muammer Uslu’ya 
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola 
savrularak sürüklenen Muammer 

Uslu ağır yaralandı. Olay yerine sevk 
edilen sağlık görevlileri tarafından 
ilk müdahalesi yapılan Muammer 
Uslu, ambulansla kaldırıldığı Ereğli 
Devlet Hastanesinde yapılan tüm 
müdahaleye rağmen kurtarılamaya-
rak hayatını kaybetti. 

Yaşlı adama otomobilin çarpma 
anı ise bir iş yerinin güvenlik kame-
rası tarafından kaydedildi.
n İHA 

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, açıkladığı 6 aylık rakamlarla bankacılık dışı 
finans kesiminin Türkiye ekonomisine kattığı değeri artırmaya kararlı olduklarının altını çizdi

‘Finans sektörü büyümeye
katkı sunmayı sürdürüyor’

Finans kesiminin en önemli 
unsurlarından olan ve reel ekono-
miyi destekleyen finansal kiralama, 
faktoring ve finansman şirketleri-
ni temsil eden Finansal Kurumlar 
Birliği,bankacılık dışı finans sek-
törünün ve Türkiye ekonomisinin 
mevcut durumuna ilişkin değer-
lendirmelerde bulunarak, 2018 ilk 
yarıyıl verilerini açıkladı. 

FKB’nin temsil ettiği üç sektö-
rün 2018 ilk yarıyıl konsolide veri-
lerine göre;

Aktif toplamı yüzde 28 artışla 
154,1 milyar TL’ye,

İşlem hacmi yüzde 22 artışla 
111,7 milyar TL’ye,

Faaliyet konusu alacakları yüz-
de 27 artışla 138,6 milyar TL’ye,

Öz kaynak büyüklüğü yüzde 
18,5 artışla 20,4 milyar TL’ye ulaş-
tı.

Sektörlerimizin Takipteki ala-
caklar oranlarında kayda değer bir 
artış görülmemiştir. Sektörlerimi-
zin Takipteki alacaklar oranı %3-
%5 aralığındadır.

Bankacılık dışı finans sektörü-
nün aktifleri 2018’in ilk yarısında 
yüzde 28 büyüyerek Türkiye Eko-
nomisine katkı sağlamayı sürdür-
dü. 

Bankacılık dışı finans büyüye-
rek KOBİ’lere destek olmayı sür-
dürürken, Türkiye ekonomisine 
de katkı sunmaya devam ediyor. 
Finansal Kurumlar Birliği’nin 2018 
yılı ilk çeyrek konsolide verilerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan Finansal Kurumlar Birliği Baş-
kanı Mehmet Cantekin: “Türkiye 
ekonomisinin sınavdan geçtiği bir 
dönemde Finansal Kurumlar Birliği 
olarak ekonomi yönetimimize olan 
tam desteğimizin altını bir kez daha 
çizmek istiyorum. Türkiye ekono-
misi o kadar güçlü ki bu sınavı da 
başarıyla atlatacaktır.Özellikle Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu tarafındanbugün Resmi 
Gazetede yayımlanan son düzenle-
melerin finans sektörleri aracılığıy-
la reel sektörü ve ekonomimizdeki 
sıcak gelişmeleri rahatlatacağına 
inanıyoruz. Otoritenin olağanüstü 
dönemlerde hızlı hareket ederek, 
benzer aksiyonlar almasının sek-
törlerimizde faaliyet gösteren fi-
nans kuruluşlarına güven verdiği 

de bir gerçektir.  Ekonomimizin bel 
kemiğini oluşturan Kobilerimize 
ve İhracatçılarımıza sağladığımız 
finans desteğini daha da yüksek 
düzeylereçıkartmayı bir görev sayı-
yoruz. Bu görev çerçevesinde yeni 
ekonomi yönetimimiz ile birlikte 
sıkı bir iş birliğine girerek banka-
cılık dışı finans adına yeni fırsatlar 
yaratacağımıza olan inancımız her 
geçen gün artıyor. Uluslararası 
İstanbul Finans Merkezi projesi 
çerçevesinde,reel sektörümüze 
daha fazla finansman olanakları 
sağlayacak, daha güçlü bir altyapı 
oluşturma yönünde çalışmalarımız 
sürüyor.  Banka dışı finansın 10 yıl 
içerisinde göstermiş olduğu per-
formans;aktif büyüklüğünde yıllık 
ortalama %20 büyüyerek 155 mil-
yar TL’ ye yükselmişolması ekono-
mimiz adına memnuniyet verici-
dir. Dolayısıyla, Finansal Kurumlar 
Birliği olarak Türkiye’nin ekonomik 
sürdürülebilir büyümesinde rol 
alarak KOBİ’lerimize ve İhracatçı-
larımıza sunduğumuz hizmetleri 
çeşitlendirmek istiyoruz” dedi. 

Finansal Kurumlar Birliği çatısı 
altında temsil edilen üç sektörün 
finansal performansına ilişkin bilgi 
veren Cantekin, “Sektörlerimiz adı-
na ülkemize sunduğumuz katkının 
giderek artacağını öngörmekten 
mutluluk duyuyoruz. 2018 yılının 
ilk yarı konsolide verilerine bak-
tığımızda Finansal Kiralama sek-

törümüzün alacakları yüzde 25,3 
artarak, 59 milyar TL seviyesini 
geçti. Sektörün aktif büyüklüğü ilk 
yarıyılda yüzde 26; öz kaynakları 
ise yüzde 10,7 oranında büyüdü. 
Faktoring sektörüne baktığımızda; 
2018 yılının ilk yarı konsolide veri-
lerine göre işlem hacmi 82,2 mil-
yar TL; alacakları ise 42 milyar TL 
seviyesini aştı. Sektörün aktif bü-
yüklüğü 2017’nın ilk yarısına oran-
la yüzde 29’luk artışla 45,1 milyar 
TL; öz kaynakları ise yüzde 18,9 
büyüme ile 6 milyar TL seviyele-
rinde geçti. 60 faktoring şirketi ile 
faaliyet gösteren sektör, her geçen 
gün genişleyen ve bugün sayıları 
123 bin seviyesine yaklaşan müş-
terilerine hizmet veriyor.  Finans-
man Şirketleri tarafında ise, 2018 
yılının ilk yarı konsolide verilerine 
göre geçen yılın aynı dönemine 
göre karşılaştırdığımızda; sektörün 
büyüme ivmesinin devam ettiğini 
görüyoruz. Sektörün işlem hacmi 
yüzde 45,6 artarak 17 milyar TL 
seviyelerin aşmış bulunuyor. Sek-
törün aktif büyüklüğü de 42 milyar 
TL seviyesini geçerken, mikro kre-
dilerde pazara giren yeni üyelerle 
müşteri sayımız 4,6 milyon sevi-
yelerine ulaştı. Sektörün alacak bü-
yüklüğü ise 36,3 milyar TL olarak 
gerçekleşti.”

Finansal Kurumlar Birliği Baş-
kanı Mehmet Cantekin, Finansal 
Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği 

sektörlerin Finans sektörü içindeki 
önemine vurgu yaparken; FKB’nin 
Türkiye ekonomisinin dinamosu 
konumundaki KOBİ’lerin finans-
mana erişiminde önemli bir misyo-
nu olduğunun altını çizdi.  “FKB ça-
tısı altında Varlık Bazlı Finansman 
sağlayan sektörlerin paylarının 
gelişmiş ülkeler seviyesine yaklaş-
maları finansal araçların doğru kul-
lanımını sağlayacaktır.  ”

Cantekin, Finansal Kurum-
lar Birliği’nin yapısı ve sektörlere 
ilişkin bugüne kadarki faaliyetleri 
ilgili bilgi verirken şunları söyledi: 
“OECD ülkelerindeki finans sis-
temindeki sektörlerindağılımına 
baktığımızda ülkemizin diğer ülke-
lerden oldukça ayrışmış olduğunu 
görüyoruz. Ülkemiz finansal var-
lıklarının %87’sini oluşturan ban-
kacılık sistemi finansman yükünün 
neredeyse tamamını taşımaktadır. 
Bu yükün finans sisteminin diğer 
oyuncuları olan sektörlerimize ve 
sermaye piyasalarına da dağıtılma-
sı finans sistemimizi daha sağlıklı 
kılacaktır.Gelişmiş bir finans sis-
teminin temel göstergeleri olan; 
finans sisteminin derinliği, finansal 
ürünlerin çeşitliliği ve erişilebilirliği 
ile finansal sistemin istikrarı Birlik 
olarak inandığımız ve ülkemize ka-
zandırmak için çalıştığımız gelişmiş 
bir finans sistemini ifade etmekte-
dir” dedi. 
“BANKACILIK DIŞI FİNANS SEKTÖRÜ 
İÇİN YENİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ 

DUYUYORUZ”
Birlik olarak üyelerini dinledik-

lerinin ve temsil ettikleri sektörlerin 
önünü açmak için gerekli düzenle-
melerin hayata geçmesi yönünde 
var güçleri ile çalıştıklarının altını 
çizen Cantekin sözlerini şu şekilde 
noktaladı:“Ülkemizdeki bankacılık 
dışı finans sektörünün ekonomide-
ki payının artırılması, güçlendirile-
rek derinleştirilmesi ve KOBİ’lere 
gereken desteğin verilebilmesi, 
bizlerin yurt içi ve yurt dışı kaynak-
larla rekabet edebilir ve fırsat eşit-
liğineulaşabilmemiz ile mümkün 
olduğunun altını özellikle çizmek 
isterim. Hedefimiz, sürdürülebilir 
büyüme prensibi ile finans sektörü 
içindeki payımızı OECD ülkelerinin 
seviyelerine çıkartmaktır.”
n HABER MERKEZİ 

Konya’nın Kulu ilçesinde yeni 
kurulan (KUBAD) Kulu Amatör 
Balıkçılık, Avcılık ve Doğal Hayatı 
Koruma Derneği üyeleri tespit et-
tikleri kaçak Şahin avcılığı yapan 4 
kişiyi yakalattı.

İlçede bulunan kuş cenne-
ti Düden Gölü civarında Kepez 
mevkinde şüpheli 4 kişiyi izleme-
ye alan dernek üyeleri üç günlük 
takibin ardından zanlıları güvenlik 
güçlerine ihbar etti.

Polis ekiplerinin yaptığı ope-
rasyon ile kaçmaya çalışan ve ka-
çak şahin avcılığı yaptığı öğrenilen 
4 Suriye uyruklu kişi yakalanarak 
gözaltına alındı. Yanlarında bu-
lunan plakasız iki motosiklet, çok 

sayıda avcılıkta kullanılan malze-
me ve 11 adet güvercin, 3 adet 
arı kuşu canlı olarak ele geçirildi.  
KUBAD Başkanı Hacı Mut, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, kaçak 
avcılıkla dernek olarak mücadele-
lerine devam edeceklerini söyledi. 
Mut, “Üç gündür takip ediyorduk, 
kaçak avcılık yaptıklarını anladı-
ğımızda güvenlik güçlerine haber 
verdik ve Suriyeli olduğunu öğ-
rendiğimiz kişileri yakalattık,avda 
kullanılan malzemeleri polise tes-
lim ettik. Mücadelemize doğa için 
devam edeceğiz” dedi. Gözaltına 
alınan zanlılar serbest bırakılarak 
para cezası verildiği bildirildi.
n İHA

MİT ve polisin operasyonun-
da gözaltına alınan terör örgütü 
PKK’nın sözde Avusturya kültür 
sanat ve mali sorumlularından 
olduğu iddia edilen kişi tutuk-
landı. Edirne’de, terör örgütü 
PKK’nın sözde Avusturya kültür, 
sanat ve mali sorumlularından 
olduğu öne sürülen kişi yakalan-
dı.  Alınan bilgiye göre, yurt dı-
şına çıkmak üzere Kapıkule Sınır 
Kapısı’na gelen Azimet Fırato, 
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ve 
Edirne Emniyet Müdürlüğü Te-

rörle Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin istihbarat çalışmaları 
neticesinde gözaltına alındı. 

Terör örgütü PKK’nın sözde 
Avusturya kültür sanat ve mali 
sorumlularından olduğu ileri sü-
rülen ve Türk vatandaşlığından 
çıkarılması sonrası Avusturya va-
tandaşlığına geçen Azimet Fıra-
to, emniyete götürüldü.  Azimet 
Fırato, emniyetteki işlemlerinin 
ardından Edirne Adliyesi’ne sevk 
edildi.  Şüpheli çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı.  n AA

Katar’dan Türkiye’ye  destek açıklaması

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin
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Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Konya genelinde gerçek-
leştirdiği Genç KOMEK Yaz Oku-
lu bünyesindeki Yaz Kampı, 2 ay 
boyunca 10 bin öğrenciyi ağırla-
dı. Son olarak AK Parti Gençlik 
Kolları Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Selman Öz-
boyacı’nın katıldığı kampta AK 
Parti Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay ile il müdürleri ve yöneticiler 
de öğrencilerle buluştu.

  Konya Büyükşehir Beledi-
yesi GENÇ KOMEK Yaz Okulu 
kapsamında Kent Ormanı’nda 
düzenlenen yaz kampına AK Par-
ti Gençlik Kolları Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı katıldı. 

BURASI BAŞARILI 
BELEDİYECİLİĞİMİZİN BİR 

GÖSTERGESİ 
Kampta öğrencilerle sohbet 

ederek kurulan eğitim alanları ile 
oyun parkurlarını inceleyen Öz-
boyacı, kamp hakkında bilgi ala-
rak çocukların oyunlarına katıldı. 

Kampta olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirten 
Özboyacı, kamptaki çocukların 
memnuniyetinin kendileri için 
çok önemli olduğunun altını çiz-
di. Özboyacı, “Tüm çocukları-
mızın gözleri pırıl pırıl parlıyor. 
Burası çocukların hem sporla il-
gili birçok aktiviteye katılabildiği 
hem enerjilerini atabildikleri hem 
de siyer derslerini aldıkları ama 
bunun yanında da birçok oyunla 
kabiliyetlerini geliştirebildikleri 
çok güzel bir ortam olmuş. Yine 
burası, belediyecilik anlamında 
ne kadar başarılı işler yapıldığı-
nın da bir göstergesi. Türkiye’nin 
geleceği işte bu çocuklarımızdır. 
İnşallah bu çocuklar, bu ülkeyi 
çok daha iyi yerlere getirecek bir 
şekilde yetişecekler. Yarınımızın 
teminatı olan genç kardeşlerimizi 
böyle görünce bizler de çok mut-
lu oluyoruz” dedi. 
KAMPA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Genç KOMEK Yaz Okulu 
bünyesinde gerçekleştirdiği yaz 
kampı bu ziyaretle birlikte ta-
mamlanmış oldu. Öğrenciler, 
kamp programları kapsamında 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, AK Par-
ti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy, İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu ve Konya AFAD İl 
Müdürü Yıldız Tosun, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Hasan Kılca ile de buluştu. 

KAMP 10 BİN ÖĞRENCİYİ 
AĞIRLADI 

Beyşehir Yolu üzerindeki 

Kent Ormanı’nda kurulan oyun 
kampına 2 ayda 10 bin öğrenci 
katıldı. Doğa ile iç içe çeşitli et-
kinliklerle hem eğlenceli vakit 
geçiren hem de birçok alanda 
eğitim alan öğrenciler, birbir-
lerini yakından tanıyarak ve 
paylaşarak sosyalleşti. Siyer, İlk 
Yardım, Trafik gibi bilgilendirme 
istasyonlarının bulunduğu kamp-
ta eğitmenler eşliğinde; survivor 

parkuru, balonla bardak taşıma, 
çember taşıma, halat çekme, hu-
lalop oyunu, sandalye kapmaca, 
çuval yarışı, tabu ve mantar top-
lama gibi çeşitli oyunlar oynayan 
öğrenciler, dinlenme zamanla-
rında siyer, Hadis-i Şerif, değer-
lerimiz ve adab-ı muaşeretle ilgili 
küçük yarışmalarla bilgilerini pe-
kiştirdi.
n HABER MERKEZİ 

Genç KOMEK Yaz Okulu bünyesindeki Yaz Kampı, 2 ay boyunca 10 bin öğrenciyi ağırladı. Doğa 
ile iç içe çeşitli etkinliklerle öğrenciler, birbirlerini yakından tanıyarak ve paylaşarak sosyalleşti

10 bin öğrenci unutulmaz 
bir yaz kampı geçirdi

Öğrenciler, kamp programları kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, 

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca ile de buluştu.
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Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı 
Prof. Dr. Aşkın Yaşar, HaySag mobil uygulaması ile kurbanlıklar hakkında bilgi edinilebileceğini söyledi

Kurbanlıkları inceleyin!
Kurban Bayramı’na sayılı gün-

ler kala Konya’da kurban hazırlık-
ları yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Kurban, dini bir vecibe olması nede-
niyle kurban kesilirken bu vecibeye 
uygun adımlar atmak gerekiyor. 
Ancak bunun yanında, kurbanlık 
hayvan alırken, kurban kesim işlemi 
yapılırken ve kestikten sonra da hem 
insan sağlığı hem de çevre temizliği 
konusunda tüm vatandaşlara düşen 
görevler de bulunuyor. Bu konuda 
uyarılarda bulunan uzmanlar, sağ-
lıksız kesimlerin önemli bir tehdit 
oluşturabileceğine dikkat çekerek, 
hijyene önem verilmesi gerektiğini 
belirtiyor. Ayrıca kurbanlık hayvan 
alırken de hayvanın iyi kontrol edil-
mesi gerektiğini belirten uzmanlar, 
Tarım ve Orman Bakanlığı tara-
fından bu yıl uygulamaya konulan 
HAYSAG Mobil Uygulaması’ndan 
yararlanılmasını tavsiye ediyor. 

VATANDAŞA ÖNEMLİ 
GÖREVLER DÜŞÜYOR

Konuyla ilgili önemli bilgiler 
veren Konya Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı Prof. Dr. Aşkın Yaşar, 
kurbanın acı çektirmeden, çevreyi 
kirletmeden sağlıklı ve hijyenik bir 
şekilde kesiminin sağlanması ge-
rektiğinin altını çizdi. Her yıl Kurban 
Bayramı öncesi ve sonrasında ba-
sında yer alan ve kurbanın amacına 
uygun olmayan görüntülerin kamu-
oyunu rahatsız ettiğini belirten Ya-
şar, “Kurban Bayramında, Ülkemiz 
genelinde yaklaşık olarak 850 bin 
büyükbaş ve 2 milyon küçükbaş 
hayvanın nakli ve kesimi yapılmak-
tadır. Bu miktar, ülkemizde yıllık 
olarak kesilen hayvan miktarının 
büyükbaşta yaklaşık yüzde 6, kü-
çükbaşta ise yüzde 5’ine tekabül et-
mektedir. Konya’da 2017 yılında 48 
bin 269 büyükbaş ve 227 bin 182 
küçükbaş hayvan kurbanlık olarak 
kesilmiştir. 2018 yılında Konya’da 
56bin166 büyükbaş ve 292bin 515 
küçükbaş kurbanlık hayvan mev-

cuttur. Tarım ve Orman Bakanlığı 
bu yılda dişi hayvan kesimini yasak-
lamış olup bu kurbanlık hayvanlar 
için de geçerlidir. Ancak, damızlık 
dışı olduğu veteriner hekim rapo-
ruyla belirlenen dişi hayvanlar bu 
kapsam dışındadır. Bu kadar çok sa-
yıda hayvanın bu kadar kısa sürede 
nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli 
tedbirler alınmadığı ve gerekli alt 
yapı oluşturulmadığı takdirde, insan 
sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile il-
gili önemli sorunları da beraberinde 
getirecektir. Bu konuda, kurban ke-
sen vatandaşlarımıza da önemli gö-
revler düşmektedir” diye konuştu. 

HAYSAG MOBİL ÖNERİSİ 
Yaşar, insanlarda görüşen has-

talıların yüzde 61’inin hayvan kö-
kenli olduğunun bilgisini verdi. Bu 
anlamda insan sağlığı açısından 
kurbanda kesilen hayvanların da 
sağlıklı olması gerektiğini vurgula-
yan Yaşar, sözlerine şöyle devam 
etti, “Hayvan ve hayvansal ürünler-
den gelebilecek bu tehlikelerin azal-
tılması veya ortadan kaldırılması 
açısından, kesilen hayvanın sağlıklı 
olması son derece önemlidir.  Veteri-
ner hekim kontrolü dışında yetiştiri-
len, sevki yapılan, satışa sunulan ve 
kesilen hayvanlar, bulaşıcı ve salgın 
hayvan hastalıklarının yayılma riski-
ni arttırmakta ve bu hayvanlardan 

elde edilen etler insan sağlığı açı-
sından önemli risk oluşturmaktadır. 
Kurbanlık hayvan satışlarının büyük 
çoğunluğu, hayvan pazarları veya 
kurbanlık satış yerlerinde yapılmak-
tadır. Bu yerlerde yapılacak etkili 
veteriner hekim denetimleri, hay-
van sağlığı ve halk sağlığı açısından 
riskleri önemli ölçüde bertaraf ede-
cektir. Buralar belediyelerin kontrol-
lünde bulunmaktadır. Kurbanla ilgili 
faaliyetlerin bir kısmı, hayvan sağlığı 
ve gıda güvenliği ile ilgili yasalarda 
kapsam dışı bırakılmıştır. Bu neden-
le; kurban kesecek ve kurban eti 
tüketecek kişilerin; Kurbanlıkların 
seçimi, kesimi ve kesim sonrasında 
insan ve hayvan sağlığı açısından 
dikkat etmeleri gereken hususları, 
çevrenin kirletilmemesi ve hayvan 
refahı konularında alınması gereken 
tedbirler ve etlerin muhafazası ile il-
gili bilgi sahibi olmaları gerekir. Son 
yıllarda iyi bir kamuoyu oluşmasına 
ve olumlu gelişmeler yaşanmasına 
karşılık, kurban kesim şartları, hay-
van refahı, gıda güvenliği ve halk 
sağlığı açısından hala önemli riskler 
yaşanmaktadır. Bakanlık bu yıl Hay-
Sag mobil uygulaması ve https://
hayvanbilgi.tarim.gov.tr web sitesi 
uygulaması ile kurbanlık hayvan-
ların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgile-
rinin sorgulanmasına büyük katkı 

sağlamıştır. Hayvanın kulak küpesi 
barkodu okutularak yada küpe nu-
marası girilerek bu bilgilere ulaşıla-
bilmesi söz konusudur.” 

HAYVANLARDA BUNA DİKKAT! 
Kurbanlık hayvan alırken dikkat 

edilmesi gereken hususlarla ilgili 
önemli ayrıntıları paylaşan Yaşar, 
“Kulak küpelerinin olmasına, veteri-
ner hekim tarafından muayene edi-
lerek sevk edildiğini gösteren, vete-
riner sağlık raporu ve hayvanların 
pasaportlarının olmasına, küçükbaş 
hayvanlarda ise kulak küpelerinin 
ve veteriner sağlık raporunun ol-
masına dikkat etmeliyiz. Kurbanlık 
seçerken hayvanın besi durumu 

(kondisyonu) iyi olmalı, dişi hayvan 
olmamalı büyükbaş hayvanlar 2 
yaşından küçük olmamalı. Hastalık 
belirtisi sayılan; yüksek ateşi,tüyleri 
karışık ve mat olmamalı, bakışları ve 
dış görünümü cansız olmamalı, pis 
kokulu ishal ve burun akıntısı olma-
malı, çevreye karşı aşırı tepkili veya 
çok duyarsız olmamalı, Vücudun çe-
şitli yerlerinde şişlikler olmamalıdır” 
diye konuştu. 
KESİM YERİ TEMİZ VE SERİN OLMALI

Yaşar, kurban kesim yerlerinin 
temiz olmasına da vurgu yaptı. “Ke-
sim yapılacak yerler temiz ve serin 
olmalı ve buralarda bol miktarda su 
bulunmalıdır” diyen Yaşar, kesim 
işleminin mümkün olduğunca hay-
vanlar askıya alınarak yapılması ge-
rektiğini söyledi. Bu sayede kesimin 
daha temiz ve sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirileceğini dile getiren Ya-
şar, sözlerini şöyle sürdürdü, “Hay-
vanın asılmasıyla kesme ve yüzme 
işleminin daha temiz ve sağlıklı bir 
şekilde yapılması yanında kanın 
akması da daha iyi sağlanacaktır. 
Elinde kesik veya yara varsa hijye-
nik eldiven kullanmalıdır. Bıçaklar 
sık sık temizlenmelidir. Hastalıklı 
doku ve organların kesimi sırasında 
kirlenen bıçaklar dezenfekte edil-
melidir. Hayvan tutulup yatırılırken 
veya askıya alınırken işkence-eziyet 

edilmemelidir. Kesim mümkünse 
askıya alarak yapılmalıdır. İç organ-
lar yüzme işini takiben en kısa süre-
de çıkarılmalıdır. Yutak boşaltılmalı, 
mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi 
ve üreme organları çıkarılmalı,  me-
meler karkastan uzaklaştırılmalıdır. 
Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği 
gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi 
engellenmelidir Tüketilecek saka-
tatlar temiz bir şekilde çıkarılmalı-
dır. Kurban atıkları çöp varillerine 
ve gelişi güzel çevreye atılmamalı, 
kanalizasyon kanallarına dökül-
memelidir. Çevre temizliği ve halk 
sağlığı açısından bu tür atıklar sokak 
hayvanlarının erişemeyeceği şekilde 
derin çukurlara gömülmelidir.” 

ETLERİ -18 DERECEDE 
MUHAFAZA EDİN

Kurban Bayramında kesilen et-
lerin muhafazasının da önemli ol-
duğunu ifade eden Yaşar, “Kurban 
etleri, parçalar halinde temiz kaplara 
konulmalı ve önce güneş görmeyen 
serin bir yerde 5-6 saati geçmeyecek 
şekilde bekletilerek etin sıcaklığının 
düşmesi sağlandıktan sonra buz-
dolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık 
etler henüz kesim sıcaklığında iken 
buzdolabına poşet içinde veya hava 
alamayacak bir durumda büyük 
parçalar halinde üst üste konulur-
sa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını 
soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin 
hava almayan kısımlarında çok kısa 
sürede (2. gün) bozulma ve kokuş-
ma hatta yeşillenme görülür. Böyle 
kısımlar kesinlikle tüketilmemeli 
atılmalıdır.Kurbanlık etin dayanma 
süresi, kesim kalitesi ve et parçası-
nın büyüklüğüne göre değişmekle 
beraber normal buzdolabı koşul-
larında 5 veya 6 gündür. Bu süre 
kıymada genellikle 3 gündür. Eğer 
daha uzun süreli muhafaza düşü-
nülüyorsa etler derin dondurucuda 
-18 derecede muhafaza edilmelidir” 
diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

A Big Town Kafe hizmete girdi
Elyasa İnşaat, Duha Yapı, Duha Et Market ve Duha Et 

ve 1 yıl önce de hizmete açtığı Duha Restoran ile büyü-
meye devam eden Duha Grup, şimdi de yeni kafesi A Big 
Town’u hizmete açtı.  A Big Town markasının İç Anadolu 
Distribütörlüğünü alan Duha Grup, markanın Konya’da-
ki ilk şubesini Şefikcan Caddesi’nde açtı. Açılışa KOMÜT 
Başkanı Şaban Topal, çok sayıda işadamı ve müteahhit 
katıldı. Açılışta konuşan Duha Grup Genel Müdürü Fatih 
Yeşilyurt, 2012 yılında küçük bir aile şirketi olarak Kadı-
köy Bahariye Caddesi’nde çıktığı yolculuğuna, sınırlarını 
genişleterek devam eden A Big Town, dünyanın her ta-
rafından bir parça lezzet alan özel reçeteli yemekleri ve 
tecrübeli şefleriyle gerçek bir dünya mutfağı oluşturuyor. 
Konuklarının sağlığını önceliğinde tutan A Big Town, hij-
yen konusuna ise her daim çok özen gösteriyor. Kulaktan 
Kulağa yayılan lezzetlerinin, kuşaktan kuşağa aktarıla-
bilmesi misyonunu taşımaya devam eden A Big Town, 
yeni başarı hikayelerini paylaşmayı hedefleyerek, Konyalı 
misafirlerini ağırlamak için sabırsızlanıyor. Biz de özenle 
misafirlerimize en iyi hizmeti sunacağız” dedi.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Prof. Dr. Aşkın Yaşar
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Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Muenfuh Sin-
cere Seth, “Dışarıda kazanmak bize özgüven verdi. Bu özgüveni 
evimizde oynayacağımız ikinci maçta göstereceğiz. Umarım ikinci 
maçımızı da alacağız” dedi. Evkur Yeni Malatyaspor’un Nijeryalı 
futbolcusu Sincere Seth basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Sincere Seth lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu ya-
şadıklarını ifade etti. Seth, sezona 3 puanla başlamanın önemli 
olduğuna değinerek, “Birçok arkadaşımızın bir araya gelmesiyle 
oluşan takımın gösterdiği özverili oyunla kazandığımız için çok 
mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biz bunun için 
çok çalışmıştık. Bu galibiyeti de istiyorduk. Bir şekilde de bu gali-
biyeti aldığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.   n İHA

Çaykur Rizespor oyuncusu Musa Çağıran, ligin ilk haftasında 
Kasımpaşa karşısında kabul edemedikleri bir mağlubiyet aldıkla-
rını belirterek, Akhisarspor deplasmanı için galibiyet hedefledik-
lerini söyledi. 

Kasımpaşa maçının 3-2’lik skorla biteceğini hayal bile etme-
diklerini belirten Çağıran, “Maça çok iyi başladık. Golü bulduk. 
Birlikte oynayan, birlikte hücum yapan, birlikte defans yapan bir 
takım vardı. Golü bulduk öne geçtik. İkinci yarıya çıktığımızda biraz 
durağan başladık ama yine de pozisyon bulmaya başladık. 70. da-
kikaya kadar her şey çok güzel gidiyordu. Sonrasında yorgunluklar 
oldu. İstemediğimiz ve kesinlikle kabul etmediğimiz bir mağlubi-
yet aldık. Maçın böyle biteceğini hayal etmemiştik. Tamamen 3 
puan ile başlamayı hedefliyorduk” şeklinde konuştu. 
n İHA

Bursaspor Kulübü, genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’un 2. Lig 
ekiplerinden Menemenspor’a kiralandığı yönünde çıkan haberleri 
yalanladı. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı haber sitelerinde ve 
sosyal medyada, oyuncumuz Kubilay Kanatsızkuş’un bir 2. Lig 
kulübüne kiralandığı şeklinde yazılan haber asılsızdır. Adı geçen 
kulüp ile oyuncu transferi konusunda hiçbir temasımız olmadığı 
gibi, Kubilay Kanatsızkuş’un bu kulübe kiralanması da kesinlikle 
gündeme dahi gelmemiştir. Ayrıca transferde satış ya da kiralama 
modeli, tek taraflı bir iradeyle değil, kulüp ve oyuncunun ortak ka-
rarıyla gerçekleşmektedir.” 
n İHA

Medipol Başakşehir’in rakibi Burnley
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa 

Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş mücade-
lesinde bugün deplasmanda Burnley ile 
oynayacak. Turuncu-lacivertliler, İngiliz 
ekibi karşısında elde edeceği galibiyet 
ve gollü beraberlikler sonucunda adını 
play-off turuna yazdıracak. Spor Toto Sü-
per Lig’in ilk haftasında sahasında Trab-
zonspor’u 2-0 mağlup eden Medipol 
Başakşehir, Avrupa’da yoluna devam 
edebilmek için saha çıkıyor. Turuncu-la-
civertli takım, 0-0’ın rövanşında bugün 
deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. 
Turf Moor Stadı’nda TSİ 21.45’te başla-
yacak maçı Romanya Futbol Federasyo-
nu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. 

UEFA listesine isimleri eklenmeyen 
Arda Turan ve Marcio Mossoro’nun for-
ma giyemeyeceği bu mücadelede Tek-
nik Direktör Abdullah Avcı’nın sakatlığını 
atlatan Adebayor’a da ilk 11’de şans 
vermesi bekleniyor. 

AVRUPA TECRÜBESİ AVANTAJ OLACAK 
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz se-

zon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin kapısın-
dan dönmüş ve yoluna Avrupa Ligi’nde 
devam etmişti. C Grubu’nda Braga, 
Ludogorets ve Hoffenheim ile mücadele 
eden İstanbul ekibi, 2 galibiyet, 2 bera-
berlik ve 2 yenilgi sonrası topladığı 8 pu-
anla 3. sırada yer alarak turnuvaya veda 
etmişti. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa 
kupalarında grup aşamasına kalan Me-
dipol Başakşehir, geçen sezon edindiği 
bu tecrübeyle birlikte Burnley engelini 
geçerek play-off oynamak, daha sonra-
sında ise gruplara kalmanın heyecanını 
yeniden yaşamak istiyor. Abdullah Av-
cı’nın takımı, toplamda ise Avrupa’da şu 
ana kadar 17 maça çıktı. Bu müsabaka-
larda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenil-
gi alan Başakşehir, attığı 19 gole karşılık 
kalesinde ise 25 gol gördü. 
n AA

Beşiktaş, tur istiyor!
Bu sezon oynadığı 4 resmi müsabakayı da kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme tu-
runun ikinci maçında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam, Linzer Stadyumu’nda TSİ 

20.45’te başlayacak mücadeleyi Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme tu-

runun ikinci karşılaşmasında LASK Linz 
ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avustur-
ya’da tur arayacak. Bu akşam, Linzer 
Stadyumu’nda TSİ 20.45’te başlayacak 
mücadeleyi Karadağlı hakem Nikola 
Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yar-
dımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar 
ile Aleksandar Djikanovic gerçekleştire-
cek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise 
Vojin Vojinovic olacak. Siyah-beyazlılar 
rakibi karşısında Vodafone Park’taki ilk 
maçı 1-0’lık skorla kazanmıştı. 

BEŞİKTAŞ PUAN KAYBETMİYOR 
Bu sezon çıktığı 4 maçı da kaybet-

meyen Beşiktaş, bu mücadeleden de 
galibiyetle dönmek istiyor. UEFA Avru-
pa Ligi 2. Ön Eleme turunda, B36 Tor-
shavn’ı 2-0 ve 6-0’lık skorlarla mağlup 
eden Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’de 
de Akhisarspor’u 2-1’le geçti. Avusturya 
temsilcisi LASK Linz karşısında ilk maçı 
1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip deplas-
manda oynayacağı bu mücadeleyi de 
kazanarak galibiyet serisini sürdürmek 
istiyor. 

AVRUPA’DA 208. MAÇ 
Avrupa sahnesinde başarılı işlere 

imza atan Beşiktaş, geride kalan 207 
mücadelede 80 galibiyet, 83 mağlubiyet 
aldı. Siyah-beyazlı ekip, 44 maçta ise 
sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, 
bu maçlarda rakip fileleri 274 kez hava-
landırırken, kalesinde ise 294 gol gördü. 

QUARESMA ZİRVEYE ÇOK YAKIN 
UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kal-

mayı hedefleyen Beşiktaş’ta Portekizli 
yıldız Ricardo Quaresma, Kara Kartal’ın 
Avrupa’daki en golcü futbolcusu olmaya 
çok yakın. Siyah-beyazlı formayla Av-
rupa’da attığı 11 golle listede 3. sırada 
yer alan Quaresma 3 gol daha atması 
halinde Oktay Derelioğlu’nun 14 gollük 
rekoruna ortak olacak. 

LASK LİNZ EVİNDE GOL YEMİYOR 
Avusturya Ligi’nde mücadele eden 

LASK Linz, sahasında bu sezon oynadığı 
iki maçta da gol yemedi. UEFA Avrupa 
Ligi 2. Ön Eleme turunda Norveç eki-
bi Lilleström’ü sahasında 4-0 mağlup 
eden Linz, Avusturya Bundesliga’da 
evinde St.Polten ile 0-0 berabere kaldı. 
Bu sezon 6 resmi müsabakaya çıkan 
Avusturya temsilcisi, 3 galibiyet, 2 mağ-
lubiyet, 1 de beraberlik aldı. 
n İHA

Antalyaspor Başkanı Cihan Bu-
lut, bu hafta sonu Atiker Konyaspor 
ile oynanacak maça tüm taraftarları-
nı beklediklerini söyledi. 

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçü-
kandonyadis sezonunun 2. haftasın-
da Atiker Konyaspor’u evlerinde ağır-
layacaklarını ve taraftar desteğine 
çok ihtiyaçları olduğunu ifade eden 
Başkan Cihan Bulut, “Haydi, kırmı-
zı-beyaz renklerin altında tek yürek 
olmaya” dedi. 

Antalyaspor’un Antalya Stad-
yumu’nda oynayacağı maçta kır-
mızı-beyazlı taraftarların stadyumu 
doldurmasını temenni ettiklerini 
belirten Antalyaspor Başkanı Cihan 
Bulut, “Atiker Konyaspor maçında 
taraftarlarımızın yanımızda olması-
na ve desteğine çok ihtiyacımız var. 
Mücadeleden asla vazgeçmeyen ta-

kımımızın yanında olmanız ve onları 
desteklemeniz, tüm camiamıza güç 
katacaktır. Haydi Antalya. Cumartesi 
günü omuz omuza Antalya Stadyu-
mu’na” diyerek kırmızı-beyazlı cami-
ayı Antalya Stadyumu’na davet etti. 

“HEM MADDİ HEM MANEVİ 
DESTEK BEKLİYORUZ” 

Maddi koşullar nedeniyle sıkın-
tılı bir sezon geçirdiklerini söyleyen 
Cihan Bulut, “Bu sezonu taraftar-
larımızın ve şehrimizin desteğiyle 
tamamlayacağız. Hedefimiz; ligi en 
iyi yerde tamamlamak. Bunun için 
hem taraftarımıza hem de kulübü-
müzü maddi anlamda destekleyecek 
sponsorlara ihtiyacımız var. Zaman, 
kentin desteğini alma zamanıdır. 52 
yıllık maziye sahip olan bu kulübü 
yaşatmak için tüm şehrin desteğini 
almalıyız. Bu marka, bu değer Antal-

ya’nındır. Antalya da bu değere sahip 
çıkmalıdır” diye konuştu. 

“KENETLENİRSEK BAŞARIRIZ” 
Başarı için kenetlenmenin önem-

li bir faktör olduğunun altını çizen Ci-
han Bulut, sözlerine şöyle devam etti: 

“Geçtiğimiz sezon takımımız, yü-
zümüzü kara çıkarmadı ve ligin ikinci 
yarısında en çok puan toplayan ta-
kımlar arasında yer aldı. Ligde kalma 
başarısını gösterdi. Gerçekten sancılı 
bir süreçti. Futbolcularımız kenet-
lendi, teknik heyetimiz kenetlendi, 
taraftarımız kenetlendi, Antalyamız 
kenetlendi ve takımımız Süper Lig’de 
kaldı. Bu enerjiyi yeni sezonda da de-
vam ettirmek en büyük temennimiz. 
Futbolcularımız arasındaki birlik ve 
kenetlenme duygusu eminim yanın-
da başarıyı da getirecektir.”
n İHA

Cihan Bulut, taraftarı Konyaspor maçına davet etti

Bursaspor’dan 
Kubilay açıklaması

Musa: 3 puan ile 
başlamak istiyorduk

Malatyaspor’da 
galibiyet sevinci
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Atiker Konyaspor, geçtiğimiz günlerde vefatının 31.yılı olan 
eski Konya Valisi Kemal Katıtaş, resmi siteden yapılan açıklama 
ile anılmıştı. Katıtaş’ın vefatının yıl dönümü dolayısı ile kızı Figen 
Katıtaş, Konyaspor antrenmanını ziyaret etti. Konyaspor yapılan 
açıklamada, “Takımımızın antrenmanını bugün vefatının 31.yıldö-
nümü olan ve rahmetle andığımız Konya’nın İMPARATOR lakaplı 
efsane valisi Kemal Katıtaş’ın kızı Figen Katıtaş Oray ve torunu Ke-
malhan Oray da takip etti. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve 
oyuncumuz Ömer Ali Şahiner ile bir süre sohbet eden Figen Katıtaş 
Oray ve Kemalhan Oray kendilerine ve takımımıza başarılar dile-
ğinde bulundu” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, son olarak Konya 
Anadolu Selçukspor’da forma giyen sol bek oyuncusu Özkan Taş-
temur’u kadrosuna kattı. Başkan Bayram Akgül ile Adana’da bir 
araya gelen oyuncu kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere 
bağlayan sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki genç sol bek oyun-
cusu Özkan Taştemur, Adanaspor forması için elinden geleni ya-
pacağını ifade etti. Konya Anadolu Selçukspor’dan ayrılan Özkan 
ilk olarak Boluspor ile anlaşmıştı. Ancak genç oyuncu Bolu’dan 
ayrılarak Adanaspor’a imza attı.
n SPOR SERVİSİ

18 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda sezonun 2.hafta ma-
çında Antalyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor’, günü yapılan 
tek antrenmanla değerlendirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve 
yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman iki grup-
ta gerçekleşti. İlk grup sahada antrenman yaparken, ikinci grup 
U21 takımı ile antrenman maçında karşılaştı. İlk yarısı Mücahit Can 
Akçay, Traore ve Vedat Bora’nın golleriyle 3-0 tamamlanan mü-
cadeleden Konyaspor, ikinci yarıda Deni Milosevic (2) ve Mücahit 
Can Akçay’ın golleriyle 6-0 galip ayrıldı.
n SPOR SERVİSİ

İmparator’un kızı 
Konyaspor idmanında

Özkan Taştemur 
Adanaspor’da

Konyaspor, U21 ile 
antrenman maçı yaptı

Konya TOHM sporcuları, Türkiye’yi temsil edecek
Konya TOHM Tekvando sporcuları geçtiğimiz 

günlerde Yunanistan’da yapılan Başkanlık Ku-
pası’nda, Tunus’ta yapılan Gençlik Olimpiyatları 
seçmesinde, Bulgaristan’da yapılan Açık Multi 
Avrupa Oyunları’nda ve Ankara’da yapılan Ümitler 
Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda elde ettikleri 
dereceler ile kota alarak Gençlik Olimpiyatları, 
Avrupa Takımlar Olimpik Siklet Şampiyonası ve 
Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Ümitler Türkiye Şampiyonas’ında Havva Nur 
Çoban Avrupa Şampiyonası’na direkt olarak ka-
tılacak. Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet 
takviminde alan Ümitler Türkiye Tekvando Şam-
piyonası 6-11 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. 
Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonas’ında mü-
cadele eden Konya TOHM sporcularından Havva 
Nur Çoban 49 kiloda birinci olarak Aralık ayında 
yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na katılma 

hakkı elde etti. Konya TOHM sporcularından 46 ki-
loda ikinci olan Seher Şen, üçüncü olan Fatma Ke-
leş ve 67 kiloda üçüncü olan İrem Baysal ise Milli 
Takım seçmelerine katılma hakkı elde ederek bu-
rada birinci olmaları durumunda Ümitler Avrupa 
Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

BULGARİSTAN’DA KONYA TOHM 
BAYAN TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da yapılan 

Açık Multi Avrupa Oyunlarında Konya TOHM spor-
cularından Emine Göğebakan Gençler 44 kiloda 
birinci U21 46 kiloda da üçüncü olarak Avrupa 
Ümitler Şampiyonası’na her iki siklette kota al-
mıştır. Bu sporc önümüzdeki günlerde yapılacak 
olan Gençlik Olimpiyat Finallerinde ülkemizi tem-
sil edecek. Ayrıca Bulgaristan’da 46 kiloda Vildan 
Kılıç Gençler kategorisinde birinci oldu. Konyalı 

sporculardan Havvanur Çoban ise 49 kiloda Olim-
pik Siklette birinci olarak Avrupa Takımlar Şampi-
yonası’nda mücadele etme hakkı elde etti. 

Yunanistan’da yapılan Başkanlık Kupası’nda 
Konya TOHM sporcularından Huri Gökçe Göğeba-
kan Yıldızlar 41 kiloda birinci olarak Yıldızlar Avru-
pa Şampiyonasına, Berra Nur Çiftçi ise 68 kiloda 
üçüncü olarak Avrupa Ümitler Şampiyonası’nda 
kota alarak direk katılma hakkı elde etti.

GENÇLİK SPOR’DAN TEBRİK
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konu ile 

ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik Olimpiyatla-
rı’nda, Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda ve Av-
rupa Ümitler-Yıldızlar Şampiyonası’nda mücade-
le edecek sporcularımızı ve antrenörleri Ali Yıldız 
ile İlkay Batman’ı tebrik eder, başarılar dileriz” 
ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) 
ekiplerinden Selçuklu Basketbol, 
Medicana Konya Hastanesinde sağlık 
kontrolünden geçti. TBL ekiplerinden 
Selçuklu Basketbol, yeni sezon için 
sağlık kontrolünden geçti. Yeni se-
zonu geçtiğimiz günlerde açan ma-
vi-beyazlı ekibin oyuncuları, kulübün 
sağlık sponsoru Medicana Konya 
Hastanesinde bir dizi sağlık testisten 
geçti. Oyuncularda herhangi bir sağ-
lık sorununa rastlanmadığı açıklan-
dı. Selçuklu Basketbol’un deneyimli 

oyuncularından Sertay Gürsu, kendi-
lerine gösterilen yakın ilgiden ötürü 
Medicana Konya Hastanesi persone-
line teşekkür etti. Geçtiğimiz sezon da 
takımda yer alan Gürsu, yeni sezonun 
hayırlı olmasını dileyerek, Konya bas-
ketbolu için ellerinden gelen mücade-
leyi sergileyeceklerini söyledi. Yeni 
sezon hazırlıklarını sürdüren Selçuklu 
Basketbol, 18-26 Ağustos tarihleri 
arasında Kocaeli Kartepe’de kampa 
girecek. 
n İHA

Süper 
Lig temsil-
cimiz Atiker 
Konyaspor’un 
Süper Lig’in 
3. haftasında 
Konya Büyük-
şehir Belediye 
Stadyumu’nda 
Bursaspor ile 
oynayacağı 
karşılaşmanın 
elektronik bilet 
satışları bugün 
saat 12.00’de başlayacak. Öte yandan 
geçtiğimiz sezon stadyumda yapılan 
düzenlemelerle neticesinde taraf-
tarların passolig kartları yanlarında 
olmadan da cep telefonlarını stadyum 
turnikelerine okutarak maçlara giriş 
yapabiliyorlardı. Aynı uygulama 
bu sezon da aynı şekilde devam 
edecek. Böylelikle taraftarlar Passo 
Mobil uygulamasını kullanarak tüm 

akıllı telefonlarda QR kod ile maçları 
izlemeye devam edebilecekler. Atiker 
Konyaspor – Bursaspor maçı bilet 
fiyatları şu şekilde; Batı Alt D 100, Batı 
Alt C-E 80, Batı Alt B-F 70, Batı Alt G 
60, Batı Üst B-C 60, Batı Üst A-D 50, 
Doğu Alt D 60, Doğu Alt C-E 50, Doğu 
Alt B-F 40, Doğu Alt A-G 30, Doğu Üst 
D 50, Doğu Üst C-E 40, Doğu Üst B-F 
30, Doğu Üst A-G 25, Kale Arkaları 
Tüm 10, Misafir Takım 13 TL..  n AA

Selçuklu, sağlık
kontrolünden geçti

Kartal’da Bursaspor maçı 
biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig’in ilk haftasında Erzurumspor’u deviren yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’da gözler An-
talyaspor maçına çevrildi. Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Recep Çınar, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 

Antalyaspor’la oynayacakları maçı kazanarak Konya’ya 3 puanla dönmek istediklerini söyledi 

Çınar, yaptığı açıklamada, sezona 
galibiyetle başlamanın çok önemli ol-
duğunu belirtti. İlk haftalarda genelde 
sürpriz sonuçların elde edildiğini ifade 
eden Çınar, şöyle devam etti: “Futbol-
cularımız bu sürprizin gerçekleşmesi-
ne izin vermediler ve hak ettikleri üç 
puanı hanemize yazdırdılar. Genel 
anlamda oyunun kontrolü elimizdey-
di. Duran toplarda yaşadığımız sıkıntı 
oyunun son bölümlerinde bizi zorlasa 
da bu tür durumlarda çözüm üretme 
adına oyuncularımız, ne yapabilece-
ğini de göstermiş oldu. Az kalmasına 
rağmen futbolcularımız telaş etme-
den, oyun disiplininden uzaklaşma-
dan yerinde hamlelerle üç puanı 
kazandılar. Ortaya konulan mücadele-
den, performanstan memnunuz ancak 
bu takımın çok daha iyisini yapabile-

cek kalitede olduğunu biliyoruz.”
“DAHA GÜÇLÜ 

BİR KONYASPOR OLACAK”
Yeni transferlerden Uğur De-

mirok’a Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor karşılaşmasında ilk 11’de 
şans verildiğini hatırlatan Çınar, şu 
değerlendirmede bulundu: “Maçın 
ilerleyen bölümünde diğer yeni trans-
ferimiz Marko Jevtovic de süre aldı. 
Hurtado, Diagne ve Opanasenko’nun 
da hazır hale gelmesiyle çok daha güç-
lü ve iyi futbol oynayan bir Atiker Kon-
yaspor izleyeceğiz.”

“İYİ MÜCADELE EDİP 
KAZANMAK İSTİYORUZ”
Asbaşkan Recep Çınar, deplas-

manda oynayacakları Antalyaspor ma-
çının önemine dikkati çekerek, şunları 

kaydetti: “Bizim hedefimiz Antalya’dan 
puan ya da puanlarla dönmek. Sezo-
nun ilk deplasman müsabakası olacak. 
İyi mücadele edip kazanmak istiyoruz. 
Antalyaspor, Kayserispor ile oynadığı 
müsabakayı kaybetti. Kendi saha ve 
seyircisi önünde kazanmak isteyecek-
tir. Ancak takımımıza güveniyoruz. Üç 
puan için Antalya’ya gidiyoruz.”

SEZONA İYİ BAŞLADI
Cumartesi günü deplasmanda An-

talyaspor’a konuk olacak olan Atiker 
Konyaspor, sezona iç sahada Erzu-
rumspor maçı ile başlamıştı. Tarafta-
rının önünde mücadelesi ile alkış alan 
yeşil beyazlı takım karşılaşmadan 3 
puan ile ayrıldı. Anadolu Kartalı, 4 se-
zon aranın ardından lige galibiyet ile 
başladı.
n AA

Hedef 2’de 2 yapmak!

Recep Çınar



RPS
Çalımbay, 8 numara istiyor!
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalım-
bay, Spor Toto Süper Lig’deki ilk hedeflerinin 

geçen sezon ligi 15. sırada bitiren yeşil-beyazlı 
takımı tekrar üst sıralara taşımak olduğunu 

söyledi. Çalımbay ayrıca Mehdi’nin yerine bir 
transfer yapılması gerektiğini de ifade etti

Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada, se-
zonun ilk maçlarının çok ilginç geçtiğini be-
lirterek,  Büyükşehir  Belediye  Erzurumspor 
ile  oynadıkları  maçın  da  ders  niteliğinde 
olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor karışısında ilk 25 dakika mükem-
mel oynadıklarını ifade eden Çalımbay, şöy-
le devam etti: “Çok fazla pozisyona girdik. 
Eğer son paslara biraz dikkat edebilseydik, 
çok farklı ve güzel bir karşılaşma olacaktı. 
Yine de oyuncularımın istek ve arzularından 
dolayı çok memnunum. Tabii ki ilk maç ol-
duğu için hatalarımız olabilir. Buradaki ha-
taların başında da ölü toplardan yediğimiz 
goller  var.  Yemememiz  gereken  gollerdi 
ama  şu  anda  memnunum.  Çünkü  kendi 
sahamızdaki ilk maçta her şeyden önce ga-
libiyet çok önemliydi. Herkesin ‘gitti’ dediği 
maçı  çevirerek  kazandık.  O  yüzden  arka-
daşlarımın hepsini kutluyorum.” Çalımbay, 
yeni transfer olan futbolcuların takıma geç 
katıldığını vurgulayarak, “Zaten  transferle-
rimizin hemen hemen hepsi  geç geldi. O 
yüzden onların  da  takıma alışmaları  biraz 
zaman alacak. Bu sıkıntılarımız var. Onları 
da  biran  önce  telafi  etmeye  çalışacağız.” 
diye konuştu.   
MEHDİ’NİN YERİNE TRANSFER
Faslı futbolcu Mehdi Bourabia’nın İtalya 

ekibi Sassuolo’ya transfer olmasının ardın-
dan oluşan boşluğun bir an önce doldurul-
ması  gerektiğine  dikkati  çeken  Çalımbay, 
şunları kaydetti: “Mehdi Bourabia’nın yerine 
bir tane oyuncu alabilirsek o zaman her şe-
yimiz tam olacak. Birkaç isim vardı aslında 
ama malum şu sıralar Türkiye ve Avrupa’da 
maddi sıkıntılar var. Şimdi her şey daha da 
pahalı oldu. Takımda bir denge var ve onu 
da  korumak  zorundayız.  Kendi  bütçemize 
göre oyuncu bulabilirsek inşallah alacağız. 
Hakikaten ihtiyacımız var. Mehdi Bourabia 
varken bile bir oyuncu daha istiyorduk. Şu 
sıralar oynadığımız maçlarda da maalesef 
bu sıkıntıyı  yaşayabiliriz. Yaşamamak  için 
bir an önce o mevkiye bir oyuncu almamız 
gerekiyor.” 
“İLK AMACIMIZ KONYASPOR’U 
ÜST SIRALARA TAŞIMAK”

Atiker Konyaspor’da geçen sezon büyük 
sıkıntılar yaşandığını anımsatan deneyimli 
hoca, “Konyaspor, birkaç yıl önce çok gü-
zel  günler  yaşanmışken  geçen  sezon  ligi 
15. sırada bitirdi. Şimdi bizim bunu tekrar 
yukarıya  taşımamız  gerekiyor.  İlk  amacı-
mız Konyaspor’u üst sıralara taşımak. Bunu 
da  inşallah yüzde 100 yapacağız.” değer-
lendirmesinde bulundu. 
n AA

Atiker  Konyaspor  milli  birlik  ve 
beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulan 
şu günlerde Antalyaspor maçına sol 
kolunda  Türk  Lirası  Simgesiyle  çı-
kacak. Konuyla  ilgili Konyaspor’dan 
yapılan  açıklamada,  “Son  dönem-
de  ülkemiz  üzerine  oynanan  büyük 
oyunlar  ve  operasyonlara  Atiker 
Konyaspor’umuz  kayıtsız  kalmadı. 
Kulübümüz TFF’ye başvurarak Süper 
Lig’in ikinci haftasında deplasmanda 
oynayacağımız Antalyaspor maçında 
formamızın  sol  kolunda  Türk  Lirası 
Simgesiyle  ₺ çıkmak için başvuruda 
bulundu”  ifadeleri  yer  aldı.  Kulüp 
Başkanı  Hilmi  Kulluk  ise,  “Devle-
timizin  ve  milletimizin  bekası  için 
böylesi  günlerde  futbol  camiasının 
bir  araya  gelerek  bütünleşmesi  ve 
dik bir duruş sergilemesi son derece 
önemli. Atiker Konyaspor olarak bu 
kıvılcımı  bu  şekilde  başlatıyoruz  ve 
bütün takımları da bu eyleme destek 
vermeye davet ediyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da 
TL simgeli 
forma!
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