
Sünnete uyuyorlar 
Kurban Bayramı’na sayılı 

günler kala, kurbanlık 
pazarları hareketlendi. 
Pazarlardaki küçükbaş 

ve büyükbaş kurbanlıklar 
alıcılarını bekliyor. 

İslam’da sünnet olan 
pazarlığı uygulayan 

vatandaşlar renkli 
görüntüler oluşturuyor. 

Pazarda küçükbaş 
hayvanlar 700 TL’den, 

büyükbaş hayvanlar ise 
5 bin TL’den başlıyor.  

Kurban Satıcıları 
satışlardan son derece 

memnun olduklarını dile 
getirirken hayvanların 

çalınmasına karşı da gece 
nöbet tuttuklarını belirtti. 

n HABERİ SAYFA 21’DE

Kırmızı düdük 
ile uyardılar

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
trafik kurallarını ihlal eden sürücülere karşı başlatılan 
‘‘Bu Bayram Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye 
Kırmızı Düdük” kampanyası ile trafik kuralları konu-

sunda farkındalık oluşturuldu. n SAYFA 19’DA

Bıçaklar bayram 
için bileniyor 

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşı 
bayram telaşı sararken, kurban kesmeye hazırlanan 

vatandaşlar ise bıçak ustalarına koşuyor. Kurban bay-
ramı öncesinde hem satış, hem de bileme siparişleri 
artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor. n SAYFA 7’DE

06 Trafik kazası
1 can daha aldı 19 Hadim’in turizm 

kataloğu hazırlanıyor 21 Her yararlı kuruluş
eğitim yuvasıdır

BAYRAMDA DOĞRU 
BESLENME FORMÜLÜ

GİBA, AĞIZLARI 
TATLANDIRACAK

Zade Vital sağlık için bayramda uyarıyor

Geniş ürün yelpazesi sunuyor

Kurban bayramı yaklaşırken sağlık konusunda uz-
manlar uyarılara başladı. Bayramda, kontrolsüz ve 
düzensiz beslenme vücudumuzda kırmızı alarm 
verdiğini belirten uzmanlar, bayramda doğru bes-
lenmenin formülünü veriyor.

Şekerleme ve lokum ürünleri ile adından söz ettiren 
Giba Şekerleme, Kurban Bayramı öncesinde hazır-
lıklarını tamamladı. Geniş ürün yelpazesi ile müşte-
rilerine kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen Giba Şe-
kerleme, bayramda ağızları tatlandıracak.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Yeni depreme 
hazır mıyız?’

Toplu ulaşım ve 
otopark ücretsiz

Büyükşehir yerli 
bisiklet dağıtacak

17 Ağustos depreminin yıldö-
nümünde açıklama yapan İMO 
Konya Şube Başkanı Dr. Süley-
man Kamil Akın, “Yapı stoku-
muz yeni bir depreme hazır 
mı?” sorusunu sordu. Akın yapı 
denetimlerinin sağlanmasını 
istedi. n HABERİ SAYFA 6’DA

Bayrama sayılı günler kala 
Büyükşehir Belediyesi’nden 
otopark ve toplu ulaşım müjde-
si geldi. Alınan kararla bayram-
dan önceki 3 gün otoparkların, 
bayramın da 1. ve 2. günü toplu 
ulaşımın ücretsiz olduğu duyu-
ruldu. n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Güle Oynaya Camiye Gel” 
Projesi kapsamında sabah 
namazında çocuklarla buluştu. 
Burada açıklama yapan Altay, 
çocuklara hediye edilecek 
bisikletlerde yerli marka tercih 
edeceklerini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

• 17 AĞUSTOS 2018 CUMA  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

Kur ve faiz oyununa karşı Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen istişare 
toplantısında biraraya gelen iş dünyası bankalara, “Bu süreci birlikte 

aşacağız” mesajı verirken, bankaları iş dünyasına yardımcı olmaya çağırdı
FİNANS SEKTÖRÜ İLE BULUŞTULAR

Türkiye ekonomisinin yüksek kur ve yüksek faizle diz-
ginlenmeye çalışıldığı dönemde devletimizin yanında 
dimdik ayaktayız mesajı veren Konya iş dünyası tem-
silcileri finans sektörü temsilcileri ile biraraya geldi. 
Toplantıda bankacılık sektörünün özel sektör ile birlikte 
hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

KREDİ LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLMESİN
İş dünyasının taleplerinin iletildiği toplantıda, bankala-
rın, firmaların krediye ulaşması ve teminatlandırma iş-
lemlerini kolaylaştırmasının piyasaların motivasyonunu 
artıracağı ifade edildi. Ayrıca bankalara, özel sektörün 
kullanabileceği kredi limitlerinin düşürülmemesi uyarı-
sı yapıldı.   n HABERİ SAYFA 18’DE

İnsafsız davranmayın!

Hükümete
tam destek
İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı Döviz/Dolar Krizi Üzerine Vatandaş 
Algısı-Tutum ve Davranışlarının Analitik Boyutta İncelenmesi Araş-
tırması’na göre, vatandaşların büyük çoğunluğu hükümetin politika-

larını destekliyor ve krizi siyasi görüyor. n HABERİ SAYFA 16’DA
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Şekerleme sektöründe uzun 
yıllardır verdiği deneyimi, imal etti-
ği ürünlerdeki kalitesiyle ispat eden 
Giba Şekerleme, geniş ürün yelpa-
zesiyle müşterilerine hizmet veri-
yor. Kurban bayramı karşılamaya 
sayılı günler kala Giba Şekerleme 
bayramların vazgeçilmezleri olan 
lokum ve şekerleme çeşitleri ile 
hazırlığını tamamlayarak müşteri-
lerine birbirinden farklı ve lezzetli 
lokum çeşitlerini sunmaya başladı.  
1980 yılında kurulan Giba Şeker-
leme üretim, kalite ve hijyenden 
ödün vermeyen bir anlayışla zen-
gin çeşidini damak tadını bilenlere 
sunuyor. Üretimlerinin içerisinde 
lokum, şekerleme, Mevlana Şekeri 
ve akide şekeri yer alan Giba Şeker-
leme Yeni Otogar, Mevlana, Rauf 
Denktaş caddesi ile müşterilerine 
güler yüzlü hizmet sunuyor.

BAYRAM HAZIRLIKLARI 
TAMAMLADIK 

Yaklaşan Kurban Bayramı ön-
cesinde hazırlıklarını tamamlayan 
Giba Şekerleme müşterilerini bek-

liyor. Bayram ile ilgili hazırlıklar 
hakkında bilgi veren Giba Şeker-
leme Nalcaçı Mağaza Sorumlusu 
Hüseyin Ünver, “Giba Şekerleme 
olarak yaklaşan kurban bayramı 
öncesinde mağazalarımızda Şe-
ker,lokum ve Çikolata hazırlıkla-
rımızı tamamladık ve müşterile-
rimizi bekliyoruz. Mağazamızda 
bayramlık tüm çeşitlerimiz hazır. 
Sabah 9 itibariyle işyerimizi açıyor 
ve gecenin ilerleyen saatlerine ka-
dar Konyalı müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Müşterimiz bayram-
da özellikle Duble antep fıstıklı lo-
kum, duble a.fıstıklı çögenli lokum, 
duble a.fıstıklı h.cevizli lokum, dub-
le yer fıstıklı h.cevizli lokum çeşit-
leri başta olmak üzere tüm lokum-
larımıza yoğun ilgi gösteriyor. Yine 
bayram şekerlerimizle de iddialıyız. 
Giba şekerleme olarak her bütçeye 
uygun ürünler mevcuttur. Geniş 
ürün yelpezasi ile müşterilerimize 
hizmet vermekteyiz. Kahvemizde 
oldukça iddialıyız. Kahvemiz diğer 
kahvelere göre çift kavurmuyoruz 

ve sadece tek kavuruyoruz. Oda 
içimi kolaylaştırıyor. 

Hem de damaklarda güzel 
lezzet bırakıyor. Bayramın ikinci 
gününden itibaren şubemiz Kon-
yalıların hizmetinde. Tüm Konyalı 
hemşerilerimizin ve müşterileri-
mizin mübarek kurban bayramı-
nı tebrik ediyor, umutlu, huzurlu, 
sevdiklerinizle ömür boyu saadetle 
sürecek bir hayat diliyorum” ifade-
lerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HABER - İLAN

Şekerleme ve lokum ürünleri ile adından söz ettiren Giba Şekerleme, Kurban Bayramı 
öncesinde hazırlıklarını tamamladı, geniş ürün yelpazesi ile müşterilerini bekliyor 

Bayramda Giba farkı

Hüseyin Ünver
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Bayramı Sağlıkla Geçirin!
Kurban bayramı kapıda… Eşsiz yemeklerin bulunduğu aile sofraları ile tatlı ikramları, et ve hamur işi besin tüketiminin arttığı bayramda, 

kontrolsüz ve düzensiz beslenme vücudumuzda kırmızı alarm vermektedir. Aşırı miktarda ve düzensiz alınan yağlı besinler kilo alımına ve yağ-
lanmaya neden olurken bazı hastalıklarında tetikçisi olmaktadır. Bu nedenle de bayramda doğru beslenme önerilerine kulak vermek gerekir…

Bayramda Nelere Dikkat Etmeliyiz? 
• Protein Tüketiminde Aşırıya Kaçılmamalıdır.
Kurban bayramında günlük beslenmede en çok tüketilen besin grubu ettir. 
Doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin yüksek olması nedeniyle kronik hastalığı 
olanların 2 öğünde de yüksek miktarda kırmızı et alması sakıncalıdır.
• Sucuklu, ballı, kaymaklı bayram kahvaltısı yerine hafif bir 
menü tercih edin.
Bayramda güne mutlaka hafif bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Her besin grubu 
bu sofrada bulundurulmalıdır. Sofrada peynir çeşitleri, salatalık, domates gibi 
söğüş sebzeler, süt, haşlanmış yumurta veya yağsız sebzeli omlet, çavdar, tam 
buğday veya kepekli ekmek olabilir.
• Her ikram edilen tatlı ve çikolatayı yemeyin.
İkram edilen tatlı ve çikolata gibi şeker oranı yüksek besinlerden 
mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Kan şekerinde ani artışlara ve yağ 

depolanmasında hızlanmaya neden olan bu 
besinlerin fazla tüketimi kilo alma ve hastalık 

riski oluşturur. Bayramda misafirlere 
meyve, kuru meyve, dondurma, sütlü 
tatlılar ve ev yapımı şekersiz komposto 
ile limonatalar ikram edilebilir.

• Hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerini önleyin.
Önemli bir protein kaynağı olan et, fazla tüketiminde; kolesterol yüksekliği, 
kalp damar hastalıkları, tansiyon yükselmesi, bazı karaciğer ve bağırsak 
hastalıklarına yol açabilir. Aynı zamanda kırmızı et sindirimi zor bir besindir, 
gereğinden fazla tüketilmesi midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılar 
yaratabilmektedir.
• Mide ve bağırsak hastalıkları olanlar dikkat edin.
Özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan kişiler, kurban etlerini hemen 
tüketmemeli, buzdolabında bir kaç gün beklettikten sonra, haşlayarak ya da 
ızgarada pişirerek tüketmelidirler. 

Nasıl Beslenmeliyiz?
• Kronik hastalığı olanlar ve hastalar; 

diyetlerinize devam edin.
Diyabet, böbrek hastalığı, yüksek tansiyon, kalp-damar 

hastalığı, mide rahatsızlığı olan bireylerin bayram da olsa 
var olan diyetlerini bozmamaları 
gerekmektedir. Bu gruplarda 

yer alan hastaların hamur 
işlerinden, özellikle 

diyabet hastalarının bayram 
ziyaretlerinde ikram edilen 

şeker ve çikolatalardan uzak 
durmaları gerekmektedir. 

• Bayramda 
Kendinize Vakit Ayırın. 

• Açık Havada Yürüyün.
Gün içinde yapacağınız dinamik şekilde orta 

tempolu bir yürüyüş de metabolizmanızı 
hızlandırarak o gün aldığınız fazla 

kalorinin harcanmasında destek olacaktır. 
Ayrıca seratonin hormonunu salgılatarak 

sizi dinlenmiş ve daha mutlu edecektir. Size motivasyon 
sağlayarak fiziksel ve zihinsel sağlığa katkı sağlar.

• Yanınızda Su Taşıyın.
Su her zaman olduğu gibi hep ihmal edilen asında vücuda 

yararı saymakla bitmeyecek bir içecektir. Bol bol su içmeniz 
sizin açlık duygunuzu da bastırarak sürekli bir şeyler yeme 

isteğini azaltır ve atıştırmaların önüne geçer. Yanınızda şişe su 
taşımak ve misafirlikte en az 2 bardak su içmek size kazanç 

sağlar. Günlük 10 bardak su alınmalıdır.

Değerli okuyucular merhaba,

Bayram denince tüm aile 
bireylerini bir araya getiren, uzun ve 
muhabbetli sofralar gelir hep akıllara. 
Çocukların, kuzenlerin birbirleriyle 
doyasıya oyunlar oynadığı, sosyal 
anlamda doygunluğa ermeleri için 
güzel fırsatlar bayramlar. Kurban 
bayramı yardımlaşma, fedakarlık ve 
merhamet duygularını hatırlatan en 
güzel günlerdir bence. Bu günlerin 
keyfini çıkarırken tabiki çocuklarımızın ve kendi 
sağlığımızı da ihmal etmemek gerekir. Bayram 
günleri için ufak tavsiyelerim şu şekilde olacak;

3 Kurban bayramında artan kırmızı et 
tüketiminin miktarına dikkat etmek gerekir.

3 Etlerin buğulama, ızgara, haşlama şeklinde 
pişirilip, tüketilmesi sağlık açısından daha yararlı 
olacaktır.

3 Taze kesilen etlerin hemen tüketilmesi 
sindirimi çok zorlaştırır, hazımsızlık yapabilir. 
Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin 
tüketilmesi önerilmektedir. Çocuklar açısından da 
bu şekilde tüketmek daha doğru olacaktır. 

3 Bayram ziyaretleri sırasında çocuklara 
ikram edilen çikolata ve şekerleme konusunda 
çocuklarımızla önceden bir anlaşma yapıp 

sınırlamanın sağlıkları açısından 
faydası olacaktır.

3 Çocuklarımıza bayramı ve 
geleneklerimizi sevdirmek amaçlı 
bayramlarda küçükte olsa hediyeler 
almak onları sevindirecek ve bugünleri 
güzel hatırlamalarına sebep olacaktır. 
Tabi bu arada biz ebeveynler için en 
güzel hediyenin çocuklarımız olduğunu 
onlara hissettirmeliyiz. 

3 Gidilen bayram ziyaretlerde meyve suları 
yerine açık çay/bitki çayları/ hamur tatlıları/
çikolata yerine sütlü tatlılar/meyveler tercih 
edilmelidir.

3 Çocukluk dönemindeki beslenme diş 
sağlığı yönünden çok önemlidir. Kalsiyum, 
fosfor ve flor mineralleri yeterince alınmalıdır. 
Dişeti, diş sağlığı ve sağlamlığı için gerekli C, 
A ve D vitamini eksikliği olmamalıdır. Süt, süt 
ürünleri ve taze meyveler özellikle yararlıdır. 
Bu vitaminlerin eksikliği kontrol edilmeli 
ve doktorunuz gerekli görüyorsa takviye 
kullanılmalıdır.

Sağlıkla ve huzurla sevdiklerinizle birlikte 
mutlu bayramlar dilerim,

Daha nice bayramlara erişebilmek ümidiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Bayramlar, yılın en 
keyifi zamanlarıdır. Aileler 
bir araya gelir, sohbetler 
şenlenir. Bununla birlikte 
bayramlar bol ikramlı 
ve bol yemekli geçer. 
Özellikle de kurban 
bayramında et ağırlıklı 
beslenmek ve şeker, 
çikolata yemek adetten 
olduğu için pek çok 
sağlık problemi ortaya 
çıkar.

Bayramlarda fazla yağlı 
beslenmek ya da geç saatlerde 
yemek yemek, karın ağrısı, 
hazımsızlık, bulantı ve kusmaya 
neden olabilir. Bayram 
ziyaretlerinde yediğimiz çok 
miktardaki hamur işlerinden 
sonra yaşayacağımız şişkinlik 
ve çarpıntı gibi sıkıntılar 
nedeniyle kötü bir bayram 
tatili geçirebiliriz. Ayrıca fazla 
tatlı ve şekerli gıda tüketmek 
özellikle kan şekeri yüksek olan 
kişilerde ciddi risk yaratabilir.

Bu sıkıntıları yaşamamak 
için porsiyonları küçük tutmak 

en başta gelen çözüm. Ağır 
ağır yiyerek doygunluk 
hissini sağlamak ise 

başka bir çözüm 
olacaktır. Bir de 
hayır demeyi 
bilmek önemlidir. 
Her ziyarette bol 
bol yemek yendiği 
taktirde sıkıntı 
yaşamak kaçınılmaz 
olacaktır.

Yaşadığımız sıkıntılara 
karşı besin takviyelerinden de 
destek alabilirsiniz. Anason 
ve rezene yağları bu konuda 
yardımcı olacaktır. Anason 
ve rezenenin dispepsi (gaz, 
şişkinlik, hazımsızlık) üzerine 
olan etkileri konusunda 
yayınlar vardır ve sindirimi 
de düzenlemektedirler. Kişniş 
yağı hazımsızlık ve şişkinlik 
gibi problemlerde destekleyici 
olarak kullanılabilir.

Sevdiklerinizle mutlu, 
huzurlu, sağlıklı ve bol 
bereketli bir bayram dileriz.

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Zade Vital
Rezene Yağı

Zade Vital
Anason Yağı

Zade Vital
Keten 

Tohumu Yağı

Zade Vital
Kişniş Yağı

KURBAN BAYRAMINA DESTEK ÜRÜNLER
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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
17 Ağustos 2018 Cuma  • Yıl: 11 • Sayı: 3423

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Ereğli ilçesinde TIR’la midibü-
sün çarpışması sonucu 9 kişi yara-
landı. İbrahim Erdaşoğlu (47) idare-
sindeki 70 FH 961 plakalı midibüs, 

Karaman yolu yeni çevre yolu kav-
şağında, Salih Çetin’in (60) kullandı-
ğı 14 AAF 508 plakalı TIR’la çarpış-
tı. Kazada, sürücüler ile midibüste 

bulunan Mustafa Yardımcı, Nefaret 
ve Yiğit Han Küçüktürk, Duran ve 
Hatun Erdaşoğlu, Ahmet ve Berika 
Tezcan yaralandı. Ambulanslarla 

Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 
yaralıların durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi.
n AA

Türk hekim ağız sağlığı 
için borlu gargara üretti

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş 
Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sema Hakkı, antibakte-
riyel özelliği dolayısıyla daha çok 
diş tedavisinde kullanılan ithal 
ağız gargaralarına alternatif olarak 
“bor” içerikli gargara geliştirdi. Çe-
şitli testlerin ardından bor maddesi 
kullanılarak yapılan gargaranın, 
antibakteriyel özelliği olduğunu ve 
hücrelerin canlılığını azaltmadığını 
tespit eden Hakkı, yaptığı başvu-
rular sonucunda buluş için hem 
Türkiye’de hem ABD’de patent 
aldı. Prof. Dr. Hakkı, 2006 yılında 
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’ne 
(BOREN) sunduğu projenin kabul 
edilmesiyle borla ilgilenmeye baş-
ladığını söyledi.

Dünya rezervlerinin yüzde 
70’i Türkiye’de olan borun önem-
li ve hayati bir element olduğunu 
belirten Hakkı, “Bir dönem, yurt 
dışında ‘Bor sağlığa zararlıdır’ gibi 
karalamalar yapılmaya başlanmış-
tı. Biz de milli duygularla borun 
kemik hücreleri üzerinde olumlu 
etkisine dair çalışmalar yapmaya 
karar verdik” dedi. Proje kapsa-
mında yürüttükleri çalışmalarda, 
bor maddesinin kemik hücreleri 
üzerindeki olumlu etkisini tespit 
ettiklerini dile getiren Hakkı, şun-
ları kaydetti: “Araştırdıkça borun 
aynı zamanda antibakteriyel oldu-
ğunu, antienflamatuar (iltihapla 
savaşan) olduğunu gördük. ‘Hem 
antienflamatuar hem de antibak-

teriyel özelliği olan bir elemental 
solüsyonu kullansak nasıl bir etki 
olur?’ diye düşündüğümüzde, bo-
rik asit içeren ağız gargarası fikri 
ortaya çıktı. Bununla ilgili ön ça-
lışmalar yaptık. ‘Kullanacağımız 
solüsyon hücreler için toksik mi, 
herhangi bir yan etkisi var mı’ önce 
onları test ettik. Tüm testlerimiz-
den olumlu sonuç alınca bor içeren 
gargarayı ürettik.”

Ürettikleri borik asit garga-
rasının, ithal gargaraya oranla, 
diş etindeki kanamayı azalttığını, 
olumlu etkisi olduğunu gördük-
lerini aktaran Hakkı, şöyle devam 
etti: “Bizim icat ettiğimiz gargara-
nın pek çok parametrede diğeriyle 
yarıştığını gördük. Yani toksik de-
ğil ve bir yandan da antibakteriyel. 
Kanama bizim için çok önemli bir 
bulgudur. Piyasadaki ürün toksik, 
yani hücrelere zarar verici olması-
na rağmen büyük bir pazara sahip. 
Borik asidin avantajı ise hem anti-
bakteriyel hem de vücudun kendi 
hücreleri için toksik değil. Bor içe-
ren gargaramız hem antibakteriyel 
hem toksik değil hem de hammad-
desi çok kolaylıkla elde edilebilecek 
bir materyal.” Ürettikleri gargarayı 
şimdilik sadece klinikte hastalara 
kullandıklarını belirten Prof. Dr. 
Sema Hakkı, dünyadaki yıllık ciro-
su 40 milyon dolar civarında olan 
ürünün ticarileşme potansiyelinin 
de yüksek olduğunu sözlerine ek-
ledi. n AA

17 Ağustos depreminin yıldönümünde açıklama yapan İMO Konya Şube Başkanı Dr. Süleyman 
Kamil Akın, “Ulusal Deprem Stratejisi Ve Eylem Planını-UDSEP 2023 uygulamaya geçmeli” dedi

‘Denetim sağlanmalı’
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 

Konya Şube Başkanı Dr. Süleyman 
Kamil Akın, 17 Ağustos Gölcük 
merkezli depremin yıldönümünde 
açıklama yaptı. İMO İl Başkanlığı’n-
da açıklamada bulunan Akın, “dep-
remin üzerinden 19 yıl geçti. Yapı 
stokumuz yeni bir depreme hazır 
mı?” dedi. 

“İnşaat Mühendisleri Odası ola-
rak deprem gerçeğini unutmadık, 
unutmayacağız. 17 Ağustos 1999 
Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce 
depremleriyle ortaya çıkan her acı-
nın yükünü kalbimizde taşıyoruz. 
Yapı üretim sürecinin asıl unsuru 
olan bir meslek Odası olarak, başta 
yerel ve merkezi düzeyde ülkemizi 
yönetenler olmak üzere; her ku-
rum, kuruluş ve imza sorumluluğu-
nu üzerinde taşıyan her insanın bu 
günlerde bir kez daha düşünmesini 
istiyoruz. 

İnşaat mühendisliği, yer altın-
da ve yer üstünde güvenli ve sağ-
lıklı yapı üretebilen ve bunu örnek 
uygulamalarla kanıtlayan bir bilim 
dalıdır. İnşaat mühendislerinin, gü-
venli ve sağlıklı yapılar üretmenin 
yanında, insanlarımızın sağlıklı ve 
güvenli bir çevrede yaşamalarını 
sağlamak gibi bir görevi de var” di-
yen Akın, “Türkiye, bir deprem ül-
kesidir. Bir doğa olayı olan depremin 
afete dönüşmesi ve bu durumun bir 
türlü önlenememesi sorunun ana 
kaynağını oluşturuyor. İzlenmesi 
gereken tek yol; yapıların, mesleki 
derinliği olan, ahlakı ve etik anlayışı 
yüksek meslek insanları tarafından, 
mühendislik bilimine ve Deprem 
Yönetmeliklerine uygun olarak ta-
sarlanması ve üretilmesidir. Ayrıca 
standartlara uygun malzemeler kul-
lanılarak etkili bir denetim mekaniz-
masının da uygulanması gerekmek-
tedir. Bir doğa olayı olan depremin, 
doğal afete dönüşmesini önlemenin 
yolu, planlama-kentleşme ve yapı 
denetim sisteminden geçmekte-
dir. 1999 depremleri, asıl sorunun 
sağlıksız ve kaçak yapılaşma, mü-
hendislik hizmeti almadan yapıların 
üretilmesi ve yapı üretim sürecinin 
denetlenmemesi olduğunu açığa 
çıkardı. Denetim işini yapamadı-
ğını anlayan devlet, yapı denetimi 
işlerini yapı denetimi kuruluşlarına 
bıraktı. 4708 sayılı Yapı Denetim 
Yasası’nın Genel Gerekçe bölümü, 

sorun ve çözüm bağlamında doğru 
bir felsefi yaklaşıma sahipti. Ancak 
bu durum, yasanın içeriği ile denk 
düşmedi. Anlaşıldı ki yasanın genel 
gerekçesini yazanlarla yasayı çıka-
ranlar konuyu farklı algılamışlardı. 
Doğru bir noktadan hareket etmek, 
doğru yere ulaşma anlamına gel-
memiş, yasa yapıcı, yasanın etki 
alanını daraltarak, muafiyet sınırla-
rının genişletilmesini sağlayıcı dü-
zenlemelere imza atmıştır. Uzman-
lıkların dikkate alınmadan şantiye 
şefliğinin görevlendirilmesi bilime 
ve bilgiye aykırıdır. Ayrıca 30.000 
m2‘ye kadar 5 inşaatın şantiye şefli-
ğini yapmış olmak doğru değil. Yine 
yakın bir zaman önce ruhsatlardan 
mühendis ve mimarların imzasının 
kaldırılmış olması sahteciliğe neden 
olacağı gibi,  mesleki yetkinliği de 
zaafa uğratacaktır. Yapı Denetim 
Yasası’nda gerekli değişiklikler, ihti-
yaç duyulan düzenlemeler yapılmaz 
ise, on yıl sonra aynı sorunlarla karşı 
karşıya kalınacak, olası bir deprem-
de başta kamu binaları olmak üzere 
konutlar, işyerleri ağır hasar göre-
cek, çok sayıda bina yıkılacak, can ve 
mal kayıpları yaşanacaktır” değer-
lendirmesinde bulundu. 

İMAR AFLARI-İMAR BARIŞI!
İmar affı ile hiçbir mühendis-

lik hizmeti almayan ve bu kanun 
kapsamında mühendislik hizmeti 
alması talepte edilmeyen yapıların, 
herhangi bir kontrol mekanizması 
olmaksızın, kuralsızca, sadece mal 
sahibinin beyanı ile kayıt altına alı-
narak yasal statü kazandığına da 
dikkat çeken Akın, şunları söyledi: 
“İmar Barışı denen bu afla, deprem 
güvenliği, mühendislik ve mimarlık 

mesleği hiçe sayılarak toplumun can 
ve mal güvenliği yapı sahibinin be-
yanına teslim edilmiştir. Su havzala-
rı, dere yatakları ya da hazine arazi-
lerine yapılmış kaçak yapılar da bu 
af kapsamına alınmıştır. Ayrıca, tüm 
yasal kurallara uyarak onun bedelin 
ödeyen konut ve yapı sahipleriyle 
birlikte, işini doğru yapan mühendis 
ve mimarlar da cezalandırılmıştır. 
Değerler sistemi bir kez daha ayak-
lar altına alınmıştır.”

Akın, olası bir depreme karşı 
alınması gereken tedbirleri ise şöyle 
açıkladı: “Ulusal Deprem Stratejisi 
Ve Eylem Planını-UDSEP 2023’ü 
güncelleyerek uygulamaya koymak 
gerekiyor. Mesleki Yetkinliği temel 
alan Yetkin Mühendislik Yasası çı-
karılmalıdır. Mühendislik biliminin 
gerekleri dikkate alınarak, yapı tasa-
rım uygulama ve denetim evresinin 
sağlıklı bir şekilde işletildiği ülkeler-
de doğa olaylarının afete dönüşme-
diği görülmektedir. Bu bağlamda, 
yapı stokunun oluşturulması evre-
sinde dikkate alınması gereken yer 
seçimi kararlarından, yapı tasarımı-
na, yapı üretimi ve yapı denetimine 
kadar, bilimsel ve çağdaş ölçekte 
bütünlüklü bir yapı üretim düzeni 
kurulmalıdır. İstanbul Depremi çev-
re illeri de önemli ölçüde etkileye-
cektir. Bu nedenle bilim insanları İs-
tanbul Depremi ile ilgili olarak çeşitli 
çalışmalar yapmışlar ve yapmaya da 
devam etmektedirler. Yapılan çalış-
malar göstermiştir ki yaşayacağımız 
İstanbul Depremi 7 (yedi) ve üzeri 
büyüklükte olacaktır. 2004 yılında 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 
yapmış olduğu 1.Deprem Şurası ve 
yine 2009 yılında aynı bakanlığın 

yapmış olduğu Kentleşme Şurası’na 
çok sayıda bilim insanı ve uzman ka-
tılmış ve son derece önemli çalışma-
lar yapılmıştır. Fakat devlet bürokra-
sisinin sürekli olarak değiştirilmesi 
,  ayrıca Rant anlayışının depremin 
önüne geçmesi nedeniyle deprem 
zararlarını azaltmak ve planlı bir 
kentleşmeyi sağlamak için hazırla-
nan raporlar uygulama alanı bula-
mamıştır. Her yıl çok sayıda mühen-
dislik diploması verilmesine rağmen 
kaliteli bir eğitim yapılamamaktadır. 
Can ve mal güvenliğini sağlayan bir 
mesleğin insanları olarak; fiziki şart-
ları uygun olmayan, öğretim kad-
rosu son derece yetersiz olmasına 
rağmen inşaat mühendisi diploma-
sı veren okullar açılmaktadır. Her 
afetten sonra sık sık yapılan yara 
sarma anlayışından kurtulup bilimin 
tekniğin ve aklın gerektirdiği işleri 
yapmak gerekir. Depremin bir doğa 
olayı olduğu kabul edilmeli ancak 
denetimsizliğin neden olduğu olum-
suzlukları kader gibi değerlendiren 
yaklaşım terk edilmelidir. Bugüne 
kadar yapılan çalışmalar, deprem 
öncesi alınacak önlemlerin deprem 
riskini önemli ölçüde azalttığını or-
taya koymaktadır. Sorunu sorun ol-
maktan çıkaracak olan tek çıkar yol, 
deprem yaşanmadan önce alınacak 
önlemlerde saklıdır. Ruhsatlardan 
mühendis ve mimarların imzasının 
kaldırılması mesleğimizin gelişimini 
engelleyecek, sahteciliğin önü açıla-
caktır. Oda ile meslek insanı arasına 
örülmeye çalışılan duvarlar kaldırıl-
malı, mühendis ve mimarlardan oda 
belgesi istenmesine yönelik uygula-
ma güncellenmelidir.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TIR midibüsle çarpıştı: 9 yaralı

Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak bariyer-
lere çarpan lüks otomobil alev alev yanarak 
kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Kulu’dan Ankara istikametine giden 
Ali U. (35) idaresindeki lüks otomobil, Kulu 
Makas Köprülü kavşağında sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle oto-
mobilde yangın çıktı. Kazada hafif şekilde 
yaralanan sürücü Ali U., araçtan çıkmayı 
başarırken, alevler kısa sürede tüm aracı 
sardı. Yaralanan sürücü Ali U. ise Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. n İHA

Av tüfeğiyle vurulan kişinin cesedi bulun-
du.  Alınan bilgiye göre, merkez Karatay 
ilçesi Çimenlik Mahallesi’ndeki Kışla Camisi 
yanında erkek cesedi görenler durumu 
polise bildirdi. İncelemede cesedin Cemil 
Albay’a (49) ait olduğu ve av tüfeğiyle 
başından vurularak yaşamını yitirdiği 
belirlendi. Albay’ın cesedi otopsi için morga 
kaldırıldı.
n AA

Lüks otomobil 
alev alev yandı

Tüfek ile vurulmuş
erkek cesedi bulundu

Seydişehir ilçesinde kamyonetin kavşakta çarptığı mo-
tosikletin sürücüsü Ali Giray Buğdaycı (32) öldü, eşi Fatma 
Buğdaycı (37) yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Sey-
yid Harun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi’nde meyda-
na geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, 42 
CZM 52 plakalı kamyonet, kavşakta Ali Giray Buğdaycı yö-
netimindeki 42 ZG 459 plakalı motosiklete çarptı. Motosik-
let kaldırıma savruldu, kamyonet de bir evin kömürlüğüne 

çarpıp durdu. Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, 
motosiklet sürücüsü Ali Giray Buğdaycı ve arkasında otu-
ran eşi Fatma Buğdaycı yaralandı. Başlarında kask olmayan 
Buğdaycı çifti, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Giray Buğdaycı, yapılan 
tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Buğday-
cı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
n AA

Kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Dr. Süleyman 
Kamil Akın, 17 Ağustos Gölcük merkezli depremin yıldönümünde açıklama yaptı.
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Toplu ulaşım ve otopark müjdesi
Bayrama sayılı günler kala Büyükşehir Belediyesi’n-

den otopark ve toplu ulaşım müjdesi geldi. Alınan karar-
la bayramdan önceki 3 gün otoparkların, bayramın da 
1. ve 2. günü toplu ulaşımın ücretsiz olduğu duyuruldu. 

Konya’da bayramlarda vatandaşların bayram ziya-
retlerinde kolaylık sağlamak amacıyla geleneksel hale 
gelen ücretsiz toplu ulaşım hizmeti bu bayram da ger-
çekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim 
Altay’ın talimatıyla bayramın 1. ve 2. günü toplu ulaşım 
ücretsiz olurken, diğer günler de yüzde 50 indirimli hale 
getirildi. Ayrıca vatandaşların bayram alışverişlerine 
rahatlık sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nce 
otopark kararı da alındı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
bütün kapalı otoparklar bayramdan önceki cumartesi, 
Pazar ve pazartesi günleri ücretsiz olacak. 

Açık ve yol üstü otoparklar ise arefe günü ücretsiz 
hizmet verecek. Alınan ücretsiz otopark kararı vatan-
daşlar tarafından olumlu karşılanırken, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a hizmetler için te-
şekkür ettiler. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel” Projesi 
kapsamında Karatay Ahmet Kolat Camii’nde sabah namazı kılan çocuklarla biraraya geldi

Büyükşehir, çocuklara 
yerli bisiklet verecek

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Güle 
Oynaya Camiye Gel” Projesi kapsa-
mında sabah namazlarında camileri 
dolduran çocuklarla buluştu. 

Karatay Ahmet Kolat Camii’nde 
çocuklar ve cemaatle birlikte sa-
bah namazı kıldıktan sonra bir süre 
sohbet eden Altay, Konya merkez 
ve ilçelerde 55 binin üzerinde ço-
cuğun “Güle Oynaya Camiye Gel” 
kampanyasına dahil olduğunu ve 
böylece de 62 günde 40 gün sabah 
namazına gelen öğrencilere bisiklet 
hediye edeceklerini hatırlattı. 

Asıl amacın çocukları camiye 
alıştırmak, cemaat yapabilmek, ca-
mileri de sosyal hayatın merkezi 
haline getirebilmek olduğunu kay-
deden Altay, “Biz de çocuklarımızın 
hediyelerini hazırlamak için yoğun 
bir çalışma içindeyiz. Şu anda alım-
lar gerçekleşti, üretimler devam edi-
yor. İnşallah, proje tamamlandıktan 
sonra bisiklet dağıtımına başlaya-
cağız. Bisikletlerimizde yerli marka 
kullanmayı tercih ettik. Son günler-
de yaşadığımız sıkıntılar da göze alı-
nırsa bütün alımlarımızda yerli ürün 

almaya dikkat ediyoruz. Bunların 
tamamı bu çocuklarımızın bir gülü-
cüğü için” ifadelerini kullandı. 

KONYA CAMİLERİ CIVIL CIVIL 
Başkan Uğur İbrahim Altay, pro-

je ile Konya’nın camilerinin cıvıl cıvıl 
hale geldiğini belirterek, “Örnek bir 
proje oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı-

mız, İl Müftülüğümüz ve imamları-
mız başta olmak üzere tüm çocukla-
rımıza ve anne babalarına teşekkür 
ediyoruz. İnşallah çocuklarımız 
yaşları ilerledikçe camiye gelmeye 
devam etsin. Bir taraftan da Konya-
lı hayırseverlerimiz projeye destek 
oluyor. Namazdan sonra çorba ve 

kahvaltı ikram eden esnaflarımız da 
bulunuyor. Bu da camilerimizin sos-
yal hayatın merkezi olması için çok 
önemli bir katkı. Hayırseverlerimize 
de bu vesileyle çok teşekkür ediyo-
rum. Allah şehrimizin, ülkemizin ve 
ümmetimizin bereketini artırsın” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Bıçakçılarda uzun kuyruklar oluştu
Kurban Bayramı’na sayılı gün-

ler kala vatandaşı bayram telaşı sa-
rarken, kurban kesmeye hazırlanan 
vatandaşlar ise bıçak ustalarına ko-
şuyor Kurban bayramı öncesinde 
hem satış, hem de bileme siparişleri 
artan bıçakçılar yoğun mesai harcı-
yor. Aziziye Cami civarında hizmet 
veren  Modern Bıçakçı firmasının 
sahibi Şükrü Kırklıkçı Kurban Bay-
ramı öncesinde işlerinin yoğun 
olduğunu belirterek, “Kurban Bay-
ramı’na az kaldı, yoğunluğumuz 
her geçen gün artıyor. İnsanlarımız 
kurban kesme konusunda bilinçsiz, 
çok bilinçli değiller. Hangi bıçağı ne-
rede kullanacağını bilmiyorlar, nasıl 
yapacaklarını bilmiyorlar, kendileri-
ni kesiyorlar ve zahmet çekiyorlar. 
Kurban Bayramı sebebi ile bıçak 
bileme işinin erbabı olmayanlarda 
bileme işlemi yapıyor. Bizler vatan-
daşlarımıza sağlıklı kesim yapmala-
rı için bıçaklarını bıçakçılara bileme 
işlemlerini yaptırmalarını tavsiye 

ediyoruz. Bayrama sayılı günler kal-
ması sebebi ile işlerimizde hareketli-
lik arttı. Bıçakları 3 TL bileme işlemi 
yapıyoruz. Yine bayram için bıçak 
alacak vatandaşlarımız bıçaklarını 
bıçakçılardan almalarını tavsiye edi-
yoruz. Bıçak fiyatlarımız 50 ile 350 

TL arasında. Kurban keserken kulla-
nılacak bıçağın ucu en az 20 santi-
metre ve gayet keskin olmalı. Bıçak 
kurbanı incitmemeli ve tek vuruşta 
kesilmelidir. Esnaflar olarak yaşanan 
hareketlilikten oldukça memnunuz” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tüm anneler “Be-
beğim ne yemeli?” , 
“Ne kadar uyumalı?”, 
“Ne giymeli?” gibi so-
rularla telaşlı bir şekilde 
günü tamamlamakta-
dırlar. Tabii ki sağlıklı 
bebekler öncelik olarak 
organik gıdalarla bes-
lenmelidir. Yalnız zihin-
sel gelişim için bunun 
tek başına yeterli olma-
dığını bilmekteyiz. Böylece aklımıza 
“Beslenmeyi ne takip etmeli ki geli-
şim bütünsel olarak tamamlansın?” 
sorusu geliyor. Bütünsel bir biçimde 
sağlıklı gelişimin gerçekleşmesi için 
zihin aktivitelerini de unutmamak 
önemlidir. Peki, bu zihin aktivitelerin-
de kitabın önemi nedir? 

Kitaplara erken yaşta temas 
eden ve bu bağını ilerikiyaşlara ta-
şıyan bebek, iyi bir geleceğe yön-
lendirilmiş demektir.Bebeklik döne-
minden öte,bu alışkanlığın edinimi 
hamilelik dönemine dayanmaktadır. 
Değerli annelerimizin hamilelik dö-
nemlerinde sesli kitap okuma çalış-
maları yapması gerektiği uzmanlar 
tarafından söylenmektedir.Bazı 
anne-babalar bebeklerinin, kitapla-
rın içeriğini anlayamayacağını dü-
şünmekte ve bu nedenle kitaplarla 
buluşmayı geç gerçekleştirmektedir. 
Tabii belli bir zaman sonra kitaplar-
la buluşamayan çocuk ilgi alanını 
belirlemiş olup, yöneleceği alanların 
krokisini kafasında çizmiştir bile…
Bebeklikte kitap okuma etkinliklerine 
başlanmamış olsa bile en geç on ya-
şına kadar çocuklarınıza bu alışkanlı-
ğı kazandırmaya çalışınız. Çünkü bu 
yaş kritik bir dönemdir, on yaşından 
sonra okuma kazanımları az da olsa 
gelişir ama içselleştirilemez.Geç kal-
mayalım anne-babalar!!! 7’den 70’e 
herkesin bildiği gibi “Ağaç yaşken 
eğilir.”

Eğitim ailede başlar ve bu 
yüzden anne-babalara çok görev 
düşmektedir. Kitaplarla düzgün ve 
sağlam bir biçimde çocuklarımızın 
kişiliklerini örelim. Nasıl ki zemini 
sağlam olmayan bir bina çok ça-
buk çökerse, bebeklik döneminde 

ise zihin aktiviteleriyle 
yeteri kadar zaman 
geçirmeyen bireylerde 
de bedensel ve zihinsel 
çöküntü oluşur.Bu ne-
denle ısrarla bebeklikte 
kitap okuma etkinliğine 
vurgu yapmaktayım.

Sağlıklı olmak için 
çocuklarımızı daima 
sportif faaliyetlere yön-
lendirerek sağlam bir 

vücuda sahip olmalarını istemek-
teyiz. Sağlam vücuda sahip olan 
bireyin zihinsel olarak dinç olacağı 
düşünülmektedir.Bu düşünceye 
göre bunun tam tersi savı da müm-
kündür. Dinç bir kafaya sahip birey 
nasıl yaşam süreceğini bilerek sağ-
lam bir kişilik ile birlikte sağlıklı bir 
vücuda sahip olur. 

Sağlıklı bir beyin, beyin egzer-
sizleriyle dinç kalmayı sağlar. Spor 
egzersizleriyle ham vücudumuzu za-
manla nasıl esnek hale getirebiliyor-
sak ham beyni, beyin egzersizleriyle 
“olaylara daha geniş çerçeveden 
bakılabilecek” hale getirebiliriz. İşte 
bu beyin egzersizlerimize bebeklik 
döneminden başlanması gerektiğini 
savunmaktayım. Miniklerimiz kitap-
larla erken tanışmalı ki bilgiyi nasıl 
kullanabileceğini bebeklikte kavra-
maya başlasın. 

Geleceğe ruhsal anlamda sağ-
lıklı nesiller yetiştirmek için özgüven-
li, geniş bir görüş açısına sahip ve 
olayları inceleme yeteneği bulunan 
bireyler yetiştirmek önemlidir. Ay-
rıca çevre ile ilişkileri güçlendirmek 
adına geniş kelime dağarcığına sa-
hip sosyal bir karakter kazandırmak 
da gereklidir.Şunu söylemeliyim ki, 
üretici ve etkin bir nesil için zemin-
den sağlam ve yıkılmaz bir kitap 
dostlarına ihtiyacımız var. Özellikle 
altıncı ayda bebeklerimiz kitaplara 
sahip olmalıdır. Bilgiyi kitaptan ala-
bilmeyi öğrenmeli; kediyi, köpeği, 
kanguruyu olaylar içinde rollerini 
anlamalıdır. Büyük resimlerin oldu-
ğu, renkli, kısa cümleli, somut ifa-
deler içeren kitaplar ilk örneklerimiz 
olmalıdır. Unutmayalım, yavru kuş 
yuvada gördüğünü yapar…

YAVRU KUŞ YUVADA GÖRDÜĞÜNÜ YAPAR…

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlü-
ğü, Ocak-Haziran 2018 dönemi 
Yapı İzin İstatistikleri hakkında 
bilgi verdi.  TÜİK Bölge Müdürü 
Adnan Bedlek tarafından yapı-
lan açıklamaya göre Konya, 2018 
yılı Ocak-Haziran döneminde 
yapı ruhsatı verilen bina sayısın-
da 4’üncü oldu. “Konya 2018 yılı 
Ocak-Haziran döneminde yapı 
ruhsatı verilen 2 516 bina ile  (yüz-
de 4,6) Türkiye’de 4’üncü sırada 
yer aldı” diyen Bedlek, şunları kay-
detti: “Yapı ruhsatı verilen 3,1 mil-

yon m2 alan ile Türkiye’de 4’üncü 
sırada yer aldı. Konya ilinde yapı 
ruhsatı verilen toplam alanın yüz-
de 53,9’u (1,7 milyon m2) konut 
kullanım alanı, yüzde 27,8’i (859 
bin m2) konut dışı kullanım alanı 
ve yüzde 18,3’ü (567 bin m2) or-
tak kullanım alanı olarak gerçek-
leşti. Yapı ruhsatı verilen binaların 
toplam değeri 3,5 milyar TL olup 
bu değer ile Türkiye’de 5’inci sıra-
da yer aldı. Konya ili yapı ruhsatı 
verilen 12 960 daire sayısı ile il sı-
ralamasında 6’ncı oldu.”
n NAZİFE ARSLAN 

Konya yapı ruhsatında
4. sırada yer aldı

haber@konyayenigun.com
HATİCE AVŞAR

Şükrü Kırklıkçı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Güle Oynaya Camiye Gel” Projesi kapsamında sabah namazlarında camileri dolduran çocuklarla buluştu.
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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

ELEMANLAR 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

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 
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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.

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

Konya Genç Mali Müşavirler Plat-
formu; şirketlerin, banka ve finans-
man şirketlerine olan borçlarına ye-
niden yapılandırma imkanı sağlandığı 
konusunda hatırlatmada bulundu. 

Konya Genç Mali Müşavirler 
Platformu’ndan yapılan açıklamada, 
“Ülkemizde faaliyetine devam eden 
banka, finansal kiralama şirketleri, 
faktöring şirketleri ve finansman şir-
ketlerine kredi borcu bulunan şirket-
lerin, borçlarını geri ödeme ve anlaş-
ma karşılığı yükümlülüklerini yerine 
getirmesini sağlamak amacıyla ye-

niden yapılandırma imkanı getirildi. 
Bu doğrultuda şirketler borçlu olduğu 
banka veya finansman şirketleriyle 
karşılıklı uzlaşarak borçlarını yapılan-
dırma yoluna gidebileceklerdir. Anlaş-
ma karşılığında yapılacak sözleşmeyle 
şirketler, söz konusu kredi borçlarının 
vadelerini uzatabilir, mevcut kredi-
lerini yenileyebilir, isterse ilave kredi 
alabilecektir. Ayrıca kredinin anapara-
sından kaynaklanan faiz, temerrüt fai-
zi gibi her türlü alacak indirilecek veya 
tamamen vazgeçilecektir” denildi.
n İHA

Şirketlerin kredi borçlarına yapılandırma imkanı
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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.

Odamız üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İzzet DÖNMEZ’in babası

Nafiz DÖNMEZ’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 854380   www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Döviz/Dolar Krizi Üzerine Vatandaş Algısı-Tutum ve Davranışlarının Analitik Boyutta İn-
celenmesi Araştırması’nı gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi önemli sonuçlar elde etti. 
Araştırmaya göre halkın büyük çoğunluğu krizi siyasi ve döviz kapsamlı olarak görüyor  

Halk alınan ekonomik
tedbirleri destekliyor

İstanbul Üniversitesi’nin 
yaptığı araştırmaya göre; Türk 
Halkı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kriz yönetimi 
ve krize karşı aldığı önlemleri 
destekliyor. İstanbul Üniversi-
tesi öğretim üyeleri tarafından 
hazırlanan Döviz/Dolar Krizi 
Üzerine Vatandaş Algısı-Tutum 
ve Davranışlarının Analitik Bo-
yutta İncelenmesi Araştırması 
14 Ağustos- 15 Ağustos 2018 
tarihlerinde yapıldı. 

Araştırmada özet olarak şu 
bilgiler elde edilmiştir: “Top-
lumdaki her dört kişiden 3 tane-
si bir krizin siyasi bir kriz olarak 
algılamaktadır. Toplumun tüm 
kesimlerinde dolar (USD) boz-
durmak ve Türk Lirasına geçme 
konusunda tam bir mutabakat 
olduğu tespit edilmiştir.Ülkenin 
ve ekonominin geleceğine iliş-
kin güçlü bir iyimserliğin olduğu 
saptanmıştır. Krizin ortaya çıka-
rabileceği güçlükler konusunda 
toplumun tüm kesimlerin fe-
dakarlık yapmaya hazır olduğu 
analiz edilmiştir. Vatandaş, kriz 
sonrasında karşılaşacağı zor-
luklar arasında, en önemli zor-
luğun “hayat pahalılığı” olacağı 
tahmin etmekte, lakin bununla 
mücadele için gerekenleri yap-
maya ve gereken özveride bu-
lunmaya hazır olduğunu ifade 
etmektedir.”

Araştırma TÜİK tarafından 
NUTS1 olarak ifade edilen 12 il 
kapsamındaki 15 -74 yaş aralı-
ğında yer alan tüm sosyo-eko-
nomik gruplardaki toplam 245 
birey üzerinde gerçekleştirildi. 
Vatandaş seçim (denek seçim) 
yöntemi olarak “Kotalandırılmış 
Yarı Tesadüfi Örnekleme” veri-
lerin toplanmasında ise Artı Bir 
Yöntemi ile desteklenmiş CAPI 
yöntemi kullanıldı. 

Araştırma hakkında şu de-
ğerlendirme yapıldı: “Araştır-
ma kapsamında, Türk halkının 
%25’i bu krizi ekonomik olarak 
değerlendirirken %75’i ise siyasi 
olarak görmektedir. Hatta eko-
nomik kriz olarak gören bu gru-
bun içindeki her 10 kişiden 4’ ü 
bunu bir ekonomik kriz olmanın 
ötesinde, sadece bir döviz krizi 

olarak algılamaktadır. Büyükşe-
hirler ve Türkiye geneline göre 
karşılaştırıldığında, İzmir ili, so-
runu biraz daha fazla ekonomik 
ele alırken İstanbul, daha döviz 
odaklı değerlendirmektedir. 
Vatandaşımız, yaş ilerledikçe 
sorun daha siyasi bağlamda al-
gılanırken, özellikle gençler ve 
yaşlılar sorunu daha dolar ve 
döviz boyutunda yorumlamak-
tadırlar. Aynı şekilde, eğitim ve 
sosyo-ekonomik düzeyi yüksek 
bireyler, meseleyi ekonomi-poli-
tik özelliğe sahip bir sorun olarak 
tanımlarken, meseleyi kesinlikle 
dolar ya da döviz kapsamlı de-
ğerlendirmemektedir. Eğitim 
ve sosyo-ekonomik düzeyi dü-
şük vatandaşlarımız ise, sorunu 
daha ziyade ekonomik kapsam-
da görmektedir. 

Görüşülen 18 yaş üzeri va-
tandaşlarımızın %13,4’ü, döviz 
ile aktif ilişkili iş hayatına sa-
hip. Kısmen döviz ilişkili iş ha-
yatı olanlarla beraber bu oran, 
%22,4 düzeyine yükseliyor.

Dolar bozdurma konusunda 
ülke genelinde bir mütabakat 
gözleniyor. Dolarım olsa bugün 
bozdurup TL’ye çeviririm fikrine 
halkın %76,3’ü katılım gösteri-
yor. 

Görüşmecilerin kendilerini 
yakın hissettiği siyasi eğilimler 
bazında bu krizin sonrasında 
gelecek yük algısı ve bunun için 
hazır olunan fedakarlık derecesi/
düzeyi arasında anlamlı bir iliş-
ki söz konusudur. Genel olarak 
incelendiğinde, araştırmaya ka-

tılan vatandaşlarımız %78’i bu 
krizin ciddi ekonomik yüklerinin 
olacağı, %82,4 katılımla da ül-
kem için bu fedakarlığı yapmaya 
hazırım ifadesi ile karşılaşılmak-
tadır.  Alt gelir grubunda yer 
alan vatandaşlar %20 düzeyin-
de bir farkla karşılayabileceğin-
den daha fazla bir yükle karşı 
karşıya kalacağını düşünürken, 
orta altı ve orta gelir gruplarında 
ise beklenen yükün karşılana-
bilecek düzeyde olacağını ya da 
bunun için gereken fedakarlığı 
yapabileceğine (yapabilecek dü-
zeyde olduğuna) inanıyor. Üst 
gelir grubu ise, beklenen yükün 
fazla olacağını ve fakat, bundan 
daha fazla bir fedakarlık düzeyi-
ne hazır olduğunu ifade ediyor. 
Görüşme yapılan vatandaşları-
mızın sadece %20’sinde (%19,6) 
ülkemizin geleceğine ilişkin bir 
güven algı sorunu söz konusu. 

Geleceğe güven kadınlara 
göre erkeklerde ve ileri yaşlara 
göre gençlerde daha yüksek.  
Geleceğe güven konusunda 
belirsizlik duygusu, beklenildiği 
üzere, sosyo-ekonomik geliş-
mişlik ve eğitim düzeyi ile pozitif 
ilişkili. Basit bir ifadeyle gelir ve 
eğitim düzeyi azaldıkça, gelece-
ğe güven konusunda belirsizlik 
de azalıyor.”

Araştırmada Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın kriz 
yönetimi ve krize karşı aldığı 
önlemlerin de desteklendiği de 
vurgulanarak, “Araştırma veri-
leri Sayın Cumhurbaşkanımızın 
kriz yönetimi ve krize karşı al-

dığı önlemleri destekleyici ni-
teliktedir. Cumhurbaşkanının 
koşulsuz destekliyorum diyen 
kitle %53,5 iken bu konudaki 
duruşunu destekliyorum diyen 
kitle %64,5 ile bu oranın %20
,56 üzerine çıkmış durumda. Bu 
oran Ankara ve İstanbul da daha 
da artarken, İzmir de alınan des-
tek %46,7 düzeylerinde ve her 
zaman desteklerim diyenlerin 
2,3 puan üstüne çıkmış durum-
da.  Bu krize karşı muhalefetin 
tutumunu desteklemeyenlerin 
oranı %60,8, kararsızlar %24,9 
ve destekleyenler ise %14,3.

Araştırma kapsamında kri-
zin arkasında herhangi bir ülke 
ya da ülkelerin olup olamayaca-
ğı sorgulanmıştır. Katılımcıların 
%15,9’u bunun bir dahili kriz 
olduğunu ve arkasında herhan-
gi bir ülkenin olmadığını belir-
miştir. Bu krizin arkasında bir ya 
da daha fazla ülke olabileceğini 
belirtenlerin oranı %84,1 dir. 
Bu kitle tarafından etken ülke 
algısı grafik 4 üzerinde yer al-
maktadır.  Görüleceği gibi ilk 3 
ülke olarak ABD (%55,43), İs-
rail (%19,46) ve %12,26 ile İn-
giltere ifade edilmektedir. Elde 
edilen bulgular TL’ de yaşanan 
ani değer kaybının daha çok si-
yasi nedenlerden kaynaklandığı 
algısının güçlü olduğunu ve bu 
çerçevede Türkiye tarafından 
alınan tedbirlerin ve krize karşı 
atılan adımların kamuoyunda 
yüksek bir meşruiyetinin oldu-
ğunu göstermektedir” denildi. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi tarafından bu 
yıl 2.’incisi gerçekleştiren Kalkınma Şöle-
ni’nin son akşamında sanatçı Uğur Işılak 
Seydişehirlilerle buluştu. 10-15 Ağustos 
tarihlerinde Kuğulu Park’ta gerçekleştiri-
len şölende, Koray Avcı, İsmail Altunsa-
ray, Esat Kabaklı, Grup İmera, Hüseyin 
Kağıt, Uğur Işılak gibi ünlü sanatçıların 
sahne aldı. Kuğulu Kalkınma Şöleni etkin-
likleri kapsamında gerçekleştirilen Çilek 
yarışmasında ilk üç sırayı Dikilitaş’dan 
yarışmaya katılan üreticiler aldı. 19 çilek 
yetiştiricisinin katıldığı ve jüri üyelerinin 
birinciyi seçmekte zorlandığı çilek yarış-
masında, birinciliği Ali Taşdöğen, ikinciliği 
Fikret Dinç, üçüncülüğü ise Suna Taşdö-
ğen aldı. Şölene katkı sağlayan sponsor-
lara da protokol üyeleri tarafından plaket 
takdim edildi. 

“SOSYAL ÇALIŞMALAR VE 
PROJELERİNDE İLKLERİ YAŞADIK” 
Programın sonunda bir konuşma 

yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
meydanları hınca hınç doldurdukları için 
Seydişehir halkına teşekkür etti. Başkan 
Tutal, “4,5 yılı sizlerle birlikte tamamla-
dık. İlçemizin güzelleşmesinde, modern 
bir şehir, modern bir yapılaşma ve yeşil 
bir şehir olmasında, gece gündüz çalıştık. 
Termal, Seyidharun, Kuğulu projesi bun-
lar Seydişehir’in çehresini değiştirecek. 
Sosyal çalışmalar ve projelerinde ilkleri 
yaşadık” dedi. 

Geleneksel hale dönüştürecekleri 
şölenin ikincisini tamamladıklarını ifade 
eden Başkan Tutal, “Seydişehir’de güzel 
hizmetler yapmaya gayret ettik. Sizler her 
şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. 
Bunları hep birlikte sizlerle yaptık. Eski 

Bakan Yardımcımız ve kaymakamımız, 
STK Başkanlarımızla birlikte sizlere güzel 
hizmetler yapmak için gayret ettik” ifade-
lerini kullandı. 

“TÜRKİYE’Yİ 1980’LERİN, 90’LARIN 
TÜRKİYE’SİYLE KARIŞTIRDILAR” 

Protokol konuşmalarının ardından sa-
natçı Uğur Işılak, “Türkiye’yi 1980’lerin, 
90’ların Türkiye’siyle karıştırdılar. Darbe 
yaptıkları zamanları hatırladılar. Ama bu 
milleti temsil etsin diye en üst merciye 
gönderdiğimiz o başkan ilk defa bunlara 
tarih önünde ağızlarının payını verdi. İs-
terse dolar 100 lira olsun. Allah’a şükür 
bu günleri gördük ya. Pes ettiklerini gör-
dük ya. Hukuksuzluklarına karşı had bildi-
ren bir başkanımızın olduğunu gördüm ya 
ölsem de gam yemem “şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından sanatçı Uğur 
Işılak parçalarını seslendirerek kendisini 
dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. 
Işılak, konserin finalinde ise, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan adına uyarla-
dığı Dombra parçasını vatandaşlarla bir-
likte seslendirdi. Konser sonunda Konya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hasan Kılca, Kaymakam Aydın Erdoğan, 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Eski 
Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, sanatçı 
Işılak’a plaket takdim etti. 

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen şö-
lene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hasan Kılca, Eski Bakan Yardımcısı Ha-
run Tüfekci, ilçe belediye başkanları, ilçe 
protokol üyeleri, STK başkanları, belediye 
meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce va-
tandaş katıldı.
n İHA

Kalkınma Şöleni sona erdi 

 

 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Karaaslan Üzümcü Mahallesi M29A16B3D-4C ve M29A16C1B-2A 
imar paftalarına isabet eden 5657 ada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 51, 52 ve 53 nolu parsellerin, 5658 ada 
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin, 5659 ada 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 20, 21 ve 22 nolu parsellerin, 5660 
ada 1 nolu parselin tamamını kapsayan alanda 711 nolu düzenleme sahası olarak seçilen bölgede, 
3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup, 
Encümenimizin 18/07/2018 tarih ve 2018/759 sayılı kararı ile onanmıştır.
Parselasyon planı ile özet, ada, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemiz binasının Emlak ve İstimlâk 
Müdürlüğünde 17/08/2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.  
Keyfiyet ilan olunur.

İLAN
Karatay Belediye Başkanlığından

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 853565
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‘Bayram boyunca ekipler seferber olacak’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, va-
tandaşların Kurban Bayramı’nı 
huzurlu ve sorunsuz bir şekilde 
geçirmeleri için gerekli tedbirleri 
aldıklarını belirtti. Altay, Büyükşe-
hir’e ait bütün kapalı otoparkların 
bayram öncesi Cumartesi, Pazar ve 
Pazartesi günleri, açık ve yol üzeri 
otoparkların ise arefe günü ücretsiz 
olarak hizmet vereceğini; toplu ula-
şım araçlarının bayramın birinci ve 
ikinci günü ücretsiz, diğer günler 
yüzde 50 indirimli olacağını ifade 
etti. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi olarak Kurban 
Bayramı öncesi şehir genelinde hu-
zurlu bir bayram için gerekli tüm 
hazırlıklarını yaptıklarını belirtti. 

Başkan Altay, Konyalıların Kur-
ban Bayramı öncesi bayram alış-

verişlerini rahatça yapabilmeleri 
için Büyükşehir’e ait bütün kapalı 
otoparkların Cumartesi, Pazar ve 
Pazartesi günleri; açık ve yol üzeri 
otoparkların ise arefe günü ücretsiz 
olarak hizmet vereceğini belirterek, 

toplu ulaşım araçlarının ise bayra-
mın birinci ve ikinci günü ücretsiz, 
diğer günler yüzde 50 indirimli ola-
rak hizmet vereceğini söyledi. 

Kurban satış ve kesim yerleri 
konusunda da uyarılarda buluna-
rak ilçe belediyeleriyle birlikte be-
lirlenen yerler dışında kurban satışı 
ve kesimi yapılmayacağının altını 
çizen Başkan Altay, “Ekiplerimiz 
halkımızın sağlığı için hayvanların 
sağlık ve belge kontrollerini ya-
parken; satış ve kesim yerlerinde 
oluşacak her türlü atıkların çevre 
kirliliğine mahal bırakmayacak şe-
kilde toplanması ve temizlenmesi 
konusunda da gerekeni yapacak. 
Belediyemize ait Tatlıcak bölgesin-
deki Hayvan Park ve Pazar Yeri Te-
sisleri’nde veteriner hekimlerimiz 
tarafından bayramın ikinci günü 
akşamına kadar hayvanların üc-

retsiz genel muayenesi, yaş tayini 
ve ultrason ile gebelik testi hizmeti 
verilecek” dedi. 

Konya merkez ve ilçelerdeki 
bütün mezarlıkların genel temiz-
liğini yaparak vatandaşların huzur 
ve güvenliği için tedbirleri aldık-
larına vurgu yapan Altay, temizlik 
çalışmalarının da ilçe belediyele-

riyle birlikte bayramın son gününe 
kadar süreceğini aktardı. Başkan 
Altay, “İtfaiye, Zabıta, KOSKİ ve 
Fen İşleri ekiplerimiz bayram ta-
tili süresince yaşanacak sorunlara 
anında müdahale etmek için nö-
bet tutmaya devam edecek. Şeh-
rimizde, ülkemizde ve bütün İslam 
aleminde bayram alışverişinin ve 

bayramın huzur içinde geçmesi, 
çocukların yüzlerinin gülmesi, in-
sanımızın mutlu olması en büyük 
temennimizdir. Bu duygularla, 
Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik 
ediyor, daha nice bayramlara hep 
birlikte kavuşmayı diliyorum” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükkayacık Mahallesinde bulunan kurban satış alanını ziyaret 
ederek yaklaşan kurban bayramı nedeniyle yapılan çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti 

‘Veteriner kontrolü olmadan
kurban satışı yaptırmıyoruz’

Vatandaşların kurban vecibe-
lerini en iyi şekilde yerine getirebil-
meleri amacıyla hazırlıkların günler 
öncesinden yapıldığını, gerekli ön-
lemlerin alındığını ifade eden Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,  vatandaşların sağlıklı 
bir şekilde kurban ibadetini yerine 
getirebilmeleri için bayram öncesi 
fiziki imkanların sağlandığını söyle-
di. İlçe genelinde kurban bayramı-
nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi 
için zabıta, veteriner ve güvenlik 
hizmetlerinin aralıksız süreceğini 
ifaden eden Başkan Pekyatırmacı, 
kurban satış alanının Bosna Hersek 
Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Cad-
desi üzerinde 202 bin m² lik kapa-

sitesiyle ilçe halkına hizmet verdi-
ğini kaydetti.  Başkan Pekyatırmacı,  
“Vatandaşlarımız buraya gelip çok 
rahatlıkla kurbanlıklarını alabilirler. 
Burada 444 padokta hem küçükbaş 
hem de büyükbaş kurbanlıklar için 
yerlerimiz hazırlanmış durumdadır. 
Kurban bayramına sayılı günler kala 
vatandaşlarımız buradan alışve-
rişlerini yapıyorlar. Bayrama kadar 
vatandaşlarımız hem alışverişleri-
ni yapabilecekler hem de yine bu 
bölgede hazırladığımız 5 bin m² lik 
alanda bayramın birinci gününden 
itibaren kurbanlıklarını rahatlıkla 
kesebilecekler. Kurbanlık satış ala-
nımızın kapasitesi geçen yıllara göre 
daha da genişletildi. Burada hem 

büyükbaş hem küçükbaş kurban-
lıklar için önceden hazırladığımız 
padoklarımız mevcut olup, 1500 
araçlık otoparkımız, mescitlerimiz,-
yemek yeme alanlarımız, sıcak su 
imkânı ve lavabolarımız tamamıyla 
vatandaşlarımızın hizmetindedir. 
Kurbanlığını satın alan vatandaşla-
rımız kurban kesim alanına geçerek 
burada kurban vecibelerini yerine 
getirebilirler, kendi araçlarıyla hazır 
bir şekilde rahatlıkla götürebilirler” 
dedi. Kurbanlıkların satış alanına 
alınmaları sırasında da bir dizi ted-
birlerin alındığını ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, alınan tedbirlerle ilgili 
şunları söyledi;  “Kurbanlıklar girişte 
veteriner hekimlerimiz tarafından 

kontrol ediliyor. Kurbanlık için uy-
gun oldukları belirlendikten sonra 
satışlarını gerçekleştirmek üzere es-
nafımız için tahsis edilen padoklara 
alınıyor. Veteriner kontrolü olmadan 
hiçbir kurbanlığın satışına ve kesi-
mine onay vermiyoruz” dedi

Selçuklu Belediyesince oluştu-
rulan kurban satış alanında ihtiyaç 
olan imkanların kendileri için en 
iyi şekilde sunulduğunu ifade eden 
esnaflar ve vatandaşlarda Başkan 
Pekyatırmacı’ya teşekkür ettiler.
Kurbanlık satışı yapan esnafa hayırlı 
kazançlar dileyen Başkan Pekyatır-
macı, vatandaşlara da hayırlı alışve-
rişler temennisinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Sağlık Müdürlüğü’nden Kist Hidatik uyarısı
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-

met Koç, yaklaşan kurban bayramı 
öncesi ‘kurban kesimi’, ‘Kist Hida-
tik’ hastalığı ve ‘kurban bayramında 
beslenme’ gibi konularda açıklama-
lar da bulunarak vatandaşları uyardı.

Kurban Bayramı’nda hijyen ve 
sağlık koşullarına gereken önemin 
verilmesinin toplum sağlığı açısın-
dan son derece önem arz ettiğini ifa-
de eden Prof. Dr. Koç, et tüketiminin 
arttığı Kurban Bayramı’nda akciğer 
ve karaciğere yerleşerek hayvanlar-
dan insanlara geçebilen ‘Kist Hida-
tik’ hastalığına karşı dikkatli olun-
ması gerektiğini vurguladı. 

Özellikle kurban bayramlarında 
kesilen hayvanların hastalıklı doku 
ve organlarının çevreye atılması ile 
bu hastalığın yayıldığına dikkati çe-
ken Prof. Dr. Koç, “Uygun olmayan 
koşullarda kesilen kurbanlardan 
arta kalan iç organların köpek ve 
benzeri hayvanlar tarafından yen-
mesi sonucu ‘hidatik kist’ hastalığı 
oluşabilmektedir. Kestikleri kurba-
nın iç organlarında kiste rastlayan 
vatandaşlarımızın kesinlikle bu sa-
katatları yememeleri ve bu organ-
ların diğer hayvanlar tarafından da 
tüketilmesine engel olmak için derin 
bir çukur kazarak toprağa gömme-

leri gerekmektedir” dedi. Kurban 
kesme ibadetini yerine getiren va-
tandaşları, hayvanlarını belediyele-
rin belirlediği yerlerde kesmeleri ve 
kasaplardan yardım almaları konu-
sunda da uyaran Prof. Dr. Koç, “Ma-
alesef her yıl yüzlerce vatandaşımız 
kurban keserken yaralanmakta ve 
hastane acillerimize başvurmakta-
dır. Özellikle kesim sırasında kaçan 
hayvanlar nedeniyle ciddi yaralan-
malar hatta ölümler yaşanabilmek-
tedir. Kesim esnasında gelişebilecek 

yaralanmalarda vatandaşlarımızın, 
yarayı temiz bir bezle bastırarak 
mutlaka bir sağlık kuruluşuna baş-
vurmaları, evde kendi imkânları ile 
(tütün, kül, vb. maddeler sürerek) 
tedavi etmeye çalışmamaları ge-
rekmektedir” şeklinde konuşarak 
istenmeyen durumların olmaması 
için vatandaşların kurbanlarını uz-
man kasaplar ayarlayarak kestirme-
leri gerektiğine vurgu yaptı. Kurban 
etlerinin tüketilmesi ve sağlıklı bes-
lenme konusunda da vatandaşlara 

bir takım uyarılarda bulunan Prof. 
Dr. Koç, “Özellikle yüksek tansiyon, 
şeker, kolesterol, kalp-damar vb. 
rahatsızlıkları bulunan vatandaşları-
mızın et tüketimine dikkat etmeleri 
gerekmektedir. Bu tür rahatsızlıkları 
olan hastalarımızın yağlı etler yeri-
ne az yağlı veya yağsız etleri aşırıya 
kaçmadan yemeleri gerekmektedir” 
dedi. Bayram ziyaretlerinde ısrarlı 
ikramlara karşı dikkatli olunması 
gerektiğine de dikkati çeken Prof. 
Dr. Koç, “Bayram tatili süresince 
dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen 
göstermeli, fiziksel aktivitelerimize 
ve özellikle yürüyüş yapmaya dikkat 
etmeliyiz” diyerek sporun önemine 
dikkati çekti. Kurban Bayramı’nın 
sadece kurban vazifesinin yerine 
getirildiği günler değil komşuluk, 
akrabalık, birlik ve beraberlik duy-
gularının pekiştirilmesine neden 
olan günler olduğunu da sözlerine 
ekleyen Prof. Dr. Koç, “Tüm bay-
ramlarda olduğu gibi bu bayramda 
da halkımızın sağlıklı bir şekilde bay-
ramlarını geçirmeleri adına hastane-
lerimizde gerekli önlem ve tedbirleri 
almış bulunmaktayız” diyerek va-
tandaşların ve sağlık çalışanlarının 
mübarek Kurban Bayramları’nı teb-
rik etti. n HABER MERKEZİ

Zor iştir insan olmak…
Hele yaratılış ekseni üze-

rinde yürümek, akıl ister izan 
ister…

Oysa kendimizi hayatın 
olağan akışına bıraksak o ka-
dar kolaydır ki işimiz, hey hata 
hey hat…

Ne hikmetse insan 
denen varlık yaşamını önce 
zorlaştırmakta sonrada kola-
yını, doğrusunu bulmak için 
ömrünün son demine kadar 
uğraşmaktadır. Bula bilene 
aşk olsun, bahtiyarlık olsun… Bulamayanda 
gafilliğine ya da hidayete duçar olamadığına 
hayıflansın…

İçinde bulunduğumuz her gün insanın 
yeni bir deneyim, yeni bir hamle, yeni bir atak 
yapması gerekmektedir. Ne yazık ki insan de-
nilen yaratık, çoğunlukla geçmişle yetinmekte 
ruhundan çok bedenin arzu ve heveslerinin 
peşinde koşturup gitmektedir…

Doğumundan aylar sonra önce emek-
lemek, sonrada yürümek için verilen cabanın 
belki milyonad biri kadar emek sarfetse insan, 
şüphesiz her gün biraz daha terakki kat ede-
cek, hem kendisine hem de nesline yararlı işler 
yapacaktır. Hal böyleyken o, önce bilinçaltına 
ilerlemesi için yerleştirilen otomasyonu kendi 
eliyle manuel hale getirmekte sonrada sırası ve 
dizini kaybetmektedir.

Ne hikmetse biz, her sıkıştığımızda in-
sanın nisyan (unutkanlık) kökünden geldiğini 
söyleriz de mükellefiyetin ‘akıl ve baliğ olma’ 
ilkesine bağlı olduğunu hatırlamak bile iste-
meyiz. Oysa akil ve baliğ ilkesine bağlı oldu-
ğumuzdan dolayı yapmamız veya yapmamız 
gereken bir takım sorumluluklarımız vardır…

Her ne kadar unutmak insani bir has-
letse, unutmamakta bir o kadar insanidir. 
Unutulmak ise bir insan için dünyada verile-
cek en büyük cezadır. Her şeyi unutabilirsiniz 
ama insanlığınızı unutmanıza kimse iyi niyet 
göstermez. Tam bu bağlamda o sihirli kelime 
geliverir aklımıza vefa…

Vefa; insanoğlunun kıymetini hiçbir za-
man takdir edilemeyeceği bir eylemdir.

Vefanın tek istisnası vardır oda; bir insa-
nın bekleyiş içinde olduğu ve içinde bulundu-
ğu ortamdan ayrılmasıyla başlayan değişimi, 
dönekliğidir. Dönek insandan vefa beklemek, 
abesle iştigaldir. Maalesef, maalesef ki, vefa-
sızlık kendini mürekkep yalamış sanan insan-
ların arasında hakir gördükleri cahil cüheladan 
daha yaygın bir hastalıktır…

Bir de vefadan, istikrardan dönmemek 
için gidilen yolun bir süre sonra insanı bekle-
nen hedefe götürmeyeceği gerçeğinin ortaya 
çıkması vardır ki bu durumda yol değiştirmek 
erdemdir. Şayet yıllarca yürüdüğünüz yolda 
beklenen hedefe ulaşmak için bir arpa boyu 
yol alamamışsanız, diğer yollardan gidenler 
varmak istediğiniz hedefe sizden önce bir bir 
ulaşıyorlarsa, bu hatada devamlılıktır ki bu hu-
sus akil ve baliğ olan hiçbir insana yakışmaz.

Bu durumda gidilen yoldan dönmek, 
döneklik değil, tam tersine fazilettir, devamlılık 
ise gaflettir. Ne hakkın kanunu, nede şahsın 
kanunu gafilleri korur…

Anlamak sonra da anlatmak lazımdır, 
doğruyu güzeli…

Tüm ısrarlara rağmen anlamayana da 
Ziya paşanın “Nush ile uslanmayanı etmeli 
tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.” 
Vecizesini söylemek başka bir şey gelmez 
elimizden…

Aslolan belki kötek faslına geçmeden, 
bıkmadan usanmadan nush yolunda devam 
etmek gerekir ama bu yol bazen Allah’ın veli 
kullarına bile zül gelmiştir…

İşin ilginç tarafı, hırsızın sesinin gür, mal 
sahibinin sesinin alçak çıkmasıdır…

Ne hikmetse malını çaldıran malı çalan-
dan daha utangaç daha hayıfkar, neredeyse 
o bir hata yapmış ben onun cezasını çekeyim 
diyecek kadar daha mahzundur…

Hüznü malına sahip çıkamamaktan mü-
tevellit bir insanın içinde yaşadığı toplumda 
hakir görülecek bir işi yapmasına vesile olma-
sından kaynaklanmaktadır…

Sormak lazım, acaba suçlu açıkgözlü-
lüğü nedeniyle kendisiyle gururlu mudur? 
Yoksa başkasının binbir güçlükle elde ettiği bir 
malı el çabukluğu ve akıl kıvraklığı ile kolaydan 
elde ettiği için sevinçlimi? Yapmış olduğu iş 
onda pişmanlık adına bir şeylerin kıpırdanma-
sına neden olmuşsa hala insanlıkla ilgili bazı 
hassasiyetlerinin hayatta olduğunu değilse 
körkütük insani hasletlerden uzak olduğunu 
düşünmek gerekir.

Bazen bu aç gözlülüğün cezası hayatta 

iken insanın başına musallat 
olsa da; insan olmanın ayrı-
calıklı bir şey olduğu inancını 
taşıyanlar için asıl ceza ve 
mükâfat alemi berzahtadır. 
Yani, fani hayattan baki ha-
yata geçtikten, kıldan ince 
kılıçtan keskin ölçülerden 
geçtikten sonra, akla- kara, 
deveyle-pire bir birlerinden 
hakların alacaklardır. Aslolan-
da budur…

Anlamak çözmenin, id-
rak sahibi olmanın merhale-

leri görünse de, sonuç itibariyle asıl duruş asil 
duruştur. Asil duruş ise insani duruştur. İnsan 
olmanın, eşrefi mahlûkat olmanın şerefinden 
istifade ederken bu şerefle diğer varlıkları da 
nasiplendirmektir. Diğer varlıkları nasiplendir-
mek için kendini ve etrafındakileri tıka basa du-
yurduktan, hörgücünü de doldurduktan sonra 
alamayacağını, ulufe olarak etrafındaki üç beş 
şakşakçıya dağıtmak değildir.

Açlık sınavından geçenlere tekrar açlığı 
tarif etmeye gerek var mısır? Önemli olan aç 
olmak değil açgözlü kalmamaktır. Yeryüzünde 
insan denen sözüm ona akıllı varlığın dışında 
çok nadir bazı varlıklar müstesna başka hiç bir 
varlık yoktur ki, bir barınağı varken daha fazla-
sını, akşam yiyeceği varken yıllarca yiyeceğini 
biriktirme sevdasına düşsün…

Diğer varlıklar, mesela karınca en fazla bir 
kışlık yiyeceği biriktirir. Ondan fazlasına Allah 
kerimdir der…

İnsan, yaradılış ekseninden sapan, Yara-
dan’ın insanın özelliklerini zikrettiği doğrultuda 
eserlerini dünyada serdeden bir varlıktır. Ya 
en adi mahlûkattan daha adi-yaratılanın adisi 
yoktur- aşağılar da, dumanlı ocakta kül eşele-
mekte ya da yaratılmışların en üstünde elçiler 
diyarında gezelemektedir.

Ne güzel bir yoldur bu yol gitmesini bi-
lene…

Ne güzel alçalış ve yükseliştir bu gözya-
şını silene…

Kelimenin tam manasıyla kabaca “ne 
kadar ekmek, o kadar köfte”. Ne tam bir ek-
meğin içine birkaç köfte nede çeyrek ekmeğe 
bir kilo köftedir.

Başka bir ifadeyle işin Kadar aş, aşın ka-
dar iştir, gücü kadar çalışana…

Bu mihenk taşının bozulması, hırsız, arsız 
ve açgözlünün karışması, hatada devam edil-
mesi, vefanın bir semt ismi olarak belleklerde 
saklı kalması, hayatın akışını tersine çevirme 
cabalarından başka bir işte yaramayacaktır. 
Her ne kadar başlangıçta bu sağlanmış gibi 
gözükse de sonuç itibariyle eğer ömrümüz 
var ise bu tersine hayatı görmemize aksi halde 
bunu dahi anlamadan ölmemize götürecektir 
ki buda korkuların en büyüğüdür.

Sonuç itibariyle emekleme çabalarıyla 
başlayan dünya hayatımız, ömrümüz var ise 
emekleme çabalarıyla sona ererken, geride 
sadece güzel işler, güzel nesiller kalacaktır, 
adını namını devam ettiren bu gök kubbede…

Keşke her insan o beklenmeyen an gelip 
çatmadan yaratılış gayesini biraz anlayabil-
se…

Keşke her insan, dervişin “hepimiz dün-
yada misafiriz” felsefesinin sırrını varabilse…

Ah! Keşke her insan saltanatın baki 
olmadığı gerçeğini tarihi örneklerden kavra-
yabilse…

İşte o zaman hem kendisi hem çevresin-
dekiler, kısaca tüm insanlık rahat edecektir…

İnsan denilen bizler hayatı tersinden 
okumakta yarıştığımızın milyonda biri kadar 
düzünden okumak konusunda yarışsak, dün-
ya bir başka dünya olacak, yaşam bir başka 
anlam kazanacaktır. 

Malumun ilamı kabilinden, çok yemekle 
elde ettiğimiz fazla kilolarımızı eritmek için har-
cadığımız paraların ve emeğin milyonda birini 
dengeli yemek konusunda harcasak bunca 
zahmete ve külfete katlanmayacağız.

Özetle, kaybettiğimizin anlamını, niçin 
kaybettiğimizi geçte olsa anlasak, aynı hataya 
bir daha düşmeyecek hem kendimizin hem 
de insanlığın selameti için dünya ya bir çivi 
çakmış olacağız…

Acaba diyorum; insani, İhsanı, imâni, 
irfâni ve vicdâni hassasiyetleri olan sözüm 
ona bizleri temsile soyunan vükelâ anlamışlar 
mıdır; kimin neden düştüğünü, kimin neden 
çıktığını…

Anlamışlar mıdır uzanan ellerin boş bıra-
kılmasının akıbetinin hüsran olduğunu…

Anlamışlar mıdır insanların karınlarını du-
yurarak akıllarını satıl almayacaklarını…

Anlamışlar mıdır asıllardan vekillerine 
verilen dersi…

DERS

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Koç

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için bayram öncesi fiziki imkanların sağlandığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bayram tedbirlerinin alındığını söyledi.
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‘Gün, Türkiye’ye sahip çıkma günüdür’
Yol-İş Sendikası Konya Şube 

Başkanı Ali Alkan  “İktidarı ve mu-
halefeti, sivil toplum örgütleri hepsi 
birlikte davranmak durumundadır. 
Türk işçisi için gün, Türkiye’ye sa-
hip çıkma günüdür” dedi.

Türk-İş Konfederasyonu çatısı 
altından sendikal faaliyetini sürdü-
ren Yol-İş Konya 2 Nolu Şubenin 
Başkanı Ali Alkan ve yönetim kuru-
lu üyeleri ve temsilcileri ile birlikte 
Şube faaliyet alanında yer alan Niğ-
de, Aksaray, Karaman ve İlçelerde 
görev yapan işçileri ziyaret ederek 
ülke bağımsızlığı için,  birlik ve be-
raberlik için kendilerine düşen gö-
revi yapmalarını ve sendika olarak 
üstlerine düşen görevi seve seve 
yapacaklarını vurguladılar. 

Başkan Alkan, “Amerika Birle-
şik Devletleri’nin en üst düzeydeki 
yetkilileri tarafından ülkemize yö-

nelik yayınlanan tehdit mesajları 
ve yaptırım tehditleri, sonrası uy-
gulamaya konulan kararlar hiçbir 
şekilde kabul edilemez. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin tutumu, 
uluslararası hukuk ve devletlera-
rası ilişkilerle bağdaşmaz. Uzun 
yıllar sözü edilen müttefiklik ve 
stratejik ortaklık kavramına sığ-
maz.  Türkiye Cumhuriyeti devleti 
ve milletiyle bütün tehdit, baskı ve 
dayatmalara karşı birlik ve bera-
berlik içindedir. Gün, Türkiye’ye 
sahip çıkma günüdür. İktidarı ve 
muhalefeti, sivil toplum örgütleri 
hepsi birlikte, doğrudan doğruya 
bağımsızlığımıza ve milli bütünlü-
ğümüze yönelik bu saldırıya karşı 
çıkmaktadır. Geçmişte “istiklal 
savaşını” zaferle sonuçlandıran 
Türkiye Cumhuriyeti, siyasal ve 
ekonomik bağımsızlığını koruma-

nın mücadelesini kararlılıkla vere-
cektir. Bu tavır, ülkenin toprağını, 
emeğini savunmaktır, yurtseverli-
ğin gereğidir. TÜRK-İŞ olarak so-

rumluluğumuzu yerine getirmeye 
hazır olduğumuzu herkese duyur-
mak istiyoruz.   Türk halkı birlik 
ve beraberliğini koruyarak daha 

önce birçok sorun ve krizin üste-
sinden gelmiştir. Bugün yaşadığı-
mız olumsuz tablonun da geride 
kalacağına inanıyoruz. İşçisinden 
işverenine, medyadan sivil toplum 
örgütlerine kadar herkese büyük 
sorumluluk düşmektedir. Kimse-
nin bana bir şey olamaz, benim 
keyfim yerinde deme lüksü yoktur. 
Herkes ülke üzerinde oynanmak 
istenen oyunun farkında olmalıdır. 
Türkiye’nin kalkınmasında, eko-
nomik gelişmesinde işçilerin alın 
teri bulunmaktadır. Geçmişte tüm 
olumsuzluklara rağmen, özveriyle 
üretim sürdürülmüş ve işyerlerine 
sahip çıkılmıştır. İşçilerimiz bugün 
de elini taşın altına koymaktan çe-
kinmeyecektir. Kaliteli ve verimli 
üretim için çalışacaktır. Mesele 
memleket meselesi olduğunda 
tutumumuz herkes tarafından bi-

linmektedir. Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin kendi çıkarları için oluş-
turduğu baskı ve bazı kararlarını 
dayatma girişimi, bölgemizdeki ni-
yetinin bir yansımasıdır. Ülkemiz 
de dahil olmak üzere coğrafyamı-
zın siyasi haritasını değiştirmek 
amacı taşımaktadır. Bu planı ya-
panlara karşı barışı, insan haklarını 
ve mazlum milletlerin özürce ya-
şama hakkını savunan Türkiye’nin 
bu onurlu tavrının yanında yer al-
mak aynı zamanda bir insanlık gö-
revidir.   “Özgürlük ve Bağımsızlık 
Benim Karakterimdir” şiarıyla ağır 
bedeller ödenerek verilen Kurtu-
luş Savaşını zaferle sonuçlandıran 
Türkiye, ekonomik bağımsızlığının 
anlamını ve önemini bilmektedir. 
Bunun sürdürülmesi için herkes 
ortak tavır almalıdır” dedi.
n HABER MERKEZİ

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak’ı makamında ziyaret 
eden Konya Vergi Dairesi Başka-
nı Musa Kazım Ünver, 27 Ağustos 
2018 tarihinde sona erecek olan 
7143 sayılı yapılandırma kanunuy-
la ilgili görüş alışverişinde bulundu. 
Ünver, yapılandırmadan yararlana-
cak vatandaşlar için Kurban Bayra-
mı tatili süresince internetten baş-
vuruların yapılabileceğini hatırlattı. 
Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa 
Kazım Ünver, Grup Müdürü Emrah 
Yalçın ile birlikte Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONE-
SOB)’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı 
Muharrem Karabacak ve Oda Baş-
kanlarıyla görüştü.

Ziyarette Başkan Musa Kazım 
Ünver, Başkan Karabacak ve Oda 
Başkanlarıyla 27 Ağustos 2018 ta-
rihinde sona erecek olan 7143 sayılı 
bazı alacakların yeniden yapılandırıl-
masına dair kanun hakkında istişa-
relerde bulundu.

7143 sayılı kanunun önemine 
değinen Vergi Dairesi Başkanı Ün-
ver, yapılandırmadan yararlanacak 
vatandaşlar için Kurban Bayramı 
tatili süresince internetten başvuru-
ların yapılabileceğini hatırlattı. 

Ünver, burada yaptığı konuşma-
da, “Kanundan yararlanmak isteyen 

vatandaşlarımızın 27 Ağustos 2018 
tarihine kadar ilgili vergi dairesine 
başvuruda bulunmaları gerekiyor. 
Başvurular bizzat vergi dairesine 
gelerek veya posta yoluyla ya da Ge-
lir İdaresi Başkanlığının www.gib.
gov.tr adresi üzerinden veya www.
turkive.gov.tr adresinden internet 
aracılığı ile yapılabilecek. Kanunla 
ilgili her türlü sorulara Gelir İdaresi 
Başkanlığının www.gib.gov.tr adre-

sinde yer alan dokümanlardan veya 
444 0 189 VİMER (Vergi İletişim 
Merkezi) aracılığıyla cevap alınabile-
cek. Toplumun her kesimini ilgilen-
direbilecek nitelikte bir kanun olan 
bu yapılandırma kanunundan yarar-
lanmak için bir an önce başvurula-
rın yapılması ve imkânlar dâhilinde 
peşin ödemelerin seçilmesinde çok 
büyük avantajlar olduğunu belirt-
mek istiyoruz. Ayrıca mükellefleri-

miz Kurban Bayramı tatili süresince, 
internet vergi dairesi üzerinden baş-
vurularını yapabilecekler” dedi.

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak da tüm esnaf ve sanat-
karlara çağrı da bulunarak, “Yapı-
landırmadan yararlanmak isteyen 
esnaflarımız için bu son fırsat. 27 
Ağustos 2018 tarihine kadar bu 
önemli imkandan yararlanılmalı” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

CHP, yerel seçim 
çalışmalarına odaklandı

‘Bizi başka milletler 
ile karıştırmasınlar’

Cumhuriyet Halk Partisi(-
CHP)’de Danışma Kurulu Toplan-
tıları başladı. CHP Selçuklu İlçe 
Başkanlığında yapılan Danışma 
Kurulu Toplantısında, seçim son-
rası ülke gündemi, kurultay ve 
önümüzdeki yerel seçim dönemi 
konuşuldu.  Parti binasında yapı-
lan toplantıya; CHP Selçuklu İlçe 
Başkanı Ali Naci Çobanoğlu, yö-
netim kurulu üyeleri, CHP Konya 
İl Başkanvekili Bekir Yaman, eski 
Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 
ilçe kadın kollarıyla birlikte genç-
lik kolları ve partililer katıldı. Da-
nışma Kurulu Toplantısı’nın açılış 
konuşmasını yapan CHP Selçuklu 
İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğlu, 
“24 Haziran seçimleri sonrasında 
ülkemiz rejim değişikliğinin yarat-
mış olduğu problemleri yaşamaya 
devam ediyor. Ekonominin gidişatı 
iyi durumda değil. Doların dalga-
lanması ekonomiyi olumsuz yön-

de etkiliyor. Artan zamlar, çocuk 
istismarları, kadın cinayetleri her 
geçen gün daha da artıyor. Halkı-
mız bütün bu yaşananlardan ötürü 
endişe içindedir. Umarız bütün bu 
kargaşalar biran önce sona erer. 
Seçim sonrası partimizde başla-
tılan kurultay süreci yeterli imza 
toplanamadığından bizim için bit-
miştir. Artık  birlik ve beraberlik 
içerisinde, önümüzdeki aylarda 
yapılacak olan yerel seçim çalışma-
larımıza odaklandık. İnanıyorum 
ki yerel seçimlerde partimiz CHP 
galip çıkacaktır. Danışma kurulu 
toplantısında partimizi daha ileriye 
taşıma noktasında yeni bir yol ha-
ritası çizilecektir. Bizlerde çalışma-
larımıza ve ülkemizin sorunlarına 
çözüm sunma yolunda mücadele-
mizi sürdüreceğiz. Ülkemizin kur-
tuluşundaki tek yol CHP iktidarı-
dır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzi-
de Çipan, son günlerde dolar kuru 
üzerinden Türkiye’ye yönelik eko-
nomik saldırıya tepki göstererek, 
“Hiç kimse Türkleri başka millet-
lerle karıştırmamalıdır” dedi. 

MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çipan açıklamasında, Türk 
milletinin kadim tarihi boyunca 
içeriden ve dışarıdan gelen saldı-
rılarla mücadele ettiğini hatırlattı. 
Demir süngülerle, çelik namlularla 
yapamadıklarını bu gün paralarıyla 
ve spekülasyonlarla yapmaya çalış-
tıklarını dile getiren Güzide Çipan, 
“Milletimizin kahramanlığının ana 
kaynağı, düşman ve düşmanın fit-
nesi ne kadar büyük olursa olsun 
korkusuzca, dimdik, canı pahasına 
geri adım atmadan göğsünü siper 
etmesidir. Milletimiz, kutsalları-
mıza nereden ve nasıl saldırılırsa 
saldırılsın, birlik ruhuyla, millet 
şuuruyla tek ve büyük bir yum-
ruk gibi düşmanın sinesine balyoz 
gibi inmesini bilir. Yedi düvelin 
Türk’ten korkmasının sebebi bu-
dur. Dünya’nın bütün sosyologları 
bir araya gelse yine de milletimi-
zi anlayamazlar, çözemezler. 15 
Temmuz’da Milletin malı olan si-

lahlarının çelik namlularının önü-
ne terlikle koşanları unutuyorlar. 
15 Temmuz’da Ankara’da ışılda-
yan Türk Milletinin otağını, ülkü-
cü iradenin sokaklarda yankılanan 
sesini unutuyorlar. Eski husumet 
ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp, 
her ne pahasına olursa olsun Türk 
Devletinin bekası için, devletinin 
ve milletinin yanında dimdik du-
ran Liderimiz Devlet Bahçeli beyi 
ve teşkilat mensuplarımızı tanımı-
yorlar. Dün demir süngülerle, çelik 
namlularla yapamadıklarını bu gün 
kağıtlarıyla, paralarıyla, spekülas-
yonlarıyla yapmaya çalışıyorlar. 
Başaracaklarını sanıyorlarsa akıl-
larına şaşarım. Hiç kimse Türkleri, 
başka milletlerle karıştırmamalıdır. 
Unutmayın ki, ‘Hangi çılgın bana 
zincir vuracakmış şaşarım’ diyen 
ecdadın torunlarıyız” dedi. 

Antalyaspor karşısında ilk dep-
lasmanda maçına TL logolu forma 
ile çıkacak Atiker Konyaspor’u al-
dığı karardan dolayı tebrik ederek 
başarılar dileyen MHP Selçuklu 
İlçe Başkanı Çipan, Türk milletinin 
bu çemberi de özüne dönerek, mil-
li şuur ve birlik ruhuyla atlatacağı-
na inancının tam olduğunu sözleri-
ne ekledi. n HABER MERKEZİ

Kur ve faiz oyununa karşı Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen istişare toplantısında biraraya gelen iş 
dünyası bankalara, “Panik yapmayın, strese kapılmayın. Bu süreci birlikte aşacağız” mesajı verdi

İş dünyasından bankalara
mesaj; panik yapmayın

Kur ve faiz oyununa karşı Konya 
iş dünyasının mesaisi devam ediyor. 
Türkiye ekonomisinin yüksek kur ve 
yüksek faizle dizginlenmeye çalışıl-
dığı dönemde devletimizin yanında 
dimdik ayaktayız mesajı veren Kon-
ya iş dünyası temsilcileri finans sek-
törü temsilcileri ile biraraya geldi. 
Konya Ticaret Odası’nda düzenle-
nen istişare toplantısında Konya’nın 
bu tür spekülatif dönemleri en iyi 
yöneten illerden birisi olduğu vur-
gulandı. Toplantıda ayrıca bankacı-
lık sektörünün özel sektör ile birlikte 
hareket etmesi, sürecin panik ve 
strese kapılmadan yönetilmesi ge-
rektiğinin altı çizildi. 

Konya Ticaret Odası, Konya Ti-
caret Borsası ve Konya Sanayi Odası 
tarafından müşterek düzenlenen 
istişare toplantısında özel sektör ve 
bankacılık sektörü temsilcileri bir 
araya geldi. Toplantıya iş dünyasını 
temsilen; Konya Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk, Konya Sana-
yi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
Konya Ticaret Borsası Meclis Baş-
kanı Namık Köklüsoy, Konya Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, 

Konya Sanayi Odası Meclis Baş-
kanı Tahir Büyükhelvacıgil, Konya 
Ticaret Borsası Başkan Vekili Meh-
met Büyükalim ile KTO, KTB ve 
KSO’nun yönetim kurulu üyeleri 
katıldı. Toplantıda Konya’da faali-
yet gösteren tüm bankalar, banka 
şubeleri ile finans sektöründe yer 
alan kuruluşların yönetici ve temsil-
cileri ile ekonomideki son gelişme-
ler masaya yatırıldı. Özel sektörün 
Türkiye’nin kalkınması için olmazsa 
olmaz olduğunun vurgulandığı top-

lantıda, bankaların özellikle bu dö-
nemde sadece para satan ve tahsilat 
yapan kurumlar değil, işletmelerin 
doğru karar alması için rehberlik 
eden, riski paylaşan bir anlayışla ha-
reket etmesi gerektiği ifade edildi.

TALEPLER İLETİLDİ
Toplantının istişare bölümünde 

iş dünyasının bankalardan talepleri 
iletildi. Bu süreçte bankaların, fir-
maların krediye ulaşması ve temi-
natlandırma işlemlerini kolaylaştır-
masının piyasaların motivasyonunu 

artıracağı, hem KOBİ’lerin hem de 
büyük ölçekli işletmelerin kullandığı 
kredilerde, şayet bir yeniden yapı-
landırma yapılacaksa bu yapılandır-
manın kesinlikle işletmeleri rahatla-
tacak bir şekilde yapılması gerektiği 
belirtildi.  Bankalara, özel sektörün 
kullanabileceği kredi limitlerinin dü-
şürülmemesi uyarısı yapılırken, özel 
sektöre kullandırılan kredilerin ke-
sinlikle geri çağrılmaması konusuna 
da dikkat çekildi.  
n HABER MERKEZİ

‘Bayramda da yapılandırma başvurunuzu yapın’

Türkiye ekonomisinin yüksek kur ve yüksek faizle dizginlenmeye çalışıldığı dönemde devletimizin yanında 
dimdik ayaktayız mesajı veren Konya iş dünyası temsilcileri finans sektörü temsilcileri ile biraraya geldi.
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Şehir Hastanesi’nin genişletilen yolları asfaltlanıyor
Karatay Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü tarafından asfalt çalış-
maları devam eden Yolboyu Cad-
desi, Şehir Hastanesinin hizmete 
girmesi ile birlikte ulaşım ağının 
çok önemli bir bölümünü oluştu-
racak. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Yolboyu Cad-
desi’nde gerçekleşen asfalt çalış-
malarının; Şehir Hastanesi’ne ula-
şımı kolaylaştıracağını vurguladı. 
Başkan Hançerli, Şehir Hastanesi 
hizmete açıldığında yoğun bir talep 
göreceğini belirterek; yapılan çalış-
maların geleceğe hazırlık olduğu-
nu söyledi. Başkan Hançerli Şehir 
Hastanesi hizmete girmeden etra-
fındaki ulaşım ağını oluşturmanın 
büyük önem taşıdığını vurgulaya-
rak; planlamaların hemşerilerimi-
zin Şehir Hastanesine rahatça ulaş-
maları için titizlikle hazırlanarak 
uygulandığını belirtti. Şehir Hasta-

nesi’nin Karatay’a büyük değer ka-
tacağını belirten Başkan Hançerli; 
Hastanesi, Adliyesi, Üniversitesi ve 
daha pek çok önemli projelerle bir-
likte Karatay’ın Konya’nın yükselen 
değeri olduğunu söyledi. Başkan 

Hançerli çalışmaların daha güzel 
bir Karatay için olduğunu belirte-
rek; asfalt ve yol genişletme çalış-
malarının artan ulaşım ihtiyacını 
karşılamak için devam edeceğini 
kaydetti.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 
YOĞUN ASFALT MESAİSİ

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri; cadde ve so-
kakları asfaltlamaya devam ediyor. 
Çalışmalar kapsamında İstiklal, 
Akifpaşa, Büyüksinan, Nakipoğlu, 
Saraçoğlu Mahallelerinde asfalt ça-
lışması gerçekleştirilirken Nakipoğ-
lu, İsmil, Yediler  Mahallelerinde 
ise parke bordür, rögar çalışması, 
asfalt yama ve çevre düzenleme 
çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.  
Başkan Hançerli, Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerinin yapılan prog-
ramlar doğrultusunda Karatay’ın 
değişik mahallelerinin cadde ve 

sokaklarında asfalt serimini hız 
kesmeden sürdürdüğünü belirtti. 
Kurban Bayramı’nda da, vatan-

daşların yaptıkları program çerçe-
vesinde daha rahat ve güvenli bir 
şekilde ulaşmaları için yoğun çaba 

gösterdiklerini vurgulayan Başkan 
Hançerli; “Hemşehrilerimizin daha 
güzel ve temiz bir çevrede yaşama-
ları ve çalışmaları için Karatay Be-
lediyesi olarak bütün imkanlarımızı 
seferber etmekteyiz. Bu doğrultuda 
Bayram öncesinde çalışmalarımı-
zı hızlandırdık. Amacımız Kurban 
Bayramı öncesinde sokaklarımızda 
herhangi bir problem olmamasıdır. 
Ekiplerimiz Karatay’ın dört bir ya-
nında bu amaçla çalışıyor. Bu doğ-
rultu da Saraçoğlu Mahallesi Ned-
ret Sokak ve İstiklal Mahallesi Yol 
Boyu Caddesi, Sarıyakup Mahallesi 
Mükerrer Sokakta çalışmalarımız 
tamamlandı. Bütün hizmet alanla-
rında Karatay’ımızın her noktasına 
en adil ve en eşit hizmet götürme 
ilkemizden yola çıkarak Karatay’da 
asfaltlanmamış hiçbir sokak bırak-
mıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir, Hadim’in 
turizm kataloğunu hazırlıyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından hazırlanmakta olan 
Konya Turizm Kataloğu için çalış-
malara Hadim’de devam edildi. 
Konya ve ilçelerinin tarihi ve tu-
ristik değerlerinin araştırılması ve 
katalog hazırlanması projesi kap-
samında Karamanoğlu Mehmet 
bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür Aş. Sanat Tarihçisi Adem Çelik 
ve fotoğraf sanatçısı Bayram Kaba-
dayı Hadim ilçesini gezdi. Hadim 
ve mahallelerini gezen Prof. Dr. 
Hüseyin Muşmal yaptığı açıklama-
da, “Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanmakta olan tu-
rizm kataloğu için ilçeleri ziyaret 
ediyoruz. Bu kapsamda  Hadim’de 
tespit edilen 30’un üzerinde me-
kanı ziyaret ettik. Bu mekanları 
inceleyerek kayıt altına aldık” dedi. 

Konya’nın ilçeleri arasında Ha-
dim’in nadide özellikleriyle dikkat 
çektiğini belirten Muşmal, “Bolat 
yaylasındaki Astra Antik Kenti, 
bölgedeki en güzel antik kentler-
den birisi. Tabi alanında uzman 
kişiler tarafından araştırılmayı 
bekliyor. Gürleyen Kanyon’unu 
çok beğendik. Astra antik kenti 
ve Gürleyen Kanyonu ile birlikte 
Türkiye’de meşhur olan Yerköprü 
Şelalesi ve Hz. Hadimi Türbesi’nin 
de içinde bulunduğu büyük bir 
kompleks Hadim açısından önemli 
bir turizm alanı oluşturuyor. Önü-
müzdeki günlerde Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve Hadim Bele-
diyesi’nin katkılarıyla bu alanların 
turizme kazandırılması önem arzu 
ediyoruz. Yeni noktaları da Hadim 
Belediyesi’nin desteğiyle kataloga 
kazandırdık” dedi.
n HABER MERKEZİ

“Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası, 
Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başladı

‘Çocuklar hatalı sürücüleri 
kırmızı düdük ile uyaracak’

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından trafik ku-
rallarını ihlal eden sürücülere karşı 
başlatılan ‘‘Bu Bayram Bende Trafik 
Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı 
Düdük” kampanyası Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü tarafından 
Ferit Paşa Caddesi üzerinde uygu-
landı. Ebeveynleriyle seyir halinde 
olan çocuklar trafik polisi seçilip he-
diye edilen tişört ve kırmızı düdükle 
görevlerine başladı. Uygulama nok-
tasında durdurulan otomobillerde 
bulunan çocuklar trafik polisi seçildi. 
Çocuklara üzerinde “Hatalı sürücü-
ye kırmızı düdük” yazılı tişört, şapka 
giydirilerek düdük verildi ve aileleri 
de trafik kuralları ve özellikle em-
niyet kemeri konusunda uyarıldı. 
Açıklamalarda da bulunan Konya 
Trafik Şube Denetleme Müdürü 
Mustafa Eski, “100 günlük bir eylem 
planımız var. Bu yüz günlük eylem 
planımızda ölüm ve yaralamaları 
yüzde 2 oranında azaltmayı hedefle-
mekteyiz. Yüzde 2 oranında ölüm ve 
yaralamaları azaltırsak bu büyük bir 
başarı” dedi. 
“ÇOCUKLAR, ANNE VE BABALARINI 

DÜDÜKLE UYARACAK”
Konya Trafik Şube Denetleme 

Müdürü Mustafa Eski kampanya 
hakkında bilgiler verdi. Eski, ço-
cukların kural ihlali yapan anne ve 
babalarını fahri trafik müfettişi gibi 
uyaracaklarını belirterek, ‘Bu Bay-
ram Bende Trafik Polisiyim, Hatalı 
Sürücüye Kırmızı Düdük’ kampan-
yasını başlatıyoruz. Bu kampanya 
ile aileler üzerinde çocuklarımızın 
yaptırım etkisi kullanılarak özellik-
le aşırı hız, emniyet kemeri ve araç 
kullanırken cep telefonu kullanımı 
hususlarına kural ihlali yapan sürü-
cü konumundaki anne ve babalar 
hedef alınmış olup, çocuklarımızın 
arabanın içinde fahri trafik müfettişi 
gibi şapka ve tişörtleriyle yolculuk 
edecekler. 100 günlük bir eylem 
planımız var. Bu yüz günlük eylem 
planımızda ölüm ve yaralamaları 
yüzde 2 oranında azaltmayı hedef-
lemekteyiz. Yüzde 2 oranında ölüm 
ve yaralamaları azaltırsak bu büyük 
bir başarı. Önümüzde bayram ol-
duğundan dolayı insanlarımız kaza 
yapmasın, kaza yaptığında da ölüm 
ve yaralanma hadisesi olmasın diye 
emniyet kemeri konusunda bilinç-
lendirme çalışmalarımız sürmekte-
dir. Araçlarımızın birçoğundaairbag 
var, insanlar buna güvenmekte. 
Emniyet kemeri takılmadığı zaman 

airbagler işe yaramamakta. Bilakis 
daha da kötü erken insanların kafası 
öne eğildiğinden dolayı airbagte bir 
yumruk gibi saatte 300 kilometre 
hızla bir yumruk vuruyor eğer emni-
yet kemeri yoksa” şeklinde konuştu

“BAYRAM BOYUNCA TRAFİK 
TEDBİRLERİ ARTACAK”

Bayram boyunca şehir merke-
zinde yoğun olan bölgelerde trafik 
tedbirlerinin arttırılacağını da belir-
ten Eski, ifadelerine şu şekilde yer 
verdi: “Şehir merkezinde halkın 
yoğun olduğu, kurban satış ve ke-
sim alanları ile AVM ve Mezarlık-
larda trafik tedbirlerini arttıracağız. 
İlimizde karayolları trafik güvenliği 
ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarımız koordineli bir şekilde 
kazaların önlenmesi ve bundan do-
ğan olumsuz doğan sonuçların en 
alt seviyeye indirilmesi için yoğun 
gayret göstererek gece gündüz de-

meden çalışmalarımız bayram tatili 
boyunca devam edecektir.”

“ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE 
EK DENETİMLER OLACAK”

Bayram süresince şehirlerarası 
otobüslere de trafik personeli tara-
fından denetleneceğini belirterek, 
“Her bayram olduğu gibi Kurban 
Bayramı içinde ek tedbirler alınmış 
olup, bayram öncesi ve süresince si-
vil trafik personeli tarafından şehir-
lerarası yolcu taşımacılığı yapan oto-
büsler denetlenecektir. Otogar çıkış 
nokta görevlilerimiz ve görevlen-
dirilen personel tarafından otobüs 
şoförlerine ve yolcularına emniyet 
kemeri ve hız ile ilgili broşür dağı-
tımı ve yerinde trafik eğitimi verile-
cektir. Konya ile komşu iller bağlantı 
yollarında ‘Drone’ ile bayram öncesi 
trafik denetim ve kontrolleri yapıla-
caktır. Şehir içinde ve çevre yolla-
rında (Şehirlerarası yollarda her 30 

kilometrede bir ekip olacak şekilde) 
ekip ve personel takviyesi yapılarak 
yol kullanıcılarına bilgilendirici eği-
tim çalışması  ve denetimler yapıla-
caktır” diye konuştu. 

“ÇOCUĞUM, EMNİYET KEMERİ 
SAYESİNDE KURTULDU”

Uygulamada durdurulan sürü-
cülerden Saniye Atalay ise daha önce 
büyük bir kaza geçirmiş olduklarını 
ve emniyet kemeri sayesinde çocu-
ğunun kurtulduğunu söyleyerek, 
“Biz büyük bir kaza atlattık. Serdar 
aracın arkasında bebek koltuğun-
daydı. Kemeri de bağlıydı. Bolu’da 
büyük bir kaza atlattık. Serdar eğer 
benim kucağımda olsaydı kesinlikle 
durmuyor olurdu. Yani kemere za-
ten hassasız. Çok memnun kaldım. 
Çocukların bilinçlendirilmesi güzel. 
Zaten çocuklar bilinçli büyüyorlar” 
diye konuştu
n HÜSEYİN MENEKŞE

Çumra’da Asımın Nesli 
Buluşmaları finali yapıldı

Çumra Belediyesi ve İlçe Müf-
tülüğü ile Medeniyet okulu projesi 
kapsamında yaz dönemi Kur’an 
Kursu öğrencilerine yönelik dü-
zenlediği yaz piknik programları ve 
kamp programları bugün düzenle-
nen final programıyla sona erdi.

Çumra Sultan Abdülhamid 
Han Bilgehanesi bahçesinde dü-
zenlenen programa Çumra Beledi-
ye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, Yaz 
Kur’an Kursu öğreticileri ve öğren-
ciler katıldı. 

Çumra Belediye Başkanı Oğuz, 
“15 Temmuz öncesinde başka 
emellere hizmet eden bir binamız 
vardı, biz orayı aldık ve hafızlık 
İmam Hatip Ortaokulu haline ge-

tirmiştik ve bir söz vermiştik. Ha-
fız olan ilk 5 kardeşimizi Umre’ye 
göndereceğiz diye. Bugün bu gö-
revi tamamlayan 5 hafız kardeşi-
mizin hediyelerini Umre kartlarını 
hediye ederek kutsal topraklara 
göndereceğiz” dedi ve hediyelerini 
takdim etti. 

Başkan Oğuz, programa ka-
tılan çocuklara ve katılımcılara 
okullarından sonra gelebilecekleri 
derslerini çalışabilecekleri ve bilge-
hane programlarına katılabileceği 
bir mekan olan Çumra Sultan Ab-
dülhamid Han bilgehanesini tanıttı 
ayrıca ilçeye gençler için bir çok 
tesisin yapıldığını sözlerine ekledi. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli

Ebeveynleriyle seyir halinde olan çocuklar trafik polisi seçilip 
hediye edilen tişört ve kırmızı düdükle görevlerine başladı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
Konya Milletvekili

Ahmet Sorgun’un
 

eniştesi

Hasan 
TÜRKÇETİN’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, KYK’ya bağlı yurtları ziyaret etti. İnşaat çalışmaları devam 
eden yurtlar hakkında bilgi alan Özboyacı, faaliyette olan yurtlardaki öğrencilerle de sohbet etti

‘KYK öğrencilerin yanında’
AK Parti Gençlik Kolları Genel 

Başkan Yardımcısı ve Konya Mlli-
letvekili Selman Özboyacı,  Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(KYK)’nın yurtlarını ziyaret etti. İl 
Müdürü İsa Araba’nın refakat ettiği 
ziyaretlerde, yurtların yeni akade-
mik yıla hazırlığı, eksiklikler ve yapıl-
ması gerekenler yerinde incelendi. 

KYK’nınüniversiteöğrencilerinin 
akademik hayatlarına her alanda 
destek olmaya çalıştığını ifade eden 
Selman Özboyacı, KYK bünyesinde 
öğrenciler için barınma, beslenme, 
burs-kredi imkanının sağlandığını 
söyledi. Özboyacı, öğrencilerin ders 
dışındaki zamanlarını verimli ve ka-
liteli şekilde değerlendirebilmeleri 
için eğitim, sosyal, kültürel sportif 
faaliyetlerinde KYK bünyesinde ger-
çekleştirildiğini ifade etti. 

ÜNİVERSİTE ŞEHRİ KONYA
Konya’nın her alanda olduğu 

gibi eğitim alanında da iddialı bir 
konumda olduğunu ifade eden Mil-
letvekili Selman Özboyacı, ‘’Konya, 
devlet veya vakıf olarak toplam 5 
üniversitesi ile öğrenci kardeşleri-
mizin öncelikli tercih ettiği şehirle-
rin başında geliyor. KYK’da ihtiyaca 
göre kapasitesini sürekli arttırarak 
öğrencilerimize her alanda hizmet 
vermeye gayret ediyor. Bugün KYK 
yurtlarında kalan öğrenciler, özellik-
le barınma konusunda beş yıldızlı 
otel konforunda hizmet alıyor. Ba-
kanlığımız, öğrencilerin akademik 
hayatlarındaki başarıları hariç, hiçbir 
şeyi düşünmemeleri için her şey dü-
şünülmüş durumda’’ dedi. KYK’nın 
2018-2019 akademik yıla hazırlan-
dığını ifade eden Özboyacı, ‘’Geç-
tiğimiz yıl KYK bünyesinde 26.241 
genç kardeşimize hizmet verilmiştir. 
Her kardeşimiz KYK bünyesinde ve-
rilen hizmetten memnun kalmıştır. 
KYK bu alanda sadece kendisi ile 
rekabet etmektedir. İnşallah yeni 
eğitim-öğretim yılında da hizmet 
kalitesini daha da arttırmak için ça-
lışmalar devam etmektedir’’ diye 
konuştu. 

KYK bünyesinde inşaatı devam 
eden yurtlarda incelemelerde bu-

lunan Özboyacı, bu yıl sonundan 
önce toplamda 5.000 kişi kapasite-
sitesi olan iki yurdun tamamlana-
cağının müjdesini verdi. Özboyacı, 
‘’KYK’nın şehrimizde ustalık eseri 
olarak adlandıracağımız iki yurdun-
da inşaat çalışmaları son hız devam 
ediyor. Kutalmışoğlu Süleyman Şah 
Yurdu ve Tahir Büyükkörükçü Yur-
du inşallah bu yıl sonundan önce 
bitmiş olacak. Bu konuda müteahhit 
firmamızdan sözümüzü aldık. İnşaat 
alanını düzenli ziyaret ederek geli-
nen noktayı sürekli takip edeceğiz. 
Gerek bürokratik noktada, gerekse 
diğer kurumlarla yapılması gere-
ken çalışmaların hızlıca bitirilmesi 
için çalışacağız. Bu iki yurdumuzun 

öğrenci kapasitesi 5.000. İnşallah 
bu yıl bitmeden 5.000 öğrenci kar-
deşimizin daha KYK bünyesindeki 
yurtlarda barındığını hep birlikte 
görmüş olacağız’’ şeklinde konuştu. 
Özboyacı, tamamlanacak yurtların 
yanı sıra, faaliyette olan yurtlardaki 
eksikliklerinde en kısa sürede gider-
mesi için çalışmaların devam ettiği-
ni söyledi.

KYK HER ALANDA 
ÖĞRENCİLERİN YANINDA

KYK’nın sadece barınma de-
ğil hemen her alanda öğrencilerin 
yanında olduğuna dikkat çeken 
Selman Özboyacı, ‘’KYK bünyesin-
dekiöğrencilere eğitim, sosyal, kül-
türel ve sportif alanlarda da eğitim 

veriliyor. Yıl içerisindeöğrenci kar-
deşlerimiz için birçok faaliyet yapı-
lıyor. Geçtiğimiz 2017-2018 aka-
demik yılı içerisinde akademi, kurs, 
atölye, sosyal-kültürelçalışmalar ve 
turnuvalarla alakalı 1.171 faaliyet 
yapılırken, bu faaliyetlerden 57.480 
öğrenci kardeşimiz faydalanmış 
oldu. İnşallah yeni dönemde de hem 
nitelik hemde nicelik bakımında bu 
faaliyetlerin artarak devam edece-
ğini düşünüyorum’’ dedi. Yurtlarda 
kalan tüm öğrencilere beslenme 
yardımının yapıldığını söyleyenÖz-
boyacı, Konya’da 13.681 öğrenciye 
burs, 44.318 öğrenciye kredi deste-
ği verildiğini söyledi. 
n HABER MERKEZİ

Zilhecce ayının 
10,11,12,13 günleri 
Kurban bayramını id-
rak edeceğiz. Bu vesile 
ile şimdiden kurban 
ve kurban bayramızı 
tebrik ederek başla-
yalım.Kurban ALLAH 
ü Teâlânınşiarı, tesli-
miyetinnişanesidir.” 
Ve her kim Allah’ın 
nişanelerini (kurban-
lıklarını) yüceltirseşüphesiz ki bu 
kalplerin takvasındandır”.(Hac/32).
Kurban: Hz. İbrahim’de Halil-UL-
LAH olmanın vasfıdırve O nu Hz. 
İsmail ile sınanmış olduğu imtihan-
da başarılı kılan teslimiyeti ve inan-
cıyla Allah a yakınlaştırandır. Kelime 
manasındaki ‘Yakınlaşma‘anlamını 
bununla alakalandırmak pek de 
yanlış bir tanı olmasa gerek. İnsanın 
da buyakınlaşma amacıyla yerine 
getirdiği kurban ibadeti nefsini pek 
çokbencil istek ve duygulardan arın-
dırmaktadır.

Kurban kesildiği anda, daha ilk 
damlası toprağa düşmeden affo-
lunan günahlarımız sebebiyle bizi 
Allah’a yakınlaştırır. Bunun yanı sıra 
kurban iki cihan Serveri’nin (s.a.v) 
zikredeceğim hadisinde buyurduğu 
üzere Müslümanlar için tam ma-
nasıyla bir müjdedir:” Kim ki gönül 
hoşnutluğuyla ve kestiği kurbanın 
sevabını Allah’tan umarak keserse 
bu onun için cehennem ateşine 
karşı perde olur. Burada bize vaa-
tedilen, her türlü zahmet ve sıkıntı-
ya katlanmaya değer bir sonuç ve 
büyük bir müjdedir aslında. Ancak 
bunun tersine kurbanı Allah’ü Te-
ala’dan herhangi bir mağfiret veya 
sevap ummadan kesmek ve bu 
şekildekurban ibadetini takvadan 
uzaklaştırmak onu her sene yapılan 
sıradan bir gelenek olmaktan öteye 
götürmez.

Efendimiz (s.a.v) konuyla alakalı 
olarak “Kurban babamız İbrahim’in 
sünnetidir.” Sözünü söylemiştir. 
Bize de kesmek emri verilmiştir. 
Zira kurban müminin fedaisidir; 
tıpkı İsmail’in (a.s) fedaisi olduğu 
gibi ..

 Kurban Bayramı da asıl olarak 
Hz. İbrahim ve İsmail’in (a.s) ver-
miş oldukları imtihandaki başarının 
bugüne dek sürüp gelen bir anısı-

dır.Müminler  sabah, 
bayram namazı için 
Rabb’lerinin önünde 
tuttukları safla bugü-
nün ilk güzel mesajını 
vermiş olurlar tüm 
dünyaya : sevgi ,kar-
deşlik ve beraberlik .. 
Kurban ibadetini her 
ne kadar Allah’a olan 
kulluk görevi olarak 
nitelendirmiş olsak 

da bunun yanında Müslümanların 
insanlığa olan sorumluluklarınında 
bir parçasını oluşturmaktadır. Bu 
sorumluluk daaslında günün veri-
len ikinci mesajıdır:Paylaşmak. Mil-
let olarak bu sorumluluğa ve Rab-
bimizin bize yüklemiş olduğu bu 
göreve verdiğimiz önemle Kurban 
Bayramı’nda yaptığımız yardımlar 
sınırlarımızı aşıp, farklı coğrafyalara 
ve kıtalara ulaşarak dünyanın dört 
bir yanına İslam’ın güzelliğini yay-
maktadır.

 Bu mübarek günde iki yüce 
ibadeti kutsal topraklarda eda eden 
Müslümanların yaşadığı haz ve 
mutluluk paha biçilemez seviyede-
dir. Kurban bayramını Efendimiz 
’in (s.a.v)  vesahabelerin yaşadığı 
o beldede bulunarak geçirmek her 
Müslümanın temenni ettiği bir hal-
dir.

Biz de bugün yaratılmışı Yara-
tan’a kurban etmekle Allah’a yakın-
laşmayı umut etmekteyiz.  Kurbanın 
ne etinin ne de kanının Allah’a git-
mediğini bilerek, O’na bizden ulaşa-
nın sadece takvamız olduğunun da 
bilincindeyiz.

Peki icra ettiğimiz bu mübarek 
görev olan kurbanımız bizi gerçek-
ten Allah’a yakınlaştıracak samimi-
yette midir? Beşerin dünyaya ilk 
ayak bastığı zamana, insanlığın en 
eski tarihine gittiğimizde bizim kur-
banımız, Habil ve Kabil’in kurbanına 
kıyasla bu ikisinden hangisine daha 
yakışır durumdadır. Allah Azze ve 
Celle’nin yüce kitabında “Hani ikisi 
de birer kurban sunmuşlardı da 
birinden kabul edilmiş diğerinden 
edilmemişti.” (maide/27) diyerek 
açıkladığı bu hadiseye binaen bizi 
kurbanı kabul olunanlardan eyle-
mesi temennisiyle şimdidenhayırlı 
Bayramlar….

KURBAN

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun’un eniştesi Hasan Türkçetin vefatı etti. 
Merhum Türkçetin, kılınan cenaze namazı sonrası Kurtuluş Mezarlığı’nda dualarla defnedildi

Sorgun ve Türkçetin
ailelerinin acı günü

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat 
eden AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Sorgun’un eniştesi 
Hasan Türkçetin toprağa verildi. AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ah-
met Sorgun’un eniştesi Hasan Türk-
çetin (75), geçirdiği kalp krizi sonu-
cu hayatını kaybetti.  Türkçetin’in 
cenaze namazı, Meram ilçesindeki 
Kurtuluş Mezarlığı önünde kılındı. 
Namazın ardından Hasan Türkçe-
tin’in cenazesi, Kurtuluş Mezarlı-
ğı’nda defnedildi.  Sorgun ve Türk-
çetin ailesini bu üzüntülü günlerinde 
yakınları yalnız bırakmadı. Cenazeye 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 

Milletvekili Orhan Erdem de katıldı. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak mer-
hum Hasan Türkçetin’e Allah’tan 

rahmet, Sorgun ve Türkçetin ailesi-
ne başsağlığı dileriz. 
n AA

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Mlliletvekili 
Selman Özboyacı,  Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarını ziyaret etti.



17 AĞUSTOS 2018 21HABER

Meram Sınav Koleji Okul Müdürü görevine Cafer Tanrıseven getirildi. 
Tanrıseven, “Görevimi burada da en iyi şekilde yerine getireceğim” dedi 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, eğitimlerinin son gününde Konevi Camii 
Kur’an Kursu talebelerine sürpriz bir ziyaret yaptı, Kur’an talebelerini sevindirdi  

‘Eğitim, uygarlığın başlangıcı’ ‘Gençler bizim geleceğimiz’
Meram Sınav Koleji Yeni Mü-

dürü Cafer Tanrıseven oldu. 40 
yıldır eğitim hayatında 10 yıldır ise 
Sınav Eğitim Kurumları’nda görev 
yapan Tanrıseven, Meram Sınav 
Koleji Müdürlüğü görevine getirildi. 
Amaçlarının çağdaş bir eğitim anla-
yışı ile öğrencileri, ulusal değerlerini 
benimsemiş, bilim ve teknolojinin 
farkında olan, farklılıkları zenginlik 
kabul eden, hoşgörü sahibi, ülke-
sine karşı görev ve sorumlulukla-
rını bilen, insan haklarına saygılı, 
demokrasiyi önemsemiş, kendine 
güvenen, katılımcı bireyler olarak 
yetiştirmek olduğunu belirten Tan-
rıseven, “Öğretmenlerimiz, öğreti-
min yanında eğitime de önem ver-
mektedirler. Bütün sınıflarımızda 
akıllı tahtada ne anlatacağını, nasıl 
öğreteceğini bilen bir kadromuz 
var” diye konuştu. 

“HER YARARLI KURULUŞ 
BİRER EĞİTİM YUVASIDIR”

Meram Sınav Koleji Müdürü 
Cafer Tanrıseven, toplum içerisinde 
her yararlı kuruluşun birer eğitim 
yuvası olduğunu anımsatarak sözle-
rine şu şekilde devam etti: “40 yıldır 
öğretmenlik yapıyorum. 10 yıldır da 
Sınav Eğitim Kurumlarında hizmet 
vermekteyim. Eğitim uygarlığın baş-
langıcıdır. İnsanı insan yapan eğitim-
dir. Kişinin ve toplumun gelişmesi-
ni sağlayan, kültürel değerlerimizi 
koruyup, geliştirip genç kuşaklara 

aktaran, ekonomik yönden kalkın-
mayı destekleyen en önemli süreçtir. 
Toplum içerisinde her yararlı kuruluş 
birer eğitim yuvasıdır. Ancak en ya-
rarlısı, en önemlisi okullardır. Okulu-
muz disiplinli ve başarılı bir okuldur. 
Çağdaş bir eğitim anlayışıyla öğren-
cilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları 
doğrultusunda ulusal değerlerimizi 
benimsemiş bilim ve teknolojinin 
farkında olan, farklılıkları zenginlik 
kabul eden, hoşgörü sahibi, ülkesine 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen, 
insan haklarına saygılı, demokrasiyi 
önemsemiş, kendine güvenen, katı-
lımcı bireyler olarak yetiştirmektir”

“ÖĞRETMENLERİMİZ, 
ÖĞRETİMİN YANIN DA 

EĞİTİME DE ÖNEM VERİRLER”
Sınav Koleji öğretmenlerinin, 

alanlarında uzman ve bilgi ile 
birikimlerinin yüksek olduğunu 
hatırlatan Tanrıseven, “Öğret-
menlerimiz deneyimli, alanla-
rında uzman, bilgi ve birikimleri 
yüksek ve dinamiktirler.

Öğretmen eğitiminkilit taşı-
dır. Öğretimin yanında eğitime de 
önem verirler. Bütün sınıflarımız-
da akıllı tahtada ne anlatacağını, 
nasıl öğreteceğini bilen bir kadro-
muz vardır. Öğrenci merkezli bir 
eğitim yapılmaktadır. Her zaman 
okul aile işbirliği içerisinde yoğun 
akademik çalışma programı uy-
gulanır. Her öğrencimiz yakından 
takip edilir. Başarı içinde güçlü 
bir öğretmen, veli işbirliği şarttır” 
diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konevi Cami Kur’an Kursu öğ-
rencileri eğitimlerinin son gününde 
Meram Belediye Başkanı Fatma To-
ru’nun sürprizi ile karşılaştı.  Ziya-
retinde öğrenci velileriyle hasbihal 
eden Toru, yöneticilerden de Kur’an 
Kursu ve çalışmaları hakkında bil-
gi aldı. Bütün yaz tatilini Kur’an-ı 
Kerim öğrenmeye ayırmış olan ço-
cuklarla tek tek ilgilenen Toru ziya-
retinde, hassasiyetlerinden dolayı 
çocukları ve ailelerini fedakarlıkla-
rından dolayı da Kur’an öğreticileri-
ni tebrik etti. 

“Türkiye olarak bizler büyük bir 
mirası devraldık. Bu mirası gelecek 
nesillere hakkıyla teslim etmek-
te en büyük görevimiz. Tüm çaba 
ve gayretimiz bunun için” diyerek 
sözlerine başlayan Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, yaz tatilinde, 
Kur’an-ı Kerim’i öğrenme ve milli 
manevi değerlerimizi ihya etmeye 
çalışan çocukların bu milletin en bü-
yük gurur kaynağı olduğunu söyle-
di. Bu fedakarlıklarından dolayı hem 
çocuklara hem ailelerine hem de 
Kur’an öğreticilerine şükran borçlu 
olduklarını kaydeden Toru, “Çocuk-
larımızın Kur’an öğrenmiş olmaları, 
temelini milli ve manevi değerleri-
mizin oluşturduğu bir büyük mede-
niyeti ihya etmeye çalışmış olmaları 
bizim için en büyük hediye. Biz de 
bu hediye ve başarılarını çeşitli he-
diyelerle taçlandırmak istedik” diye 

konuştu. 
“SİZİN İYİ YETİŞMENİZ, 
EN BÜYÜK GAYEMİZ!” 

 Konuşmasının büyük bölümü-
nü çocuklar için ayıran Toru, “Bizim 
millet olarak en büyük ihtiyacımız 
ilmen, ahlaken ve ruhen zengin bir 
gençlik. Siz bu yolda yürüdükçe biz-
ler de abileriniz, ablalarınız olarak 
yanınızda olmaya devam edeceğiz. 
Desteklerimizi hiçbir zaman eksik 
etmeyeceğiz. Bu noktada sizden 
en büyük isteğimiz; öğrendiğiniz 
Kur’an’ı yıl içinde de sürekli tekrar 
etmeniz, ihmal etmemenizdir. O’nu 
daha hızlı okumaya çalışmanız ve 
anlamak için çaba sarf etmenizdir.  
Namazlarınıza devam edin. Siz bi-
zim geleceğimizsiniz, bu sebeple 
sizin en iyi şekilde yetişmiş olmanız 

bizim için çok önemli. Başarılarınız 
daim olsun. Ve son olarak ta bizler 
için de dua edin. Benim de önümüz-
deki günlerde kutsal bir ziyaretim 
olacak. Bu ziyaret içinde sizlerden 
kendim içinde özel dua istiyorum” 
diye konuştu. 

Kur’an Kursları arasında yapılan 
tekvando müsabakalarında Konya 
birincisi, Türkiye ikincisi olan Ko-
nevi Cami Kur’an Kursu’nu tebrik 
eden Toru ziyaretinin sonunda öğ-
rencilere hediyelerini verdi. Kızlar 
ve erkekler için ayrı ayrı hazırlanan 
formaları kendi elleriyle giydiren 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, miniklerin fotoğraf isteklerini 
kırmadı ve her öğrenci ile ayrı ayrı 
günün anısına fotoğraf çektirdi.        
n HABER MERKEZİ

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Küçükbaş hayvanlar 700 TL’den, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin TL’den başlıyor. Kurban 
Satıcıları satışlardan son derece memnun olduklarını dile getirirken hayvanların çalınmasına karşı da gece nöbet tuttuklarını belirtti

Pazarda sıkı pazarlık!

Bozkır’da 4. Sünnet Şöleni gerçekleştirildi

Kurban Bayramı’na sayılı gün-
ler kala, kurbanlık pazarlarında el-
ler sıkıştı, pazarlıklar başladı. Kon-
ya’nın ilçelerinden ve Türkiye’nin 
dört bir yanından getirilen kü-
çükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, 
pazarlarda alıcısını bekliyor. Sa-
tışlardan memnun olan besiciler, 
pazarda hareketliliğin arttığını dile 
getirdi. Kurbanlıkların çalınmasına 
karşı her gece nöbetleşe pazarda 
beklediklerini dile getiren satıcılar 
sahte paraya karşıda dikkatli ol-
duklarını belirtti. 

Yem fiyatların artmasından do-
layı mağdur olan satıcılar küçük-
baş hayvanların 700 TL’den baş-
layıp 1300 TL’ye arası olduğunu, 
büyükbaş hayvanların ise 5 bin TL’ 
ile 13 bin TL arasında değiştiğini 
ifade etti. Büyükbaş Kurban Satıcı-
larından Gökhan Karakaya 80 adet 
büyükbaş hayvan getirdiğini ve 
şimdiye kadar 15 tanesini sattığını 
söyledi. 

“SAHTE PARAYA KARŞI 
ÖNLEM ALIYORUZ”

İlk günler olmasına rağmen-
satışların iyi olduğunu vurgulayan 
Büyükbaş Kurban Satıcısı Gökhan 
Karakaya, sahte paralara karşı ön-

lem aldıklarını söyleyerek sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Satışlarımız 
şimdilik iyi. 80 tane hayvandan 15 
tanesini sattım. Allah izin verirse 
Arefe günü daha yoğun olur. Bü-
yükbaş hayvanın kilosu 18 TL’den 
başlıyor. 15 senedir bu işin içinde 
olduğumuzdan dolayı sahte para-
ya karşı da önlem alıyoruz. Zaten 
insanların yüzünden belli oluyor 
sahte para vereceği. Ancak kapak-

lı ve kapaksız hayvanların Pazar 
girmesi ile ilgili sorunlarımız var. 
Biz hayvanları içeride beslediğimiz 
için dişini ota çarpmadığından do-
layı atmıyor. Normalde bu hayvan-
lar yaşlarını doldurmuştur kurbana 
da uygundur sadece ota çarpmadı-
ğından dolayı dişini atmıyor. Bizim 
de yetkililerden ricamız ‘kapak at-
mamış hayvanı almıyoruz’ uyarısı-
nı üreticilere önceden yapmalıdır.”

“KURBANLIKLARIN 
YÜZDE 15’Nİ SATTIK”

Kurban satıcılarından Şenol Kara 
yem fiyatlarının yüksek olmasına 
rağmen kurbanlık fiyatlarını yüksek 
tutmadıklarını ifade ederek, “Önce-
likle hizmetlerinden dolayı Selçuklu 
Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. 
Burada belediyenin bize vermiş ol-
duğu hizmetten memnunuz. De-
ğişen koşullar gereği, bugün yem 

fiyatlarının yüksek olmasına rağmen 
fiyatları düşük tutuyoruz. Biz 2 yıl 
emek verdikten sonra kurbanlık 
hayvanları buraya getirebiliyoruz. 
Hayvanlarımız laiki ile kurban olur. 
Şuanda burada yaklaşık olarak 60 
tane büyükbaş hayvanımız var orta-
lama olarak yüzde 15’ni sattık. Pazar 
güvenliğinin iyi olması nedeniyle 
hayvanların çalınma gibi bir durumu 
olmuyor” diye konuştu. Büyükbaş 

Kurban Satıcılarından Yaşar Çetiner 
ise, “Kurban fiyatlar 5 bin TL’den 
başlayıp 12 bin TL’ye kadar yükse-
liyor. Fiyatlar normal, satışlardan da 
memnunuz. Benim 35 tane büyük-
baş hayvanım var. Şuana kadar 7 
tane sattık. Sahte paraya da kurbanı 
sattığımız kişinin bilgilerini alarak 
önlem alıyoruz. Geceleri de burada 
hayvanlarımızın başında kalıyoruz” 
diye konuştu. 
“BÜYÜKBAŞA TALEP DAHA FAZLA”

Küçükbaş hayvanların 700 
TL’den başladığını söyleyen Küçük-
baş Hayvan Satıcısı Yusuf Üngör, 
“Küçükbaş fiyatları pahalı bundan 
dolayı insanlarımız küçükbaş kur-
banlık almak istemiyor. Ama fi-
yatları bizlerde düşürdük. 700’den 
başlayan fiyatlar 1300 TL’ye kadar 
çıkıyor. Arefe günü pazarın daha da 
hareketli olmasını bekliyoruz” dedi. 
Konya’nın Yunak Mahallesinden ge-
len Satıcı Halil Hilmi Uğur ise cüm-
lelerini şu şekilde aktardı: “Allah’a 
şükürler olsun ki satışlarımız iyi. 
Pazara 235 hayvan getirdim. Şuana 
kadar 20 tanesi satıldı. İnşallah geri 
kalanını da satıp evimize öyle döne-
ceğiz.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Bozkır Belediyesi Gelenek-
sel Sünnet Şöleni, Ak Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem’in katı-
lımlarıyla büyük bir coşkuyla ger-
çekleştirildi. Bozkır Belediyesinin 
bu yıl 4.’sünü düzenlediği 95 ço-
cuğun sünnet olarak erkekliğe ilk 
adımlarını attığı geleneksel sünnet 
şöleninde, çeşitli gösterilerle ço-
cuklar hem eğlendi hem de sünnet 
düğünlerini yaptı. İlçe merkezin-
de geleneksel hale gelen Mehter 
Yürüyüşü yapıldı.  Kur’an-ı Kerim 
Tilaveti ve Bozkır İlçe Müftüsü Se-
yit Böğet’in yapmış olduğu duadan 
sonra, şölenin açış konuşmasını ya-
pan Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, Bozkır Devlet Hastanesi 
ile birlikte yapmış oldukları işbir-
liğiyle bu yıl 95 çocuğu, toplamda 
ise 375 çocuğu sünnet ettirdikleri-
ni söyledi. 

Başkan Gün, “Çocuklarımıza 
çok önem veriyoruz. Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte organize 
içinde olduğumuz Genç KOMEK, 
Yüzme Havuzu, Bozkır Belediye-
si olarak organize ettiğimiz her yıl 
öğrencilerimize Çanakkale gezisi, 

konferanslar gibi etkinliklerimiz 
çocuklarımıza ne kadar önem ver-
diğimizin göstergesidir. 4 yıldır 
olduğu gibi bugün de bir hayır işi 
gerçekleştiriyoruz. Belediyemize 
kayıt yaptıran her bir çocuğumu-
zun sünnetini, hijyenik ve sağlıklı 
ortamda Bozkır Devlet Hastane-
mizde Başhekimimiz Op. Dr. Halil 
İbrahim Taşçı ve ekibi nezdinde 
sünnetlerini gerçekleştiriyoruz. 4 

yıldır bu organizasyonun içerisin-
de oldukları için onlara da teşekkür 
ediyorum. Bugün gerçekleştirdiği-
miz şölen ile birlikte de çocukları-
mızın düğünlerini yapmış oluyoruz. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuk-
larımızın sünnet kıyafetlerini ve bi-
sikletlerini hediye ediyoruz. Sünnet 
olan çocuklarımızın bahtları açık 
olsun, ailelerine de mürüvvetlerini 
görmeyi nasip etsin diyorum. Tek-

rardan organizasyonda emeği ge-
çen Bozkır Devlet Hastanesi perso-
nellerine, Belediye personellerime 
teşekkür ediyor, şölenimizin hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Bozkır’ın çok köklü bir tarihi 
olduğunu ve bu köklü tarihi bo-
yunca Ak Parti döneminde güzel 
hizmetlerle tanıştığını söyleyen 
Ak Parti Konya Milletvekili Orhan 
Erdem, konuşmalarında şu ifade-

lere yer verdi: “Bu güzel şehir Ak 
Parti döneminde büyük hizmet-
lere kavuştu. Hepimiz görüyoruz. 
Bozkır’a daha önceden geldiğim 
zaman ile şimdi görmüş olduğum 
hizmetler arasında çok büyük fark-
lar var. Başkanım ne hizmetler 
yaptın, sözlerini yerine getirdin 
mi dediğimde, belediye başkanım 
bana seçim beyannamesini göste-
rerek sadece otogar projemiz kaldı. 

34 seçim vaadimin 33’ünü gerçek-
leştirdim dedi. Bunun yanında se-
çim vaatlerinde bulunmayan daha 
birçok hizmetleri de sıraladı. Bu Ak 
Parti’nin gücüdür, Ak Parti’nin hiz-
met anlayışıdır. Ak Parti’nin hizmet 
anlayışıyla hizmet ettiği için Bele-
diye Başkanımız İbrahim Gün’e te-
şekkür ediyorum. Bugün burada da 
çok önemli bir hizmet Bozkırlılara 
sunuluyor. 4 yılda 400’e yakın ço-
cuğu Devlet Hastanesiyle birlikte 
sünnet ettiler. Her sene bisiklet ve 
sünnet kıyafeti hediye ediyorlar. Bu 
şölenin düzenlenmesinden dolayı 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.  Konuşmaların 
akabinde şölene katılan çocuklar, 
sihirbaz, Hacivat-Karagöz ve Ak-
şehir Belediyesi Sıra Yarenleri’nin 
gösterileriyle son buldu. 

Programa Güneysınır Kayma-
kamı Hacı Osman Hökeleli, AK 
Parti Konya İl Başkan Yardımcıları 
ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı 
sıra Siyasi Partilerin Bozkır İlçe 
Başkanları, muhtarlar ve çok sayı-
da vatandaşlar da katıldı.
n HABER MERKEZİ

Meram Sınav Koleji Müdürü Cafer Tanrıseven
Konevi Cami Kur’an Kursu öğrencileri eğitimlerinin son gününde 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun sürprizi ile karşılaştı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurbanlık pazarlarında eller sıkıştı, pazarlıklar başladı.
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William Ekong 
Bursaspor’a veda etti
Bursaspor’dan İtalyan ekibi Udinese’ye transfer 

olan defans oyuncusu Ekong, yeşil-beyazlı kulübe veda 
etti. Bursaspor’dan 3.3 milyon Euro bonservis bede-
li karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’ye 
transfer olan deneyimli oyuncu William Troost-Ekong, 
yeşil-beyazlı kulübe veda etti. Sosyal medya hesabı üze-
rinden veda mesajı yayınlayan Ekong, şu ifadelere yer 
verdi: “Bursa’daki ve Bursaspor’daki herkese, özellikle 
takım arkadaşlarım ve personele her şey için teşekkür et-
mek isterim. Türkiye’de geçirdiğim süreden hem oyuncu 
hem de insan olarak her zaman güzel anılarım olacak. 
Fakat kariyerimde yeni bir adım atmanın zamanı geldi. 
Bursaspor’a güzel bir sezon ilerim. Takımı artık bir taraf-
tar olarak takip edeceğim. Elbette son olarak beni ve bü-
tün takımı destekleyen Teksas’a ve tüm taraftara özel bir 
teşekkür etmek isterim. Şimdi de içinizden birisi olarak 
kalacağım. Teksaslı Ekong.”  n İHA

Aytemiz Alanyaspor 
Merih Demiral’ı kiraladı

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz’in Sporting Lizbon ta-
kımından 20 yaşındaki stoper Merih Demiral’ı 1 yıllığına 
kiraladı. Türkiye U21 Milli Takımı’nda da forma giyen 
Merih Demiral, kendisini 3,5 milyon Euro satın alma op-
siyonu ile turuncu- yeşilli renklere bağlayan imzayı Cen-
giz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen törende attı. Kulüp 
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, stoper mevkine Fenerbahçe 
altyapısında yetişen Merih Demiral’ı kadroya dahil et-
tiklerini söyledi. Transferin hem kulübe hem de Merih’e 
hayırlı olmasını dileyen başkan Çavuşoğlu, “İyi bir sezon 
geçireceğine inanıyorum. Kendisi Ümit Milli Takımı’nda 
da oynuyor. Sezon sonunda bonservisini alabilme şansı-
mız da var. Allah utandırmasın” dedi.  n İHA

Erol Bulut, kadro 
değişikliğine gidecek
Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 

karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da bu maçın 
hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör Erol Bulut’un geçen 
haftaki kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı öğrenil-
di. E.Y. Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasın-
da 18 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Fenerbahçe 
ile karşılaşacak. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı 
antrenmanla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sa-
rı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Godson Azubuike, Mu-
rat Yıldırım ve Eren Tozlu ile kart cezalısı Issam Chebake 
Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. 

Geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1’lik galibi-
yete rağmen özellikle orta sahanın görüntüsünü beğen-
mediği öğrenilen Erol Bulut’un bu bölgede 2 değişiklik 
yapması bekleniyor.  n İHA

Galatasaray ile deplasmanda 
oynayacakları mücadeleden yenil-
meden döneceklerine inandığını 
söyleyen Göztepe Teknik Direktörü 
Bayram Bektaş, “Biz kendi oyunu-
muzu, kendi mantalitemizi sahaya 
yansıtmak için Galatasaray maçına 
çıkacağız, oradan galibiyet isteriz 
ama yenilmeden de kesinlikle döne-
ceğimizi düşünüyorum” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 2. haf-
tasında 19 Ağustos Pazar günü 
deplasmanda oynayacakları Galata-
saray maçının hazırlıklarına Adnan 
Süvari Tesislerinde devam eden 
Göztepe’de Teknik Direktör Bayram 
Bektaş, galibiyet için çıktıkları ligin 
ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor 
karşısında oyuna iyi başlamalarına 
rağmen sahadan mağlubiyetle ay-
rıldıklarını söyledi. “VAR’ı da eleştir-

miyorum ama bizim de daha dikkatli 
olmamız lazım” diyen Bektaş, 9 kişi 
kaldıktan sonra bile topa sahip olma 
oranı, koşu mesafesi ve pozisyon 
zenginliğinin kendilerinde olduğunu 
ifade etti. 

“GALATASARAY MAÇINDAN 
GALİBİYET İSTERİZ” 

Bayram Bektaş, 3 puan alabile-
cekleri bir müsabakayı kaybettikle-
rini belirterek, “Bunu unutup, ders 
çıkarıp, en iyi şekilde analiz edip, 
önümüzdeki haftalarda bu hataları 
yapmadan bizim istediğimiz oyunu 
oynayarak, 3 puan almak için ça-
lışmalarımıza devam edeceğiz. Bu 
hafta önemli bir müsabakada dep-
lasmanda Galatasaray’la karşılaşa-
cağız. Biz yine kendi futbolumuzu 
oynayacağız ancak mevki olarak 2 
tane orta saha oyuncumuzun atılma-

sı, sistemimizdeki döngü açısından 
bizi belki bir değişikliğe uğratacak. 
Biz yine kendi oyunumuzu, kendi 
mantalitemizi sahaya yansıtmak için 
Galatasaray maçına çıkacağız, ora-
dan galibiyet isteriz ama yenilmeden 
de kesinlikle döneceğimizi düşünü-
yorum” açıklamasında bulundu. 

“BETO LİDER BİR OYUNCU” 
Cezalı Poko ve Castro’nun kendi-

leri için önemli oyuncular olduğunu, 
tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen 
Beto’nun ise çok üzgün durumda 
bulunduğunu bildiren Bektaş, şunları 
söyledi: 

“Beto’nun hareketleri maçı kay-
betmeyi kabullenmemek aslında. 
Bir de VAR’a kaç defa müracaat edil-
di ama bütün sonuçlar aleyhimize 
çıkınca herhalde bu da biraz baskı 
kurdu oyuncularda, sinir ve tansiyo-

nu biraz yükseltti. Buna veriyorum, 
yoksa öyle bir kişiliği, karakteri yok. 
Beto lider bir oyuncu.” 

Bektaş, Castro’nun kırmızı kart 
gördüğü pozisyonda ayağını hemen 
çektiğini, Poko’nun ikinci sarı kartı-
nın ise biraz acemice görüldüğünü 
kaydetti. Deneyimli çalıştırıcı, anlaş-
ma sağladıkları Celso Borges’in ise 
çok kaliteli bir futbolcu olduğunu ve 
takıma katkılarının büyük olacağına 
inandığını söyledi. Bayram Bektaş, 
hemen hemen tüm takımların forvet 
aradığını da belirterek, “Maalesef 
20 tane, 10 tane forvetin içinden 
hangisini seçelim diye bir durumda 
değiliz. Herkes forvet arıyor, biz de 
ihtiyaç doğrultusunda bakıyoruz. 
Yönetimimiz, başkanımız gereğini 
yapar” diye konuştu. 
n İHA

Ertuğrul Sağlam: Lige kazanarak başlamak çok önemliydi

Bayram Bektaş: Galatasaray’a yenilmeden döneceğiz

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, ligin ilk maçında kazanmalarının 
önemli olduğunu söyleyerek, “Geleceğe 
umutlu bakabilmek için Bursaspor maçını 
iyi geçmek zorundayız” dedi. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kay-
serispor, ligin 2. Haftasında deplasmanda 
karşılaşacakları Bursaspor maçının hazır-
lıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde 
Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yöne-
timinde antrenman yapan futbolcular, 
düz koşunun ardından ısınma hareketleri 
yaptı. Teknik çalışma ve kısa alanda pas 
çalışması ile devam eden antrenmanda, 
futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. 

“LİGE KAZANARAK 
BAŞLAMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ” 

Antrenman öncesinde gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik 
Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-0 kazan-
dıkları Antalyaspor maçını değerlendir-
di. Lige kazanarak başlamanın önemli 
olduğunu kaydeden Sağlam, “Sezona 
Antalyaspor maçıyla beraber başladık. Bu 
karşılaşmayı kendi sahamızda, kendi ta-

raftarımızın önünde ligin ilk karşılaşması-
nı oynamak bizim için önemliydi. Kazana-
rak başlamak önemliydi. Maçı kazanırken 
ortaya tempolu ve iyi bir futbol koymak, 
oyunun hakimi olmak ve oynadığımız fut-
bolla taraftarlarımıza gelecek adına umut 
verebilmek bizim için önemliydi. Allah’a 
şükürler olsun ki istediğimiz birçok şeyi 
karşılaşmada yaptık. Sonucunda da hak-
lı bir galibiyet aldık. Sezona kazanarak 
başlamak bizim için çok önemliydi. Bunu 
gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. 
“GELECEĞE UMUTLU BAKABİLMEK İÇİN 

BURSASPOR MAÇINI İYİ 
GEÇMEK ZORUNDAYIZ” 

Ligde geleceğe umutla bakabilmek 
için oynayacakları Bursaspor maçını iyi 
geçmeleri gerektiğini kaydeden Teknik 
Adam Ertuğrul Sağlam, “ Kazandığımız 
bu karşılaşmada aldığımız 3 puanı daha 
keyifli hale getirmek ve geleceğe daha 
umutlu bakabilmek açısından Bursaspor 
karşılaşmasını da iyi geçmek zorundayız. 
Bursaspor iyi bir takım. Her ne kadar ge-
çen hafta Fenerbahçe’ye yenilmiş olsa-

lar da onlarda kendi taraftarları önünde 
oynayacağı ilk karşılaşmayı kazanmak 
isteyeceklerdir. Dolayısıyla 2 tane maçın 
sonucunu isteyen, iyi oynamak isteyen, 
kazanma adına her şeyi sahaya koyacak 
takımın karşılaşmasının güzel ve keyifli 
geçeceğine inanıyorum. İnşallah bu kar-
şılaşmadan bizi mutlu edecek, gelecek 
adına camianın ve taraftarın moralini yu-
karı çıkaracak oyun ve sonuçla dönersek 
sezonun bundan sonraki bölümü bizim 
için daha keyifli geçecektir. O yüzden Bur-
saspor karşılaşmasını çok önemsiyoruz. 
Oyuncularımız Antalyaspor karşısında or-
taya koydukları mücadelenin daha üstüne 
çıkacaklar. Oyun kalitesini daha da artı-
racaklar ve doğru yaptığımız işleri daha 
mükemmele ulaştırma adına sorumluluk 
alacaklar. Antalyaspor maçında hataları-
mızda vardı. Onu da her geçen gün azal-
tacağız ve Bursaspor maçında bu hataları 
daha az yapacağız. İnşallah güzel bir kar-
şılaşma oynayıp, oradan güzel bir sonuçla 
ayrılacağız” şeklinde konuştu. 
n İHA

Slimani imzaladı!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Islam Slimani, sarı-lacivertli takıma transfer olmaktan dolayı 
mutlu olduğunu ifade etti. Fenerbahçe’nin Leicester City’den kiraladığı Islam Slimani, Ülker 
Stadı’nda düzenlenen törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı 
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ce-

zayirli futbolcu, Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu 
olduğunu ifade ederek, “Damian’a gerçekten teşek-
kür ediyorum, buraya gelme fırsatı bulduğum için. Bu 
kulüp için her şeyi yapacağım. Burada olmaktan çok 
mutluyum. Gerçekten çok iyi bir takımız. Karşımızda 
Benfica olmasına rağmen maçın kazanma şansımız 
daha yüksekti. Her zaman çalışmaları sürdürmeliyiz. 
Bu sezon her zaman daha iyi işler yapabilecek bir ta-
kım olduğumuzu Benfica maçında gördüm” dedi. 
“İNGİLTERE’DE DAHA AZ FORMA ŞANSI BULDUM” 

İngiltere’de, Portekiz’e kıyasla daha az şans bul-
duğunu anlatan Slimani, “İklim ve ortamı farklı. Geç-
tiğimiz yıl çok fazla sakatlık yaşadım. Gol sayılarındaki 
farklar da bu yüzden oldu. Oynadığım maçlarda asist 
ve gol sayılarımın fena olmadığını görebiliriz” ifade-
lerini kullandı. 

“BURADA OLMAMDA ATMOSFER ETKİLİ OLDU” 
Fenerbahçe’yi seçmesindeki en büyük etkenler-

den birinin de taraftarın ortaya çıkardığı atmosfer ol-
duğunu dile getiren Islam Slimani, “Tek düşüncem 
burada olmaktı. Derbilerle ilgili konuşmak gerekirse 
ortam ve atmosferlerinin sıra dışı olduğunu biliyorum. 
Son maçta ve derbilerde bu ortamın nasıl hale gelece-
ğini düşünüyorum. Her futbolcunun oynamak istediği 
atmosfer buralar. Burada futbol oynamamda atmosfer 
etkili oldu” şeklinde konuştu. 

“FEGHOULİ İLE KONUŞTUK” 
Galatasaray’da forma giyen Feghouli’nin Cezayir 

Milli Takımı’ndan arkadaşı olduğunu ve Fenerbah-
çe’ye gelmeden önce de konuştuklarını aktaran Slima-
ni, “Feghouli imzadan sonra beni tebrik etti. Çok fazla 
Fransızca konuşan arkadaşım var takımda. Avrupa’da 
6 yıldır oynadığım için İngilizce, Protekizce ve Fransız-
ca konuşabiliyorum. Futbol artık çok dilli bir duruma 
geldi. Bir dil problemim olmayacak” diye konuştu. 

“SOLDADO BÜYÜK BİR OYUNCU” 
Sarı-lacivertli takımın bir diğer forvet oyuncusu 

Soldado ile ilgili ise çok fazla konuşmaya gerek olma-
dığını söyleyen Slimani, “Çok büyük bir oyuncu. Ta-
kım içi böyle bir rekabet olması iyidir. Formayı almak 
için herkes savaşacak ve bu durum takımın faydasına 
olacak” açıklamasında bulundu. 

“OYNAYIP OYNAMAYACAĞIMA 
HOCA KARAR VERİR” 

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 2. haftasında deplas-
manda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta oyna-
mak için hazır olup olmadığı kararını Teknik Direktör 
Phillip Cocu’nun vereceğini söyleyen başarılı futbol-
cu, “Kim 90 dakikaya çıkarabilir ona karar verecek 
hocamızdır. Ben forvette oynuyorum. Takıma katkı 
sağlamak için buradayım. Atabildiğim kadar fazla gol 
atmak istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı. 
n İHA
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Bölgesel Lig’de gruplar belli oldu

Üç Konya temsilcisinin mücadele 
ettiği Bölgesel Amatör Ligi’nde grup-
lar belli oldu. Konya ekipleri Sarayönü 
Belediyespor, Akşehirspor ve Karapı-
nar Belediyespor 6 Grup’ta yer aldı. 
Önceki sezonlarda Akdeniz takımları 
ile aynı gruba düşene Konya takımları, 
bu sezon İç Anadolu takımları ile aynı 
grupta mücadele edecek. Konya ekiple-

rinin rakipleri şu şekilde; Yeniçağaspor, 
Çubukspor, Keçiören Bağlumspor, 
Ankara DSİ Spor, Polatlıspor, Anadolu 
Üniversitespor, Kırıkkale Anadoluspor, 
Sandıklıspor, Yeniçayağasıspor, Kara-
man Belediyespor. Konya Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu yaptığı açıklama 
ile yeni sezonda takımlara başarı diledi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor otobüsüne yeni giydirme

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un takım otobüsüne yeni giydir-
me yapıladı. Beyaz ağırlık bir tasarım 
seçen Anadolu Kartalı, giydirmede Çift 
Başlı Kartala dikkat çekti. Yeşil beyazlı 
kulüpten yapılan açıklamada, “Atiker 
Konyaspor’umuzda A Takım otobüsü-
müz Spor Toto Süper Lig’in 2. Haftasın-
da Antalyaspor ile oynayacağımız maç 
öncesi yenilenen görüntüsüyle hazır 
hale getirildi. Çift başlı kartalımızın 
biri otobüsün sol, diğeri ise sağ yanı-

na giydirildi. Atiker Konyaspor’umuza 
destek veren kurum ve kuruluşların da 
bulunduğu yeni konseptte büyük boyut-
lardaki armamız yine otobüsümüzün iki 
yanında kartalımızın hemen arkasında 
yer aldı. A Takımımız yeni sezonda ka-
rayolu seyahatlerinde kurumsal kimliği-
mizle yenilenen otobüsümüzle yolculuk 
yapacak. Takımımıza kazasız belasız 
huzurlu yolculuklar diliyoruz” ifadeleri 
yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

RPS

Cengiz Karadağ: Oyuncularımızın hepsi çok istekli
Türkiye Basketbol Ligi temsil-

cimiz Selçuklu Basketbol, sezonu 
geçtiğimiz günlerde açtı. Kamp ça-
lışmaları için Kartepe’ye gidecek 
olan mavi beyazlılarda Başantrenör 
Cengiz Karadağ, açıklamalarda bu-
lundu. 

Yeni sezon hazırlıklarını Ulus-
lararası Spor Salonu’nda gerçek-
leştirdiği antrenmanlarla sürdüren 
Selçuklu Basketbol cumartesi günü 
Kartepe’de kampa girecek. Türkiye 
Basketbol Liginde mücadele edecek 
olan Selçuklu Basketbol’da yeni se-
zon hazırlıklarını Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonunda sürdü-
rüyor. 

13 ağustosta yeni sezon hazır-
lıklarına başlayan Mavi-Beyazlılar 
18-26 ağustos tarihleri arasında Ko-
caeli’nin Kartepe bölgesinde kampa 
girecek. Cumartesi günü sabah saat-
lerinde kamp için yola çıkacak olan 
temsilcimiz burada fiziksel antren-
manlara ağırlık verecek. 

TAKIMDA HERKESİN HEDEFİ VAR
Selçuklu Basketbol Takımı’nın 

yeni Başantrenörü Cengiz Karadağ, 
yaptığı açıklamalarda yeni sezon 
öncesi değerlendirmelerde bulundu. 
Kamp öncesi konuşan Selçuklu Bas-
ketbol Takımı Başantrenörü Cengiz 
Karadağ, “8 günlük bir kamp dönemi 
gerçekleştireceğiz. Şu an için oyuncu 

arkadaşlarımızın istekli olması kendi 
içinde herkesin bireysel hedeflerinin 
olduğunu beyan etmesi ve takımın 
bir bütün halinde hedefinin olması 
bu çalışmaların daha verimli geçme-
sini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL DURUMUMUZ 
POZİSYONUMUZU BELİRLEYECEK

Cumartesi günü başlayacak olan 
kamp çalışmaları hakkında da konu-
şan Karadağ, “Kartepe’de daha çok 
fiziksel idmanlara ağırlık vereceğiz. 
İlk etap çalışmalarımızda kendi alt-
yapımızdan 4 Konyalı arkadaşımızı 
antrenmanlarımıza aldık. Yararla-
nabileceğimiz arkadaşları dönem 
içerisinde kendi iç bünyemize dahil 

ederek faydalanmaya çalışacağız. 
Yabancı oyuncumuz Marcus Hall de 
Pazartesi günü kampa gelerek ara-
mıza katılacak. Takımın genel kim-
yasında 1-2 eksiklerimiz var. Bunlar 
içinde yönetimimiz büyük fedakarlık 
yapıyor, biz de araştırmalarımızı ya-
pıyoruz ekibimle beraber. İnşallah 
sağlıklı sakatlıksız bir sezon olur. 
Çünkü fiziksel durumunuz bence ligin 
geneline yayılarak pozisyonunuzu 
belirleyecek. Oynayacağımız hazır-
lık maçlarının ardından Federasyon 
Kupası’nda üzerine koyarak devam 
edip lige hazır hale gelmeye çalışa-
cağız” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Samuel Eto’o 
imzayı attı

Bir dönem Türkiye’de Antalyaspor ve Konyaspor 
forması giyen Samuel Eto’o, Qatar Sports’a transfer 
oldu. Türkiye’de ilk olarak Antalyaspor’da oynayan ve 
geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen dünyaca 
ünlü futbolcu Samuel Eto’o, Qatar Sports’a imza attı. 37 
yaşındaki oyuncu, Katar ekibinde prim ve sponsorluk üc-
retleri hariç 10 ayda net olarak 5 milyon Euro (35 milyon 
TL) kazanacak. Diğer masraflar da eklenince Kamerunlu 
yıldızın 10 aylık maaşı 7.5 milyon Euro’yu bulacak. (51 
milyon TL) 

Samuel Eto’o geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 
13 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.  n İHA

Konyaspor’dan 
başsağlığı mesajı
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, dün Adı-

yaman’dan meydana gelen hain terör saldırısı ile ilgili 
bir mesaj yayınladı. Konyaspor’un açıklamasında, Adı-
yaman’da Dağ Kuyucak-Derinsu köyü bölgesinde  terör 
örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında bugün yaşanan 
çatışma ve sonrasında gelişen olaylarda 4 askerimizin 
şehit 6 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rah-
met, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağ-
lığı, yaralılarımıza şifa diliyoruz” denildi. n SPOR SERVİSİ

Emekli’den başarılı 
sporculara tebrik

Karapınarlı sporcular, Sakarya’da düzenlenen Tür-
kiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası’nda büyük başa-
rı elde etti.  Karapınar Belediyesi Uzakdoğu Sporları ve 
Wushu Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Emekli, yaptığı 
açıklamada, takımlarında çok yetenekli sporcular bu-
lunduğunu söyledi. Turnuvalara 13 sporcuyla katıldıkla-
rını belirten Emekli, “Sporcularımız 10-12 Ağustos 2018 
tarihlerindeki turnuvada 18 altın madalyanın yanı sıra 7 
gümüş madalya kazandı. Disiplinli ve özverili şekilde ça-
lışıp her şampiyonadan başarılı sonuçlar elde ediyoruz. 
Sporcularımı kutluyorum. Ayrıca bize her zaman destek 
olan Belediye Başkanımız Mehmet Yaka’ya da teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu. n AA

Anadolu Kartalı’nda
hedef Antalyaspor
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 2.haftasında deplasmanda karşılaşacağı 

Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün maçın oynanacağı şehre gidecek olan 
yeşil beyazlı takım, Akdeniz ekibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın 
hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapa-
cağı son antrenmanın ardından Antalya’ya 
gidecek olan Anadolu Kartalı’nda tek he-
def galibiyet. İlk maçında Erzurumspor’u 
yenerek sezona güzel bir başlangıç yapan 
Atiker Konyaspor’da Petar Filipovic dışın-
da eksik oyuncu bulunmuyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR
8 Ağustos 2018 Cumartesi günü Antal-

yaspor ile deplasmanda sezonun 2.hafta 
maçında karşılaşacak Atiker Konyaspor, 
taktik çalışma ile hazırlıklarını sürdürdü. 
Dün Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler 
yönetiminde yapılan antrenman koşu ve 
toplu-topsuz yapılan ısınma hareketleri ile 
başlarken 5’e 2 ile devam etti. Antrenman 
taktik çalışma ile sona erdi. Atiker Kon-
yaspor, bugün 10.00’da yapacağı son id-
manın ardından Antalya’ya giderek kampa 
girecek.

KONYASPOR’DA TEK EKSİK PETAR
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor’da Antalyaspor maçı öncesinde tek 
eksik bulunuyor. Geçtiğimiz sezon sakat-
lanan ve uzun bir sakatlık dönemi geçiren 
Petar Filipovic, henüz takımla çalışmalara 
başlamadı. Oyuncu bu maçın kadrosunda 
yer almayacak. Kartal’da sakatlığı iyile-
şen ve ligin ilk haftasında oynanan Erzu-
rumspor maçın sonrada oyuna girerek 
forma giyen Traore’nin ise Antalyaspor 
maçında daha uzun süre sahada yer al-
ması bekleniyor. Öte yandan yeni transfer 
Hurtado’nun kadroda olup olmayacağına 
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bugün ka-
rar verecek.

 SON İKİ MAÇ BERABERE BİTTİ
Atiker Konyaspor ile lige transfer ve 

maddi olarak sıkıntılı bir başlangıç yapan 
Antalyaspor arasında oynanan son iki 
Süper Lig karşılaşması berabere sonuç-
landı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 

Konya’da oynanan maç 1-1 biterken, bu 
karşılaşmada Antalyaspor’un golünü ligin 
ikinci yarısında Konyaspor’da forma giye-

cek olan Samuel Eto’o atmıştı. İkinci maç 
ise Antalya’da oynanmış ve karşılaşma 
0-0 sona ermişti. Bu maçta Antalyaspor 

taraftarının Samuel Eto’o gösterdiği do-
larlı tepki akıllarda kalmıştı.
n SPOR SERVİSİ


	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16
	Yenigun17
	Yenigun18
	Yenigun19
	Yenigun20
	Yenigun21
	Yenigun22
	Yenigun23
	Yenigun24

