
‘DEVLETİMİZ 
DESTEK OLMALI’

ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
geçtiğimiz günlerde yaşanan yangında hasar gören 

8 fabrikanın yetkilileri ile biraraya gelerek, “8 
yangınzedemizin yaralarını hep birlikte sarmalıyız. 

Özellikle devletimiz destek olmalı” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘DAHA ÇOK ÜRETİP 
GÜÇLENECEĞİZ’ 

Anadolu Birlik Holding’in bayramlaşma programın-
da konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, “Biz daha çok üreteceğiz, üreticimiz daha 
çok üretecek, ülkemiz daha çok güçlenecek” dedi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

BAYRAM BİTTİ 
TELAŞI SÜRÜYOR

Kurban Bayramı bitmisine rağmen, telaşı halen 
sürüyor. Etlerini sucuk, pastırma, kıyma olarak 

değerlendirmek isteyen vatandaş, kasabın, baharat-
çının yolunu tuttu. Bu durum esnaflarda yoğunluğa 

neden oldu.  n HABERİ SAYFA 11’DE

SAĞLIKTA ŞİDDETE
YENİ ÖNLEM YOLDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemde sağ-
lıkta şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir çalış-

manın söz konusu olacağını belirterek, “Gündeme 
getireceğimiz çalışma hem sağlık çalışanlarının 
hem de hastaların güvenliğini sağlamaya odaklı 

olacak.” dedi. n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Yerli ürünleri kullanalım’
Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile merkez ilçe 
belediyeleri tarafından 
Kurban Bayramı dönüşü 
ilk mesai gününde toplu 
bayramlaşma programı 
gerçekleştirildi. Konya 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, yerli ve milli 
üretimleri kullanma 
çağrısı yaptı. 
n SAYFA 5’TE

‘Canla başla çalışacağız’

Ereğli Belediyesi organizasyonluğunda mevcut Sanayi Sitesinin kaldırılması, 
modern ve işlevsel bir sanayi sitesi yapılması ile ilgili bir istişare toplantısı 

gerçekleştirildi. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Yeni bir sanayi sitesi 
için canla başla çalışacağız” dedi. n SAYFA 4’TE

05 ‘Konya en çok 
konuşan 9. il oldu’ 06 Kendisini takip 

etti diye vurmuş! 12 TOKİ’den ikinci 
indirim kampanyası

Ekmekleri
topraktan!

Meram’a 
hayran kaldı

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya 
Ovası’na Türkiye’nin çeşitli ille-
rinden gelen mevsimlik tarım 
işçileri, zorlu yaşam şartlarında 
ekmeğini topraktan çıkarıyor. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Meram’ın kardeş şehirlerinden 
biri olan Azerbaycan Şeki’nin 
Belediye Başkanı Elshad 
İbadov Meram Belediyesine 
sürpriz bir ziyaret gerçekleştir-
di. İşbirliğini artırma mesajı ve-
ren İbadov, Meram’da hayran 
kaldığını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Konya Protokolü büyük bir yangının yaşandığı MAR-SAN Sanayi Sitesinde yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tespit 
edildi. Yangına neden olduğu iddia edilen güvenlik görevlisi tutuklanırken, kundaklama olup olmadığı üzerinde de duruluyor

İLK İFADESİ 
‘PİŞMANIM’ 

A.B. emniyetteki sorgusunda arka kapısı 
açık olan bir iş yerinde bulunan elektrikli 

hızarı çalıştırdığı ve makinenin patlaya-
rak yanmaya başladığı ardından korkup 
olay yerinden kaçtığı yönünde ifade ver-
diği iddia edildi. A.B, “pişmanım bilerek 

yapmadım” dese de, ortada bir kun-
daklama olup olmadığı yapılan detaylı 

inceleme sonrası netlik kazanacak.  
n SAYFA 2’DE

İŞYERLERİ 
SİGORTASIZ
Konya Protokolü büyük bir yan-
gının yaşandığı MAR-SAN Sanayi 
Sitesinde incelemelerde bulundu. 
Yetkililer yanan işyerlerinin tama-
mının sigortasız olduğunu dile 
getirirken, yangın altyapısının bir 
defa daha gözden geçirilmesine 
dikkat çekti. Yangına sebep oldu-
ğu tespit edilen A.B. isimli sanayi 
sitesi güvenlik görevlisi tutuklandı.

Kundaklandı mı?

Yine son güne 
kadar bekledik!

Kamuya ait borçların yapılandırılmasında başvuru süresi 
dün sona erdi. Ancak yine son günü bekleyenler oldu. 

Fırsattan yararlanmak isteyenler son gün çilesine katlanmak 
zorunda kaldı. Yapılandırma ilk taksitler Eylül ayından 

ödenmeye başlayacak ve 2 ayda bir yapılacak. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Dr. Özdikililer, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu

Yıldırım: Firmalarımızın 
yaralarını sarmalıyız

ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, geçtiğimiz günler-
de yaşanan yangında hasar gören 
8 fabrikanın yetkilileri ile biraraya 
gelerek, “8 yangınzedemizin yara-
larını hep birlikte sarmalıyız. Özel-
likle devletimiz destek olmalı” dedi

ASKON Konya Şubesi yöne-
timi, geçtiğimiz günlerde Marsan 
Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen yan-
gında hasar gören 8 fabrikaya geç-
miş olsun ziyaretinde bulundu. 

ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım önderliğinde fir-
maları gezen ASKON heyeti, sana-
yicinin yanında oldukları mesajını 
verdi. 

İlk olarak yangınzedelerden 
ASKON Konya Eski Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Üyesi Hasan Çınar’ı 
ziyaret gerçekleştiren heyet, geç-
miş olsun dileklerini iletti. 

Ardından heyet 8 fabrikayı da 
gezerek, yetkililerine geçmiş olsun 
diyerek, ASKON Konya Şubesi ola-
rak tüm yetkileriyle seferber ola-
caklarını dile getirdi. 

Ziyarette bir konuşma yapan 
ASKON Konya Şube Başkanı Ya-
kup Yıldırım, “Geçtiğimiz günlerde 
Marsan Sanayi Sitemiz’de büyük 
bir yangın atlattık. 8 fabrikamız 
ciddi hasar gördü. İtfaiye ekipleri-
mizin müdahalesi ile yangın daha 

fazla yayılmadan söndürüldü ve 
çok şükür can kaybı yaşanmadı. 
Konya tek vücut olarak sanayici-
lerimizin yanında yer alıyor.  Biz 
de bu kapsamda elimizden geleni 
desteği verip sanayicilerimizin ya-
yında yer alacağız. Devletimizden 
büyük destek bekliyoruz. Sana-
yicilerimizin yaralarının sarılması 
ve biran önce tekrar üretime baş-
lamaları için devletimizin maddi 
ve manevi olarak müdahil olması 
gerekmektedir. Bu noktada sana-
yicimizin de biz de talebi bu yönde 
olup, bizim de ısrarcı ricamız var. 
İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti, mağdur olanların yanında ola-
caktır. Allah beterinden esirgesin” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Selçuklu 07 Nolu Aile Sağlığı 
Merkezi’nde Aile Hekimi olarak 
görev yapan Dr. Engin Ümit Öz-
dikililer geçirdiği kalp krizi sonu-
cu Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Merhum Özdikililer, Hacı Veyis 
Camii’nde kılınan ikindi namazı 
sonrası Üçler Mezarlığı’na dua-
larla defnedildi. İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, Dr. Engin 
Ümit Özdikililer’in vefatıyla ilgili 
taziye mesajı yayınladı. Prof. Dr. 
Koç, “Selçuklu 07 Nolu Aile Sağlı-
ğı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak 

görev yapan Dr. Engin Ümit Öz-
dikililer’in vefat etmiş olduğunu 
büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bu-
lunmaktayım. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine, yakın-
larına ve tüm sağlık camiamıza 
da başsağlığı dilerim” ifadelerini 
kullandı. Cenaze namazına Özdi-
kililer’in yakınları ve sağlık cami-
asından mesai arkadaşları katıldı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Özdikililer’e Allah’tan rahmet ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. 
n HABER MERKEZİ

Konya Protokolü büyük bir yangının yaşandığı MAR-SAN Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu. 
Yetkililer yanan işyerlerinin tamamının sigortasız olduğunu dile getirirken, yangın altyapısının bir defa daha 
gözden geçirilmesine dikkat çekti. Ayrıca yangına sebep olan A.B. isimli  güvenlik görevlisi ise tutuklandı 

Ateş düştüğü yeri yaktı!
Kurban Bayramı’nın 4. günü 

MAR-SAN Sanayi Sitesinde çıkan 
yangınla ilgili Vali Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti MKYK Üyesi 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başka-
nı MemişKütükcü, Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı 
Muharrem Karabacak, Mobilyacılar 
Odası Başkanı Mehmet Günbaş ve si-
vil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
incelemelerde bulundu.İncelemenin 
ardından gazetemize özel açıkla-
malarda bulunan Oda Başkanları ve 
yetkililer, yanan dükkânların sigortalı 
olmadığının altını çizerek tüm işlet-
melerin yangın ile ilgili yönetme-
likleri gözden geçirmesi gerektiğini 
vurguladı. Yaklaşık olarak 100 mil-
yona yakın maddi zararın olduğunu 
belirten Mobilyacılar Odası Başkanı 
Mehmet Günbaş, “Sanayi içerisine 
itfaiye merkezinin de kurulması iyi 
olur. Ama tabi bundan önce işyerle-
rimizin yangınla ilgili ciddi önlemleri 
alması lazım.  Bunlar; yangın tüpleri, 
köpükler, yangın vanaları olabilir” 
dedi. Aynı zamanda Polis ekiplerinin 
incelediği güvenlik kameralarında 
bulunan görüntüler sonrası yangına 
neden olan A.B. isimli güvenlik gö-
revlisi gözaltına alındı. 

YANGINA NEDEN OLAN GÜVENLİK 
GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kon-
ya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro 
Amirliği ekipleri fabrika ve çevresin-
de bulunan güvenlik kameralarını 
incelemeye aldı. Polis ekiplerinin in-
celediği güvenlik kameralarında bu-
lunan görüntüler sonrası A.B. isimli 
güvenlik görevlisi gözaltına alındı. A.
B.’nin emniyetteki sorgusunda arka 
kapısı açık olan bir iş yerinde bulunan 
elektrikli hızarı çalıştırdığı ve maki-
nenin patlayarak yanmaya başladığı 
ardından korkup olay yerinden kaçtı-
ğı yönünde ifade verdiği iddia edildi. 
A.B, “pişmanım bilerek yapmadım” 
dese de, ortada bir kundaklama olup 
olmadığı yapılan detaylı inceleme 
sonrası netlik kazanacak. 

KUNDAKLAMA VAR MI?
Kundaklama olup olmadığı ile il-

gili soruları cevaplayan AK Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Va-
liliğimiz ve adli organlarımız gerekli 
çalışmaları yapıyorlar. Bize o konuda 
ulaşan net bir tespit olmadığı için ge-
lişmeleri izleyeceğiz.” dedi.

“İŞLETMELERİMİZİN 
ZARARININ KARŞILANMASI 
İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ”

İncelemelerde bulunduktan son-
ra açıklama yapan AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız yangına 
erken müdahalenin büyük bir zara-
rı engellediğini söyledi. İşletmelerin 
zararlarını karşılamak için gerekli ça-
lışmaları yürüttüklerini de söyleyen 
Altunyaldız, “Konya’mız bayramın 
son günü büyük bir yangın ile karşı 
karşıya kaldı. Öncelikle tüm işletme-
lerimize ve Konya’mıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. Yangın anın-

da tüm imkânlarımızı anında seferber 
ettik. Bu anlamda dışarıdan da destek 
aldık. Burada da erken müdahale-
nin zararın büyümesini engellediğini 
gördük. Valiliğimiz şuanda AFAD 
Koordinasyonunda tüm tespitlerin 
yapılması için çalışmaları sürdürü-
yor. Tespitler Ankara’ya yani yetkili 
kurumlara iletilecek. Bizlerde Konya 
Milletvekilleri olarak hemşerilerimi-
zin zararlarının ortadan kaldırılması 
için her türlü çalışmaları yapacağız” 
diye konuştu. 
“KİMYASAL YANGIN ALTYAPIMIZ BİR 
DEFA DAHA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Kimyasal olan yangınlara karşı 
alt yapının güçlendirilmesi gerektiği-
ne dikkat çeken Konya Sanayi Odası 
Başkanı MemişKütükcü cümlelerini 
şu şekilde aktardı: “8 işyerimiz yandı 
bunun yanı sıra yangından etkilenen 
işyerlerimiz de var. İtfaiyemiz 6,5 
saat süren yoğun bir söndürme çalış-
masından sonra hamdolsun yangını 
tamamen bertaraf etti. Bu felaketten 
olumsuz etkilenen tüm üretici, tüccar 
ve sanayici arkadaşlarımıza geçmiş 
olsun diliyoruz. Bu tür durumlarda da 
şehrin bir araya gelme kabiliyeti çok 
önemli. Olayların yaşanmaması için 
yada büyük kayıpların yaşanmaması 
için önleyici faaliyetler çok önemlidir. 
Konya Sanayi Odası Başkanı olarak 
işletmelerin, önleyici olan faaliyetleri 
bir defa daha gözden geçirmelerini 
istiyorum. Bu tür olumsuzlukların 
yaşanmaması için ne tür tedbirlerin 
alınabileceği ve yangın yönetmeliği-
ne dair eksiklerini gözden geçirmeleri 
gerekiyor. Bunlar tamamen doğru-
dan kendi menfaatlerinedir. Biz zaten 
yangın konusunda yayımlanmış olan 
yönetmelikleri uygulasak yeter. Kim-
yasal olan yangınlara teknik altyapı-
mızın ve itfaiye teşkilatımızın biraz 
daha güçlendirilmesi bu vesile ile bir 
defa daha gözden geçirilebilir”

“YANGIN EKİPMANLARI İLE 
İLGİLİ ESNAFLAR TEKRARDAN 

BİLGİLENDİRİLECEK”
Bu tür yangınlarda alınabilecek 

olan tedbirler veya yangın söndürme 
ekipmanları ile ilgili konular hakkında 
esnafı tekrardan bilgilendireceklerini 
dile getiren Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği Başkanı Muhar-
rem Karabacak, “Öncelikle tüm Kon-
ya’mıza, işyeri sahiplerimize geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün 
yapmış olduğumuz incelemeler so-
nucunda da bazı gerçekleri görmüş 
olduk. Olayın Afet kapsamı altına 
alınması ile ilgili AFAD bir çalışma 
yürütüyor. Bizlerde Esnaf ve Sanat-
kârlar Odaları Birliği olarak elimizden 
geleni yapacağız. Hem üyelerimizi 
hem de odalarımızı bilgilendiriyoruz. 
Bu tür yangınlarla ilgili alınabilecek 
olan tedbirleri veya yangın söndürme 
ekipmanları ile ilgili konuları kendi-
lerine bir kez daha anlatacağız. Tüm 
işyerlerinin sigortalarını yaptırmaları 
noktasında da çalışmalarımız olacak. 
Maddi hasar için şuanda herhangi bir 
tutar söylemek doğru olmaz ama za-
rarın çok büyük olduğunu görüyoruz. 
Orada sadece Esnaf Odaları Birliğine 
kayıtlı bir işletme var. Tüm işyerleri-
mizin zararının karşılanması gereki-
yor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
devlet büyüklerimizin de Konya’mıza 
bu konu ile ilgili yardımları olacaktır” 
ifadelerini kullandı.

“YANAN İŞYERLERİNİN 
TAMAMI SİGORTASIZ”

MAR-SAN Sanayi sitesi içeri-
sinde çıkan yangın ile birçok kişinin 
ocağı söndü. Maddi hasarın ise yak-
laşık olarak 100 milyon civarında 
olduğu belirtiliyor. Açıklamalarda 
bulunan Konya Mobilyacılar Odası 
Başkanı Mehmet Günbaş, yanan 
işyerlerinin sigortasız olduğunu 
dile getirerek cümlelerini şu şekilde 

aktardı: “Ateş düştüğü yeri yakar. 
Burada 8 tane işyerimizin tamamı 
yandı. İş yeri sahiplerinin şuanda ye-
niden işe başlayabileceği hiçbir mad-
di desteği yok. Marangozlar Sanayi 
içerisinde ise her 6 ayda bir işyerimiz 
yanıyor. Genele baktığımız zaman 
bu zamana kadar 10 civarında işyeri 
yandı. Bunun önlemini almadığımız 
için bugün çok ileri bir boyutta yan-
gınla karşı karşıya kaldık. Yanan iş-
yerimizin hemen yanında vernik ve 
tiner satıcısı bir arkadaşımızın işyeri 
vardı. Eğer yangın oraya sıçramış ol-
saydı bugün MAR-SAN diye bir yeri 
konuşmuyor olurduk. Allah korudu 
ama yine de çok büyük maddi za-
rar var. Zararın yaklaşık olarak 100 
milyon civarında olacağını düşünü-
yorum. Makineler bile eridi. Bizlerde 
ki hata işyerlerimizin bahçesini yüz-
de 100 kapatmamız. Bundan dolayı 
yangın çok çabuk sıçradı ve itfaiye 
müdahale yapamadı. Sanayi içerisi-
ne itfaiye merkezinin de kurulması 
iyi olur. Ama tabi bundan önce iş-
yerlerimizin yangınla ilgili ciddi ön-
lemleri alması lazım.  Bunlar; yangın 
tüpleri, köpükler, yangın vanaları 
olabilir. Eğer yangın ilk çıktığı anda 
müdahale edilseydi böyle olmazdı. 
Çünkü nerdeyse birçok ailenin ocağı 
söndü. Yaklaşık olarak 1000’e yakın 
kişi bu işyerlerinde çalışıyordu. Dev-
letimizin bu konuda almış olacağı 
konular bizi mutlu edecektir. Ya-
nan işyerlerinin hiç birinin sigortası 
yoktu. Sigorta ihtimali yok çünkü 
işyerlerimiz ruhsatlı değil. BÜSAN 
ve KONSAN dâhil olmak üzere 4 bin 
500 işyerinin sadece 350 tanesi ruh-
satlı. Diğerlerinin hiçbirisinde ruhsat 
yok. Normalde işyerleri 300 metre 
ama biz 3 bin metre yer kapatmışız. 
Esnaflarımızın bu konuda imar affın-
dan yararlanmalarını istiyoruz”
n HÜSEYİN MENEKŞE

ASKON Konya Şube
Başkanı Yakup Yıldırım

Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri ve oda başkanları, Kurban 
Bayramı’nın 4. günü büyük bir yangının yaşandığı MAR-SAN Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu.
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   19 °C   33 °C

Karaman             16 °C 32 °C 

Aksaray               18 °C  33 °C

Ankara                 20 °C 34 °C
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Ayşegül ve Fatih bir ömür mutluluk için hayatlarını birleştirdi. Genç çifti bu mutlu gün-
lerinde sevenleri yalnız bırakmadı. Bağlama ve Tatlısu aileleri düğün mutluluğu yaşadı

Ayşegül ve Fatih, 
hayatlarını birleştirdi

Mümüne-Ömer Bağlama çif-
tinin kızı Ayşegül ile Ummuhani- 
Mustafa Tatlısu çiftinin oğlu Fatih 
düzenlenen düğün töreni ile dünya-
evine girdi. Alanya Club Marina’da 
gerçekleştiren düğün törenine 
Bağlama ve Tatlısu ailelerin yakın-
ları,sevenleri ile çok sayıda davetli 
katıldı. Bağlama ve Tatlısu aileleri 
misafirlerini kapıda karşılayarak ha-
yırlı olsun dileklerini kabul etti. Ay-
şegül ve Fatih misafirlerini, “ Evlilik, 
bir yuvada tek olabilmek bir yastıkta 
yaşlanabilmektir.Aynı yuvada tek 
olmaya,aynı yastıkta baş koymaya 
adım attığımız en mutlu günümüz-
de siz değerli dostlarımızı aramızda 
görmekten mutluluk duyacağız” ifa-
deleri ile davet etti. Düğüne katılan 
misafirler genç çift ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Yenigün gazetesi 

olarak Ayşegül ve Fatih’e bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, ailelerini 
de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Taş ve Akar aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Taş ve Akar aileleri düğün mutluluğu 
yaşadı. Mehmet-Gülizar Taş çiftinin oğlu 
Tahir ile Ziya-Ayşe Akar çiftinin kızı Sü-
meyye Nur ömür boyu mutluluk için ‘evet’ 
diyerek dünyaevine girdi. Çumra’da dü-
zenlenen düğün merasimine Taş ve Akar 
ailelerinin yakınları, sevenleri ve dostları 
katıldı. Misafirlerin kapıda karşılayarak 
‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul eden Taş ve 

Akar aileleri kendileri ile tek tek ilgilenerek 
geleneksel düğün pilavı ikramında bulun-
du. Tahir ve Sümeyye Nur çifti ise mutlu-
luklarını yakınları ile paylaşarak hatıra fo-
toğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Yenigün Gazetesi olarak Tahir ve Sü-
meyye Nur çiftine ömür boyu mutluluk, 
Taş ve Akar ailelerine ise ‘hayırlı olsun’ di-
leklerimizi iletiyoruz. n MEVLÜT EGİN

Kamuya ait borçların yapılandırılmasında başvuru süresi dün sona erdi. Borcu olan vatandaşlar yapılandırma fırsatını kaçırmamak için Vergi 
Dairesi ve SGK İl Müdürlüğü’ne akın etti. Yapılandırma ilk taksitler Eylül ayından ödenmeye başlayacak ve 2 ayda bir yapılacak 

Kamuya ait olan borçların yapı-
landırılmasına yönelik başvuru sü-
resi dün sona erdi. Yetkililerin tüm 
uyarılarına rağmen son günü bekle-
yen vatandaşlar vergi dairesi ve SGK 
İl Müdürlüğü’nde sıra oluşturdu. 
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Kanun’un uygulama süresi 

yoğunluk nedeniyle 31 Temmuz’dan 
27 Ağustos’a uzatılmıştı. Ancak yine 
son günü bekleyenler oldu. Fırsat-
tan yararlanmak isteyenler son gün 
çilesine katlanmak zorunda kaldı. 
Kamuya borcu olan vatandaşlar sa-
bahın erken saatlerinden itibaren 
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’na 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-

dürlüğü’ne akın etti. Vatandaşlar söz 
konusu yapılandırma kanunundan 
dolayı memnuniyetlerini ifade etti. 
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’na 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-
dürlüğü ise gece 23:59’a kadar va-
tandaşlara hizmet verdi. 

ÖDEMELER EYLÜL AYINDA 
Başvuru sürecinin sona ermesi-

nin ardından vergi dairelerine öde-
melerin ise Eylül ayında gerçekleş-
tirileceği belirtildi. Ödemeler 2 ayda 
bir yapılacak. Yapılandırmadan ne 
kadar kişinin faydalandığı ve yapılan-
dırma miktarı sonucu devlete ödene-
cek miktarın ise önümüzdeki günler-
de netlik kazanması bekleniyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kamuya borcu olan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne akın etti.

Yine son gün beklendi!
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EREGLİ

Umuda yolculuklarında 
yanlarında oluyoruz

Şehit ailelerimiz 
başımızın tacıdır

Ereğli Belediyesi sosyal so-
rumluluk hizmetleri kapsamın-
da yaklaşık 4 yıldır her hafta Salı 
günleri Onkoloji Hastalarının te-
davileri için Konya’ya ulaşımlarını 
sağlıyor. Ekipler, hastaneye kadar 
götürülen hastaların girişlerini 
yaptırarak onlara refakat ediyorlar.

Hizmet hakkında değerlendir-
melerde bulunan Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Ereğli Belediye-
si olarak şehrimizde birçok hizme-
te ve önemli projeye hayat verdik. 
Ancak en önemli sıralamamızda 
sosyal sorumluluk projelerimizi 
en başa koyuyoruz. İnsanımıza 
dokunan her türlü hizmet bizleri 
mutlu ediyor. Bu kapsamda yakla-
şık 4 yıldır Onkoloji Hastalarımızın 
Konya’mıza ulaşımlarını sağlıyor, 
tedavilerinde onlara refakat edi-

yoruz. Onların yüzlerindeki tebes-
süm ve bir Allah(cc) razı olsun de-
meleri bizim için mutlulukların en 
büyüğüdür. Onların bu mücade-
lesinde hayata tutunan ellerinden 
tutabiliyor, kalplerinde yer edine-
biliyorsak ne mutlu bize. Onların 
umuda yolculuğunda yanlarında 
olmak, onlara destek olmak bizim 
görevimiz. Umut Otobüsü diye 
adlandırdığımız otobüsümüzle ve 
her türlü hizmetle Belediye olarak 
onların emrindeyiz. Ereğli’miz-
de birçok ilki gerçekleştirmenin, 
önemli hizmetleri kazandırmanın 
yanı sıra hastalarımıza ve engelli 
kardeşlerimize yaptığımız hizmet-
ler bizim için çok değerli. Bu duy-
gu ve düşüncelerle tüm hastaları-
mıza Allah(cc)’tan şifa diliyorum” 
dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’in talimatıyla düzenle-
nen yemek programında eşleri 
İlkay Özgüven Hanımefendi şehit 
aileleriyle yemekte bir araya geldi. 
Şehit ailelerimiz bizim başımızın 
tacıdır diyen Başkan Özgüven: 
“Şehit ailelerimizle olabildiğince 
bir araya gelmeye gayret gösteri-
yoruz. Onlar ki evlatlarını, baba-
larını, kardeşlerini bu toprakların 
ebediyen bizlere yurt olması, va-
tan olması adına kanlarını, canla-
rını veren kimselerin yakınlarıdır. 
Bunun için biz ne yaparsak azdır, 
kifayet etmez ama hep onların ya-
nında olacağız. Sofralarımız onlar-
la bereketlenir. Şehit ailelerimizle 

bir araya gelmek, her türlü ihti-
yaçlarında yanlarında olmak bizim 
asli görevimizdir. Onlar bizim ba-
şımızın tacıdır. Şehit ailelerimizin 
onuruna düzenlemiş olduğumuz 
programımıza katılımları bizleri 
çok mutlu etti. Belediye olarak her 
zaman şehit ailelerimizin yanın-
dayız ve her türlü ihtiyaçlarında 
destek oluyoruz. Onlar bize kah-
ramanlarımızın emaneti ve bizim 
ailemizdir. Bu duygu ve düşünce-
lerle vatan uğruna canlarını seve 
seve veren kahramanlarımıza 
Allah(cc)’tan rahmet diliyor, ka-
tılımlarından dolayı şehit aileleri-
mize teşekkürlerimi sunuyorum” 
şeklinde konuştu.

Ereğli Belediyesi organizasyonluğunda mevcut Sanayi Sitesinin kaldırılması, modern 
ve işlevsel bir sanayi sitesi yapılması ile ilgili bir istişare toplantısı gerçekleştirildi

Yeni sanayi sitesi için 
canla başla çalışacağız

İstişare toplantısına Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez, Ereğli Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven, AK 
Parti İlçe Başkan Yardımcısı Zübeyir 
Dursun, Oda Başkanları ve Sanayi 
Esnafı katıldı. Böyle bir toplantıya ev 
sahipliği yapmaktan mutlu olduk-
larını dile getiren Başkan Özgüven: 
“2-3 senedir mevcut sanayi sitemi-
zin yeterli olmadığı, esnafımızın ve 
hizmet alan vatandaşlarımızın sıkın-
tılı olduğu ve yeni bir sanayi sitesi 
yapılması gerektiği hep vurgulanı-
yor. Bu konu Sayın Milletvekilimiz 
başta olmak üzere bizlere iletiliyor. 
Ve bu konuyla ilgili çeşitli görüşme-
ler oldu. Artık bu konuyla ilgili adım 
atma zamanı geldi. Yeni sanayi site-
si için konum ve diğer açılardan de-
ğerlendirildiğinde başka uygun alan 
yok. Siz esnaf, oda olarak bir karar 
vereceksiniz, işlemler başlayacak ve 
takip edeceksiniz. Bizler de bu nok-
tada üzerimize düşen ne varsa yapa-
cağız. Bizler sizin emrinizdeyiz, bu 
konuda en büyük görev size düşü-
yor. Bu anlamda şehrimize yeni bir 
sanayi sitesi kazandırmak için hep 
birlikte canla başla çalışacağız” dedi.

HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Birlik olmak gerektiğine vur-

gu yapan Konya Milletvekili Halil 
Etyemez: “Son zamanlarda ülke-
mizin ekonomisine yapılan operas-
yon malumunuz, bu noktada bir ve 
beraber olmalıyız. Allah(cc) izniyle 
bunun da üstesinden geleceğiz, ba-
şaramayacaklar. Yeni Sanayi Sitesi 

konusunda isteğimiz ve arzumuz 
var. Ancak burada en önemli görev 
sanayi esnafımıza ve Oda Başkan-
larımıza düşüyor. Biz her türlü des-
teği vermeye hazırız. Oturup proje 
yapamayız ancak sizlerin önüne 
düşer ve her kapının açılması için 

canla başla çalışırız. Buradan bir 
karar çıkması ve bir an evvel yeni 
sanayi sitemiz için adımların atıl-
ması gerekir” ifadelerini kullandı. 
Program protokol ve sanayi esnafı-
nın karşılıklı soru-cevap ve istişare-
leriyle sona erdi.

Ereğli Bele-
diye Başkanı 
Özkan Öz-
güven Türk 
Milleti’ne 
Anadolu’nun 
kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 
947. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı 
mesajda, Anadolu’nun ecdadın bıraktı-
ğı en güzel miras olduğunu söyledi.

Anadolu ecdadın 
en güzel mirası

‘Ereğlimize yakışır hizmetler 
yapmaya devam edeceğiz’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, 1981 yılından bu yana 
hiçbir düzenleme yapılmayan Ata-
türk Anıtı’nda başlatılan yenileme 
çalışmalarını inceledi.

Çalışmaları yerinde inceleyerek 
gereken noktalarda talimatlarını 
verdi. Hizmet noktasında taşın al-
tına yalnız elimizi değil gövdemizi 
koyuyoruz diyen Başkan Özgüven: 
“Şehrimizde yıllardır çözülmeyen 
sorunların üzerine giderek bir bir 
çözüme kavuşturduk. 

Alt yapı, kanalizasyon, Asbest-
li boruların değişimi, rekor sayıda 
sıcak ve soğuk asfalt, açılan yeni 
yollar, kaldırımlar, prestij caddeler, 
vektörel parklar ve sayamadığımız 

birçok hizmeti Ereğli’mize kazan-
dırdık. Bunların yanında yıllardır 
düzenleme yapılmayan kötü gö-
rünüm oluşturan yerleri de sihirli 
dokunuşlarla şehrimize yakışır hale 
getirdik. Bu kapsamda 1981 yılın-
dan bu yana düzenleme yapılma-
yan Atatürk Anıtımızı yeniliyoruz. 
Çalışmamız tamamlandıktan sonra 
herkesin takdirini kazanacak, kulla-
nışlı bir anıta kavuşacağız. Şehrimi-
ze köklü hizmetler yapıyoruz. Gay-
retle, samimiyetle, sevgiyle daha 
değerli bir Ereğli için çalışmaları-
mıza devam edeceğiz. Bu noktada 
bizlere destek olan tüm vatandaşla-
rımıza teşekkür ederim” ifadelerini 
kullandı.

Ereğli Belediyesi’nden özel 
hastane için cazip arsa

Ereğli Belediyesi’nin kendi öz 
kaynaklarıyla aldığı, şehrin en de-
ğerli ve merkezi yerinde olan Uğur 
Mumcu Caddesi’ndeki yaklaşık 
6 Bin metrekarelik arsa Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’in talimat-
larıyla özel hastane yapımı için ca-
zip fiyatlarla yatırımcıları bekliyor. 
Konu hakkında açıklamalarda bulu-
nan Başkan Özgüven: “Ereğli’mizin 
sorunlarına köklü çözümler üret-
meye devam ediyoruz. Hizmet nok-
tasında dört koldan çalışmalarımızı 
sürdürürken şehrimizde önemli ek-
siği gidermenin yanında istihdam 
da sağlayacak projeler üretmeye 
özen gösteriyoruz. İlçemizde Özel 
Hastane eksikliği açıkça hissedili-
yor. Göreve geldiğimiz günden beri 

Özel Hastane için yoğun bir gayret 
sarf ettik. Özellikle daha önce Al-
man Hastanesi’nin bulunduğu yeri 
almak için önemli mesafe kat ettik 
ancak buradaki eski müstecirlerin 
uzlaşmaz tavrı nedeniyle yarıda 
kaldı. Bunun üzerine Belediyemiz 
öz kaynaklarıyla satın aldığımız 
Uğur Mumcu Caddemizdeki yak-
laşık 6 Bin metrekarelik arsamızı 
Özel Hastane yapımı için yüzde 10 
yada yüzde 20 arası bir peşinat ve 
uzun vadeli yayılan bir ödeme pla-
nıyla tahsis edeceğiz. Burayı alacak 
kişiler 6 ay içerisinde çalışmalara 
başlayacak ve 24 ay içerisinde has-
tane yapımını tamamlayacaklar. Bu 
noktada müteşebbislerimizi bekli-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Ereğli’de kurulması planlanan yeni sanayi sitesi için sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirildi.
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‘Meram’ı gördüm, hayran kaldım’ ‘Konya en çok konuşan 9. il oldu’
Meram’ın kardeş şehirlerinden 

biri olan Azerbaycan Şeki’nin Beledi-
ye Başkanı Elshadİbadov Meram Be-
lediyesine sürpriz bir ziyaret gerçek-
leştirdi. Meram’ı ilk defa gördüğünü 
ve kaldığını söyleyen İbadov, “İki be-
lediye arasındaki dostluk, kardeşlik 
ve dayanışma ile ekonomik ve kül-
türel anlamda her türlü işbirliğinin 
artırılması için gayret gösteriyoruz” 
diye konuştu. Meram Belediye Baş-
kan Vekili Fahri Eken’de kardeşlik 
bağlarımızı yaşattığımız sürece güç-
lü devletler olarak yaşamaya devam 
edeceğimizi söyledi. Meram’a kardeş 
şehri Şeki’den sürpriz ziyaret. Şeki 
Belediye Başkanı Elshadİbadov Me-
ram Belediyesini ziyaret etti. İbadov 
ve ailesi Meram Belediyesi Başkan 
Vekili Fahri Eken tarafından karşı-
landı. İbadov’u karşılamada Eken’e-
Meram Belediyesi Meclis Üyeleri de 
eşlik etti. 

“MERAM’I İLK KEZ 
GÖRDÜM, HAYRAN KALDIM” 
Konya’ya ilk defa geldiğini ve 

hayran kaldığını kaydeden  Şeki Be-
lediye Başkanı Elshadİbadov  progra-
mında olmamasına rağmen görmeyi 
çok istediği için programını değiştirip 
Konya’yı ve Meram’ı da ziyaretine 
dahil ettiğini kaydetti.  Meram Bele-
diyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olmanın ken-
dileri için mutluluk verici olduğunu 
kaydeden İbadov sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Ailemle birlikte Ankara’day-
dık. Konya’yı görmeyi çok arzu ettik. 
Bu nedenle ani bir karar alarak rota-
mızı Konya’ya, Meram’a çevirdik. İlk 
defa gördük Konya’yı. Bende ailem-

de hayran kaldı hem Konya’ya hem 
de Meram’a. Biz Meram ile kardeş 
şehir olmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Kardeşliğimizin daim olması ve bir 
millet iki devlet olarak Allah (C.C)’ın 
sonumuzu da hayretmesi en büyük 
duamızdır. İki belediye arasındaki 
dostluk, kardeşlik ve dayanışma ile 
ekonomik ve kültürel anlamda her 
türlü işbirliğinin artırılmasının ge-
rekliliğine inanıyoruz. Ve bunun için 
çaba sarf etmeye hazırız. Türkiye-A-
zerbaycan dostluğu ve kardeşliği her 
zaman devam edecektir. Biz aynı 
soydan, kültürden gelen milletleriz. 
Bu yüzden Türkiye’ye ve Türk hal-
kına olan desteğe her zaman devam 
edeceğiz. Belediyelerimizin kardeşlik 
gibi önemli bir değer altında olması 
bizi de gururlandırıyor”  

“ÖNCELİĞİMİZ KARDEŞLİĞİMİZİ 
DİRİ TUTMAK OLMALI” 

Ziyaretten duyduğu mutluluğu 
dile getiren Meram Belediye Başkan 

Vekili Fahri Eken’de Şeki Belediye 
Başkanı Elshadİbadov  ve ailesini 
Meram’da ağırlamanın kendileri için 
onur verici olduğunu kaydetti. Azer-
baycan ile Türkiye arasında kardeş-
lik hukukunun yanında gerçekleşen 
kardeş şehir mutabakatıyla Şeki hal-
kıyla aralarındaki gönül bağının çok 
daha güçlendiğini kaydeden Eken, 
Azerbaycan ile ezeli bir kardeşliği-
miz, tarih ve kültür bağımız olduğu-
nu hatırlattı. Eken, “Bizler geçmişten 
gelen tarihi bağlarımızı daha güçlü 
tutarak, kardeşliğimizi pekiştirerek 
ve kültürel kodlarımızı canlı tutarak 
ancak daha güçlü olabileceğimizin 
farkındayız. Bunun için önceliğimiz 
bu kardeşliğin daha sıkı bağlarla 
güçlendirilmesi” diye konuştu.  Zi-
yaretin sonunda Fahri Eken misafiri 
Şeki Belediye Başkanı Elshadİba-
dov’a günün anısına plaket ve Türk 
Bayrağı hediye etti.
n HABER MERKEZİ 

Vodafone aboneleri, arife günü 
ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 5 
günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 
490 milyon SMS ve 17 milyon GB 
mobil internet kullanarak sevdikle-
riyle bol bol hasret giderdi. Kurban 
Bayramı süresince özgürce ve doya-
sıya iletişim kurmanın keyfini yaşa-
yan Vodafone’luların mobil internet 
kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 
kat arttı. Konya, bayramda en çok 
SMS gönderen ve mobil internet 
kullanan beşinci, en çok konuşan 
dokuzuncu il oldu. 

Türkiye’nin dijitalleşmesine li-
derlik etme vizyonuyla faaliyetlerini 
sürdüren Vodafone, bu yıl da Kur-
ban Bayramı’nda Türkiye’nin dört 
bucağındaki 23,4 milyon abonesine 
kesintisiz iletişim ayrıcalığı yaşattı. 
Vodafone’un Kurban Bayramı sü-
resince gerçekleşen GSM trafiğine 
ilişkin açıkladığı verilere göre, Vo-
dafone’lular arife günü ve bayramı 
kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1 
milyar dakika konuştu, 490 milyon 
SMS attı ve 17 milyon GB mobil in-
ternet kullandı. Kurban Bayramı’n-
da sevdikleriyle bol bol hasret gide-
ren Vodafone’luların mobil internet 
kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 
kat arttı. Konya, bayramda en çok 
SMS gönderen ve mobil internet 
kullanan beşinci, en çok konuşan 
dokuzuncu il oldu. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 
şunları söyledi:

“Vodafone olarak, yaptığımız 
her işin merkezine müşterilerimizi 
yerleştiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını 
tam olarak anlamaya ve karşılama-
ya odaklanıyor; ürün ve hizmetle-
rimizi bu anlayışla geliştiriyoruz. 
Türkiye’de herkesin onları önem-
sediğimizi ve Vodafone müşterisi 
olmanın bir ayrıcalık olduğunu bil-
mesini istiyoruz. Bu anlayışla, her 
bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz 
Kurban Bayramı’nda da geniş kap-
sama gücümüzle abonelerimizin 
kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıla-
dık. Abonelerimiz 1 milyar dakika 
konuştu, 490 milyon SMS attı ve 17 

milyon GB mobil internet kullana-
rak sevdikleriyle hasret giderdi. Bu 
vesileyle, tüm halkımızın geçmiş 
bayramını kutluyoruz.”

Vodafone’lular bayram boyunca 
Türkiye’nin dört bir yanında yaşa-
yan sevdikleriyle bol bol konuştu, 
mesajlaştı ve veri alışverişinde bu-
lundu. Buna göre, bayram süresince 
en çok konuşan 10 il sırasıyla İstan-
bul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antal-
ya, Bursa, Adana, Samsun, Konya 
ve Van olurken, en çok SMS gönde-
ren iller sırasıyla İstanbul, Ankara, 
Şanlıurfa, Samsun, Konya, Adana, 
Antalya, İzmir, Bursa ve Van olarak 
gerçekleşti. En çok mobil internet 
kullanan iller ise İstanbul, Ankara, 
İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Balı-
kesir, Şanlıurfa, Muğla ve Samsun 

şeklinde sıralandı.
Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da 

bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vo-
dafone abonelerinin en çok aradığı 
ülkeler sırasıyla Almanya, Afga-
nistan, KKTC, Mısır, Fransa, Suu-
di Arabistan, Hollanda, Belçika ve 
Yunanistan olurken, en çok SMS 
de İngiltere, KKTC, Almanya, Fran-
sa, Türkiye, Hollanda, Avusturya, 
Azerbaycan ve Rusya Federasyo-
nu’na gönderildi.

Vodafone Red aboneleri de yur-
tiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan 
kaldıran “Her Şey Dahil Pasaport 
- Dünya” hizmeti ile tarifelerindeki 
her yöne dakika, SMS ve internetle-
rini 104 ülkede tıpkı Türkiye’deymiş 
gibi bayram süresince özgürce kul-
landı. n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri tarafından Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde toplu bayramlaşma programı 
gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda önümüzde hiçbir engel tanımıyoruz” dedi 

‘En büyüklerden biri olacağız’
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 

merkez ilçe belediyeleri tarafından 
Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai 
gününde belediye çalışanlarına yö-
nelik bayramlaşma programı düzen-
lendi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyük-
şehir Belediyesi Mevlana Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen programda 
yaptığı konuşmada vatandaşların 
sorunsuz bir bayram geçirmesi için 
gösterdikleri çaba dolayısıyla Büyük-
şehir ve ilçe belediyelerin tüm çalı-
şanlarına teşekkür etti. 

Başkan Altay, Konya olarak bay-
ramın 4. gününde Marangozlar Sa-
nayi Sitesi’nde bir işyerinde başlayan 
ve yakındaki işyerlerine de sıçrayan 
büyük bir yangın yaşadıklarını be-
lirterek, “Yangına fedakârca ve ce-
fakârca müdahale eden itfaiye teşki-
latımıza, bize her türlü desteği veren 
ilçe belediyelerimize, tüm kamu ku-
rum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Şehrimize geçmiş olsun. 
Rabbim beterinden korusun inşal-
lah” dedi. 
BAYRAMDA 150’DEN FAZLA ÜLKEDE 

BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIK 
Bayramda sadece Türkiye’de de-

ğil, dünyanın 150’den fazla ülkesinde 
Türkiye’den giden vatandaşlarımı-
zın, Türklerin cömertliğini dünyaya 
gösterdiğini ve mazlum milletlerin 
Kurban Bayramı’nı yaşaması için fe-
dakârca kurban faaliyetinde bulun-
duklarını kaydeden Altay, “Özellikle 
yurtdışında kurban faaliyetinde bulu-
nan tüm kardeşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Bayrağımızı dünyanın 
150’den fazla ülkesinde dalgalandı-

rarak bizleri gururlandırdılar” diye 
konuştu. 
BİNLERCE ÇOCUĞUMUZ GELECEĞİN 

TÜRKİYESİNİN İŞARETİNİ VERDİ 
Başkan Altay, Pazar günü Kon-

ya’nın tarihi bir gün yaşadığını da 
kaydederek “Güle Oynaya Camiye 
Gel” programı kapsamında binlerce 
çocuğun anne ve babalarıyla sabah 
namazında Mevlana Meydanı’nda 
bir araya geldiklerini hatırlattı. Altay, 
“Çocuklarımız, 947’nci yıldönümünü 
kutladığımız Malazgirt Zaferi’ndeki 
Sultan Alparslan’ın ordusunun adeta 
bir neferi gibi meydanda geleceğin 
büyük Türkiyesi’nin işaretini bizlere 
verdiler” ifadelerini kullandı. 

BU BİR MEMLEKET MESELESİDİR 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay’ın günde-
minde Türkiye’ye karşı yürütülen 
ekonomik operasyonlar da vardı. 
Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke 
olduğunu, belediyeler olarak da ül-
kemizi geliştirmek için hep birlikte 
gayret ettiklerini aktaran Başkan 
Uğur İbrahim Altay, “Bugün dünya-
nın büyük bir gıptayla izlediği büyük 
ve kutlu yürüyüşün zamanını yaşıyo-
ruz. Ülkemizi geliştirmek ve dünyada 
söz sahibi yapmak adına faaliyetler 
yürütüyoruz. Milli ekonomimiz ve 
sanayimizi güçlendiriyoruz. Bizler 
bunu yaparken dost bildiklerimiz ve 
müttefik sandıklarımız da içeriden dı-
şarıdan bize engel olmak için ellerin-
den geleni yapıyor. Bugünlerde yine 
ekonomik bir saldırı ile karşı karşı-

yayız. Cumhurbaşkanımızın da ifade 
ettiği gibi bu ne Recep Tayyip Erdo-
ğan meselesidir ne de bir AK Parti 
meselesidir. Bu aslında bir memleket 
meselesidir. Memleketimize, ülkemi-
ze ve bağımsızlığımıza yapılmış bir 
saldırıdır” diye konuştu. 

YERLİ VE MİLLİ 
ÜRÜNLER KULLANALIM 

Başkan Altay, ülke olarak söz ko-
nusu saldırıdan kurtulmak için milli 
üretim ve ihracatın arttırılmasının 
önemine dikkat çekerek konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Kurtuluşumuz daha 
fazla üretmek, daha fazla ihracat yap-
mak ve ülke ekonomisini güçlendir-
mekten geçiyor. Bunun için de hep 
birlikte gayret etmemiz gerekiyor. 
Yerli ve milli üretimleri kullanmamız 

gerekiyor. Burada da kamuya çok 
önemli görevler düşüyor. Özellikle 
belediyeler olarak kullandığımız bü-
tün ürünlerde mutlaka yerli ürünler 
kullanmaya dikkat etmeliyiz. Bu sa-
dece belediye alımları için geçerli de-
ğil, tüm belediye çalışanlarımız için 
de geçerli. Sizlerden istirhamımız 
lütfen kullandığınız ürünlerde Tür-
kiye’de üretilmiş ürünleri kullanın ve 
çevrenize de bunu önerin.” 

BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ 
TÜRKİYE YOLUNDA HİÇBİR 

ENGEL TANIMIYORUZ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, tasarruf 
etmenin de Türkiye’nin süreci atlat-
masında önemli bir rol oynayacağını 
söyledi. Bu konuda kamunun önder 

ve öncü olması gerektiğinin üzerin-
de duran Başkan Altay, “Çünkü artık 
bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda 
önümüzde hiçbir engel tanımıyoruz. 
Türkiye, dünyanın en büyük ülke-
lerinden birisi olacak ve buna olan 
inancımız tam. Bunu da hep birlikte 
başaracağız” dedi. 

Altay, 2019 Mart’ında yapılacak 
yerel seçimlere hazırlandıklarını da 
belirterek Konya’nın yine AK Parti’ye 
en yüksek desteği vereceğine inandı-
ğını ifade etti. 

BU SÜRECİ BİRLİK BERABERLİK VE 
KARDEŞLİKLE ATLATACAĞIZ 

AK Parti Konya Milletvekili Gülay 
Samancı da ülke olarak zor zamanlar 
geçirdiğimize vurgu yaptı ve bu sü-
reçte çok daha uyanık olmamız ge-
rektiğini söyledi. 

Gülay Samancı, “Bizler bugüne 
kadar oynanan oyunların her biri-
ni birlik, beraberlik, dayanışma ve 
kardeşlik ruhu ile atlattık. Bundan 
sonraki süreci de inşallah aynı ruhla 
geride bırakacağız. Hepimizin tek bir 
derdi şehrimize, milletimize güzel 
hizmetlerde bulunabilmek. Bizim 
derdimiz bu oldukça rabbimiz de yo-
lumuzu her zaman açık edecektir” 
şeklinde konuştu. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl 
Başkanvekili Seyit Mehmet Sümer, 
Karatay ve Meram Belediye Başkan 
Yardımcıları, muhtarlar dernekleri ile 
sendika temsilcilerinin katıldığı prog-
ramın sonunda protokol mensupları 
hep birlikte belediye çalışanlarıyla 
bayramlaştı.
n HABER MERKEZİ

Engin Aksoy

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri tarafından Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde belediye çalışanlarına yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.
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Türkiye’nin tahıl ambarı Konya 
Ovası’na Türkiye’nin çeşitli illerin-
den gelen mevsimlik tarım işçileri, 
zorlu yaşam şartlarında ekmeğini 
topraktan çıkarıyor. Özellikle Gü-
neydoğu Anadolu’dan birçok aile, 
ekonomik nedenlerle her yıl ni-
san-aralık dönemini, tarımsal üre-
timin yoğun olduğu bölgelerde ça-
lışarak ve çadırlarda konaklayarak 
geçirmek zorunda kalıyor.

Tarımsal faaliyetlerin çeşitliliği 
ve verimliliği bakımından önem-
li bir merkez olan Konya Ovası da 
özellikle Şanlıurfa’dan gelen binler-
ce aileye ekmek kapısı oluyor.

Şanlıurfa Mevsimlik Tarım İşçi-
leri Derneği Başkanı Suphi Curun, 
mevsimlik tarım işçilerinin, hasat 
zamanında aracılarla bağlantıya ge-
çerek İç Anadolu’nun çeşitli illerine 
gittiğini söyledi. Tarımsal faaliyetin 

çeşidine göre mevsimlik işçisi sayı-
sının belirlendiğine değinen Curun, 
“Şanlıurfa ve ilçelerinden nisanın 
ilk haftasında göç başlıyor.” dedi.

Curun, tarım işçiliği yapan aile-

lerin çocuklarını okul bitmeden iki 
ay önce yanlarında götürmek zo-
runda kaldığını belirterek, “Tarım 
işçilerinin bahar ayında yola çıkma-
sından dolayı özellikle çocuklarımız 

okullarından mahrum kalıyor. Mec-
buren eğitimleri yarıda kesiliyor” 
dedi. Hasat aylarında özellikle Kon-
ya’da tarım işçisine fazlaca gereksi-
nim duyulduğunu belirten Curun, 
“Örneğin Şanlıurfa’nın Eyyübiye 
ilçesinde yaşayan 400 bin kişiden 
250 bini tarım işçiliği yapmak için 
yola çıkıyor. Bugün Konya’nın 31 il-
çesi ve köylerine dahi Şanlıurfa’dan 
gelen tarım işçileri çadır kuruyor. 
Türkiye’de en çok mevsimlik işçi-
nin göç ettiği kent Şanlıurfa, en çok 
mevsimlik işçi göçü alan kent de 
Konya’dır.” diye konuştu. Curun, 
tarım işçilerinin zorlu yaşam şart-
larında çalışmak zorunda kaldığını, 
mevsimlik tarım işçilerinin ve aile-
lerinin şartların iyileştirilmesi için 
yetkili kurumlardan destek bekle-
diklerini aktardı.
n HABER MERKEZİ

Alzheimer hastalığına 
karşı önlem alınabilinir

Uzman Doktor Faik İlik, 65 yaş 
üzeri her 100 kişiden 8’inde tespit 
edilen Alzheimer hastalığına ya-
kalanmadan önlem alınabileceğini 
söyledi. Zihnin işlevlerinde kaybol-
ma şeklinde ortaya çıkan bunama 
nedenleri arasında ilk sırada Alz-
heimer hastalığı geldiğini belirten 
Medicana Konya Hastanesi Nöro-
loji Uzmanı Doktor Faik İlik, “Has-
talık sıklığı yaşla birlikte arttığı gibi 
özellikle 65 yaş üzerinde daha da 
belirginleşir. Bu yaşın üzerindeki 
her 100 kişiden 8’inde Alzheimer 
tespit edilmektedir. Özellikle her 
unutkanlığın Alzheimer’a bağlı 
olmadığı akılda tutulmalıdır. Bazı 
vitamin eksiklikleri ve tiroit has-
talıkları da unutkanlığa neden ola-
bilir. Bu nedenle unutkanlığı olan 
hastalar mutlaka nöroloji uzmanı 
tarafından değerlendirilmelidir” 
dedi.  Doktor Faik İlik, Alzheimer 
hastalığında beyinde amiloid de-
nilen bir protin birikimi meydana 
geldiğini, bu birikimin hastada 
klinik bulgular ortaya çıkmadan 
yıllar önce başladığını dile getire-
rek, “Sonrasında klinik bulgular 
gözlenir. Daha önceden kolaylıkla 
yapılan şeylerin daha zor yapılma-
sı, yeni bir şey öğrenmede zorluk, 
söylediklerini unutarak tekrar tek-
rar söyleme başlıca başlangıç bul-
gularıdır. Unutkanlık şikayetinin 

hastanın yakınları tarafından fark 
edilmesi de önemli bir bulgudur. 
Bazı hastalarda hastalıkla birlikte 
kişilik değişiklikleri de meydana 
gelebilir” diye konuştu. 

Alzheimer olmamak için kul-
lanılacak bir ilaç bulunmadığını, 
ancak bazı önlemler alınabilece-
ğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı 
Doktor Faik İlik, bu önlemleri şöyle 
açıkladı; “Sosyal olmamız gere-
kiyor. Kilomuzu normal aralıkta 
tutmalıyız. Tansiyonumuzu ve 
kandaki kolesterol düzeyini normal 
aralıkta tutmalıyız. Zihnimizi çalış-
tırmalıyız. Akdeniz diyeti ile bes-
lenmeliyiz. Zeytinyağı, yeşil sebze 
ve balık ağırlıklı. Yürüyüş yapma-
lıyız.”
n İHA

Bir kişi, aralarında husumet bulunan komşusunu sokak ortasında tabanca ve tornavidayla yaraladıktan 
sonra polise teslim oldu. Mevlüt A. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı

Kendisini takip ettiği 
gerekçesiyle vurmuş!

Bir şahıs, aralarında husumet 
bulunduğu iddia edilen komşusunu 
kendisini takip ettiği gerekçesiy-
le önce tornavidayla yaraladı daha 
sonra da tabancayla vurdu. Üzerin-
de kan izleri olan kıyafetiyle polis 
merkezine giden şüpheli, “Ben birini 
vurdum” diyerek teslim oldu. 

Olay, dün saat 18.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Bosna Her-
sek Mahallesi Sahra Sokak üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Muammer D. (56), üç yıldır 
aralarında husumet bulunan alt 
komşusu Mevlüt A. (37) ile bir ay 
önce apartman bahçesine malzeme 
koyma sebebiyle tartıştı. Muammer 
D., Mevlüt A.’nın mahallede Pazar 
günü kurulan meyve-sebze paza-
rında kendisini takip ettiğini ileri 
sürerek önce yanında bulunan tona-
vidayı sırtına saplayıp ardından ku-
rusıkıdan bozma tabancayla vurarak 
olay yerinden kaçtı. Olayın ardından 
yaralanan Mevlüt A.’yı görenlerin 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. İlk mü-
dahalesi sağlık ekiplerince yapılan 
Mevlüt A. ambulansla Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 
kaldırıldı. 

OLAY YERİNDEN 
KAÇARAK POLİSE TESLİM OLDU 
Olayın ardından Mevlüt A.’yı 

yaralayan Muammer D. olayda kul-

landığı tabancayı atarak Bosna Her-
sek Polis Merkezine giderek, “Ben 
birini vurdum” diyerek teslim oldu. 
Burada bir süre gözaltına tutulan 
Muammer D. Konya Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekiplerine teslim edildi. Şüpheli polis 
merkezinden çıkarıldığı sırada, “Yo-
lumu kesti, takip ediyordu ne yapa-
caktım. Bir aksilik var” dedi. 

Şüpheli daha sonra ifadesi alın-
mak üzere Asayiş Şubeye götürül-
dü. 

CEP TELEFONUNA 
KURŞUN İSABET ETTİ 

Olay yerine sevk edilen polis 
ekipleri ise incelemelerde bulundu. 
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı 
sırada Mevlüt A.’ya ait olduğu id-

dia edilen ve üzerine kurşun isabet 
eden cep telefonu dikkat çekti. Mev-
lüt A.’nın kıyafetinin göğüs cebinde 
olduğu iddia edilen cep telefonu bü-

yük hasar gördü. Polis ekipleri olay 
yerinde bulunan tabanca ve 4 adet 
boş kovanla tornavidaya da el koydu.
n İHA

Mevsimlik tarım işçileri  mesaide

Beyşehir’de kaza: 8 yaralı Gri listedeki terörist öldürüldü

Beyşehir’de, hafif ticari araç-
la otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 8 
kişi yaralandı. Kaza, Şehit İbrahim 
Bey Caddesi, cezaevi kavşağında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ali Ç. yönetimindeki 42 PM 

251 plakalı hafif ticari araçla, Hacı 
K.’nın kullandığı 42 ZF 692 plakalı 
otomobil cezaevi kavşağı mevki-
sinde çarpıştı. Kaza sonrası her 
iki aracın sürücüleriyle araçlarda 
yolcu olarak bulunan Ayşe, Şükran 
ve Medine Ö. ile Asiye, Osman ve 

Furkan K. yaralandı. Yaralılar, olay 
yerine sevk edilen sağlık ekiple-
rinin ilk müdahalesinin ardından 
ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 
alındı. 
n İHA

Doğubayazıt kırsalında etkisiz 
hale getirilen teröristlerden biri-
nin, Gri Liste’de yer alan “Tolhil-
dan” kod adlı Fecri Demir olduğu 
belirlendi. Ağrı’nın Doğubayazıt 
kırsalında devam eden hava des-

tekli operasyonlarda, İçişleri Ba-
kanlığının Gri Listesi’nde bulunan 
Fecri Demir adlı terörist etkisiz 
hale getirildi. Genelkurmay Baş-
kanlığından yapılan açıklamada, 
Doğubayazıt kırsalında süren hava 

destekli operasyonlar sonucunda 
etkisiz hale getirilen teröristlerden 
birinin, Gri Liste’de yer alan “Tol-
hildan” kod adlı Fecri Demir oldu-
ğunun tespit edildiği bildirildi.
n AA

Uzman Doktor Faik İlik

Bir şahıs, aralarında husumet bulunduğu 
iddia edilen komşusunu kendisini takip 
ettiği gerekçesiyle önce tornavidayla 

yaraladı daha sonra da tabancayla vurdu.
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Anadolu Birlik Holding’in bayramlaşma programında konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
“Biz daha çok üreteceğiz, üreticimiz daha çok üretecek, ülkemiz daha çok güçlenecek” dedi 

‘Daha çok üreteceğiz’
Konya Şeker’in geleneksel hale 

getirdiği bayramlaşma programı, 
Konya Şeker Merkez Kampüste ya-
pıldı. Programa, 25. ve 26. Dönem 
AK Parti Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk’un yanı sıra Konya Pan-
car Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi ve Anadolu 
Birlik Holding çatısı altındaki şirket 
yöneticileri ve çalışanları katıldı. Per-
sonelle tek tek bayramlaşıp sohbet 
eden Başkan Konuk, konuşmasında 
Türkiye’nin çok güçlü bir ülke hali-
ne geldiğini, zaman zaman büyük 
dertler başlarına sarılmak suretiyle 
güçlenen ülkelerin güçlerinin test 
edildiğini belirterek, Türk milletinin 
daha önce pek çok kez birlik ve be-
raberlikle bu sorunların üstesinden 
geldiğini, şimdi de ekonomi üzerin-
den yapılan saldırıları hem atlatacak 
ekonomik güce hem de birikime 
sahip olduğunu, birlik ve bütünlük 
içinde bu badireden de daha da güç-
lenerek çıkacağımızı ifade etti.

“Birileri kurumlara ve ülkeye 
saldıracaktır. Ülkede bir kargaşanın 
oluşması, panik havasının esmesi, 
kaos çıkması için birileri çaba sarf 
ediyor, etmeye de devam edecek. 
Bizim gibi tarihe damga vurmuş ve 
bize karşı rövanş bekleyenlerin pu-
suda fırsat kolladığı milletler, bu tür 
saldırılara periyodik olarak maruz 
kalır. Bunlara biz hem alışığız, hem 
de üstesinden gelme konusunda 
yeter tecrübe ve birikime sahibiz” 
diyen Başkan Konuk, “Türkiye’de 
Türkiye’nin kurumları da dediko-
duyla yıkılmayacak, sendelemeye-
cek kadar büyük ve güçlüdür. Biz,  
işimize gücümüze bakıyoruz, baka-
cağız. Daha çok üreteceğiz. Daha 
dün 15 Temmuz’u yaşadık, onun 

öncesinde de benzer saldırılar vardı. 
Şu anda da finansal bir saldırı var. 
Bu ülkeye diz çöktürmek için kirli bir 
saldırı var. Bu millet 15 Temmuz’da 
omuz omuza verdi, düşüncesi ne 
olursa olsun canı pahasına bu ülkeyi 
o badireden kurtardı. Şimdi de gere-
ğini milletimiz yapacaktır, yapmak-
tadır. Bu millet, Anadolu’da otur-
manın bir bedeli olduğunu bilir. Biz, 
kendimizin ne yaptığına bakacağız. 
Bütün bu saldırıları hep birlikte def 
edeceğiz” şeklinde konuştu.
KONYA ŞEKER, ÜRETİCİNİN VATAN 

TOPRAĞINDAKİ MÜHRÜDÜR
Konya Şeker’in büyümeye ve 

yatırım yapmaya devam ettiğini 
belirten Başkan Konuk, “İyi ve çok 
çalışacağız. Hükümetimiz geçtiği-
miz haftalarda bu finansal dalga-
lanmanın kurum ve müesseselere 
olan yansımalarının izale edilme-
si noktasında bir çalışma başlattı. 
Ümit ediyorum hükümetimiz bir 
taraftan, bizler bir taraftan yapaca-
ğımız çalışmalarla bu saldırıları da 
boşa çıkaracağız. Geçtiğimiz gün-
lerde Malazgirt etkinlikleri vardı. 

1071’de Anadolu’nun kapılarını 
Alparslan açtı.  Anadolu milletimize 
vatan oldu. Konya Şeker ile üretici 
vatanımızı mamur ediyor, üretici-
nin vatan toprağındaki mührü hem 
büyüyor, hem belirginleşiyor. Konya 
Şeker ürettikçe hem üretici hem 
ülkemiz güçleniyor. Biz daha çok 
üreteceğiz, üreticimiz daha çok üre-
tecek, ülkemiz daha çok güçlenecek. 
Biz güçleneceğiz ki hiçbir saldırı bu 
kayadan toz bile kaldıramasın. Biz 
şunu biliyoruz bugünün dünyasında 
üretimdeki gücün kadar güçlüsün. 
Midende başka ellerden çıkan ek-
mek varsa o el senin boğazındadır. 
İstediği zaman sıkar, istediği zaman 
bırakır. İstediği zaman verir abat 
eder, istediği zaman vurur berbat 
eder. Biz ne verilerek ne vurularak 
yönetilmeyecek, yönlendirilemeye-
cek, hizaya çekilemeyecek, güçlü, 
başı dik bir Türkiye için mutlaka 
üretim, mutlak surette üretim diyo-
ruz.” dedi.

AĞUSTOS AYI ZAFERLERLE 
DOLU BİR AYDIR

Tarım ve gıdada gelecekte de 

güçlü olmak üretimi sürdürebilmek 
için bilgi ve teknolojiye hâkim olmak 
gerektiğini bunun da üniversitesiz 
mümkün olmadığını aktaran Baş-
kan Recep Konuk, “Biz büyüyeceğiz, 
gelişeceğiz derken boş hayal kurmu-
yoruz. Bilimsiz, irfansız bir yere va-
ramayız. Üniversite bunun için var. 
Dünya her gün kendisini yeniliyor. 
Sanayide 4.0 diye bir kavram var, 
aynı şey tarımda da var. Üniversite-
miz tarımda, gıdada 4.0’ın da Ana-
dolu’dan vücut bulmasının temelle-
rini atacak” şeklinde konuştu.

Ağustos ayının zaferlerle dolu 
bir ay olduğunu belirten Başkan Ko-
nuk, iki bayramı birlikte kutladıkla-
rını belirterek, çalışanların Kurban 
Bayramını ve 30 Ağustos Zafer Bay-
ramını kutladı. “Birlikte başaracağız, 
insanlığa olan sorumluluğumuzu 
yerine getireceğiz, güçlü bir şekilde 
yürüyüşümüze devam edeceğiz” di-
yen Başkan Konuk, önümüzdeki sü-
recin Konya Şeker açısından başarı-
ların ardı ardına geleceği bir dönem 
olacağını ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi’nin bayramlaşma programında konuşan Başkan Vekili Halit Bulut, Meram’ın 
huzur, güven ve sağlık içinde bir bayram geçirmesinde büyük payı olan personellere teşekkür etti

‘Bayram tadında yaşandı’

Meram Belediyesi çalışanları 
uzun bayram tatili sonrası mesai-
ye bayramlaşma töreniyle başladı. 
Meram Belediye Başkan Vekili Ha-
lit Bulut, sabah ilk olarak Arif Bilge 
Tesisleri’nde daha sonra da belediye 
hizmet binasındaki çalışanlarla bay-
ramlaştı. Kurban Bayramının uzun 
tatil ile birlikte daha büyük bir coş-
ku ve sevinçle kutlandığını söyleyen 
Halit Bulut, ‘Meram bu bayramı da 
huzur, güven ve sağlık içinde ge-
çirdi.Bunda büyük pay sahibi olan 
Meram Belediyesinin fedakar perso-
nellerine de ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum. Meram bayramı yine bay-
ram tadında yaşadı. Dini ve kültürel 
olarak nasıl yaşanması gerekiyorsa 
öyle yaşadı. Ve tabi ki dünyanın her 
noktası bu coşku ve mutluluğu aynı 
derecede yaşayamıyor ne yazık ki. 
Bayramı zulüm altında veimkansız-
lıklar içinde kutlayan kardeşlerimiz 
de vardı. Türkiye olarak her bayram 
olduğu gibi bu bayramda da olabildi-
ğince onların yanında olmaya gayret 
gösterdik. Onların da bu sevinci ya-
şamalarına yardımcı olmaktan dolayı 
gurur duyuyoruz” diye konuştu. 

“EKİPLERİMİZ, HUZUR İÇİNDE BİR 
BAYRAM İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞTI”  

Meram Belediye Başkan Veki-

li Halit Bulut, bayram öncesinde 
aldıkları tedbirler ve bayram sü-
resince yapılan çalışmalar netice-
sinde ilçe genelinde vatandaşların 
bayramı huzur içinde geçirdiklerini 
ifade etti. Bulut, “Meram Belediyesi 
olarak bayram öncesi ve 9 günlük 
bayram tatili süresince hemşerile-
rimize sorunsuz, temiz ve huzurlu 
bir ortamda bayram yaşatmak ve 
belediye hizmetlerini aksatmadan 
sürdürebilmek adına ekiplerimiz, 
özverili bir çalışma sergilediler. Bay-
ram tatili süresince özellikle temizlik 
ve zabıta ekipleri tam kadro görev 
yaptı. Temizlik noktasında sıkıntı 
yaşanmaması için Meram Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü ekipleri 3 vardiya halinde 24 saat 

esasına göre görev yaptı. Yine Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri de, tatil süresin-
ce Meram halkının bayramı güven 
içerisinde geçirebilmeleri ve huzurla 
alışverişlerini yapabilmeleri ve sağlık 
noktasında bir sıkıntı yaşanmaması 
adına denetimlerini aralıksız sürdür-
dü. 

“MERAM’IN PARKLARI DOLDU 
DOLDU TAŞTI ADETA” 

Bulut ayrıca, “Konyamızın en 
önemli turizm alanlarından biri ha-
line gelen 80 Binde Devr-i Alem 
Parkı, bayramın ilk günü hariç diğer 
günler ziyaret edilebildi. Meram’ın 
adına yakışır dev yatırımlarımızdan 
biri olan ‘Dutlu Koruluğu’ Kurban 
Bayramında farkını ve güzelliği-
ni iyiden iyiye hissettirdi. Koruluk 

bayram süresince doldu doldu taştı 
adeta. Şehre yeni bir nefes ve yeni 
bir soluk getiren Dutlu’nun bu kadar 
ilgi görmüş olması bizi ne denli doğ-
ru ve yerinde bir yatırım yaptığımızı 
görmüş olmaktan dolayı fazlasıyla 
memnun etti. Farklı şehirlerde yaşa-
yan ve bayram için Konya’ya gelen 
hemşerilerimiz de bu parkı gezme 
fırsatı buldular. Tüm bunların ışı-
ğında ilçemizde bayramın güzel 
ve sorunsuz bir şekilde yaşanması 
noktasında özveriyle görev yapan 
tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Hemşerilerimizle birlikte 
güzelliklerle dolu daha nice bayram-
lara kavuşmayı Cenab-ı Hak’tan ni-
yaz ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Şu anki 
dünya nüfusu 
7 .644 .069 .584 . 
Ben bunu yazarken 
onlarca kişi arttı ve 
eksildi bile. Bu yazı 
bayramın birinci 
günü yayınlanacak o 
yüzden o güne kadar 
biraz değişiklikte ola-
bilir. Ama yazdıkla-
rım genelde ortalama 
rakamlar. Peki neden böyle bir 
yazı mı yazıyorum, çünkü ben 
merak ediyorum, şuan dünya-
nın herhangi bir yerinde kaç kişi 
doğdu, öldü, kaç kişi aç kaldı, kaç 
kişi obez oldu, kaç litre su tüket-
tik ne kadar kirlettik dünyayı, kı-
saca biz insan oğlu ne yaptık ne 
yapmadık.Burada yazanlar birer 
rakam gibi gözükse de, aslında 
her rakam bir insanı temsil edi-
yor, beni, seni yani bütün dünya 
insanlarını öleniyle kalanıyla...

 • Dünyadaki obez sayısı 
711.207.8002

 • Dünyadaki aşırı kilolu insan 
sayısı1.663.728.218

 • Dünyada-
ki aç insan sayısı 
829.585.920

 • Bugün açlık-
tan ölen insan sayısı 
4.361

 • İçecek suya eri-
şimi olmayan insan 
sayısı 855.167.454

 • Bu yıl suya 
bağlı hastalıklardan 
ölen insan sayısı 

533.125
 • Bu yılki su tüketimi(milyar 

litre) 4.671.900
 • Bu yıl bulaşıcı hastalıklar-

dan ölen insan sayısı 8.218.870
 • Bu yıl trafik kazalarında 

ölen sayısı 854.637
 • Bugün tüketilen enerji kay-

nakları 60.980.548
 • Bu yıl yok olan orman alanı 

(hektar) 3.292.772
 • Bu yıl çölleşen toprak (hek-

tar) 7.597.955
 • Bu yıl salınan endüstriel za-

rarlı atık (ton) 6.200.193
Kaynak: www.wordomes-

ters.info.tr

İNSANLIK HALLERİ

Konya Emlakçılar Odası Başka-
nı Sedat Altınay ve yönetim kurulu 
üyeleri, oda binası toplantı salo-
nunda organize ettikleri bir prog-
ramla meslektaşlarıyla bir araya 
gelerek bayramlaştı.

Her yıl geleneksel olarak orga-
nize edilen Konya Emlakçılar Oda-
sı, Kurban Bayramı bayramlaşma 
programı oda toplantı salonunda 
Başkan Sedat Altınay ve yönetim 
kurulu üyelerinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Bayramlaşma-
ya Konyalı emlakçılar yoğun ilgi 
gösterdi. Konya Emlakçılar Oda-
sı Başkanı Sedat Altınay, “Millet 
olarak çok kıymetli ve faziletli bir 
kurban bayramı daha huzur içinde 
kutladık. Bütün İslam âleminin ve 
meslektaşlarımızın geçmiş Kurban 
Bayramını tebrik ediyorum.  Son 
günlerde döviz üzerinden oynanan 

oyun ile Türkiye’yi ekonomik alan-
da diz çöktürme, teslim alma ope-
rasyonuna düşürme gayretindeler. 
Türk Milleti ve Konya Emlakçılar 
odası  olarak bu oyuna asla ve asla 
gelmeyeceğiz. Onun için vatan-
daşlarımız Dolar ve Euro’larını 
bozdurarak konut ve gayrimenkul 
almalarını talep ediyoruz. Bu şekil-
de yapıldığı takdirde yatırımlardan 
hem kendileri, hemde ülke ekomisi 
kazanacak ve güçlenecektir. Zor bir 
dönemeçten geçen ülkemizde biz-
ler ekonomiye yön vermek ve des-
tekleme adına var gücümüzle mü-
cadele ediyoruz Millet olarak birlik 
ve beraberlik zamanıdır. Bunu çok 
iyi değerlendirmemiz gerekmekte-
dir. Birbirimize sahip çıkarak önü-
müzdeki engelleri bir bir aşmalıyız. 
Bizler bunu başaracak güçteyiz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, personelle bayram-
laştı. Başkan Tutal, belediye düğün 
salonunda birim müdürleri ve per-
sonelle tek tek tokalaşarak geçmiş 
Kurban Bayramlarını kutladı, çalış-
malarında başarılar diledi.

Tutal, şunları kaydetti: “Beledi-
yecilikte zaman çabuk geçiyor. 4,5 
yılı tamamladık. Yoğun çalışma 
programlarımızdan bazen kendi-

mizi unutuyoruz. Hem millet ola-
rak güzel özelliklerimiz var, hem 
de inancımızdan kaynaklanan gü-
zel değerler var. Batı toplumlarının 
hiç birinde böyle bayramlar yok. 
Büyüklerin ve akrabaların ziyaret 
edildiği sılayırahim yapıldığı, kay-
naşmanın sağlandığı dini bayram-
larımız var. Bu dayanışma ruhu 
içerisinde birlikte çalışacağız.”
n AA

Emlakçılar bayramlaşma
programında buluştu 

Başkan Tutal, personeli 
ile bayramlaştı 

haber@konyayenigun.com
BAHRİYE KABAN

Konya Şeker’in geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programı, Konya Şeker Merkez Kampüste yapıldı.
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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

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.

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.

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.

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

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

GÜVENİLİR VE
DOĞRU

HABERİN
ADRESİ

www.konyayenigun.com

ZAYİ
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü 
kurumundan aldığımız 567969 belge nolu Sanayi Sicil belgemizi kaybettik, 
hükümsüzdür.

Selçuk Vergi Dairesi: 8330475741
Tekbaş Prefabrik Beton Elemanları Peyzaj İnş. Gıda San. Tic. A.Ş.

Z-384
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Açılan davanın KABULÜ ile; Konya ili, Doğanhisar İlçesi,Tekke Mahallesi, Cilt:19, Hane No:10, BSN 
No:63’te kayıtlı Emin ve fatma kızı, 27580161426 T.C. Kimlik numaralı, 10/04/1976 doğumlu Dursun 
Mete’nin “Dursun” olan ön adının “Özlem” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa bu şekilde TESCİLİNE 
karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLAN
DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/25 Esas
KARAR NO : 2018/76

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de               Basın 855131

Davacı PAMUK GÖRGÜLÜ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Açılan davanın KABULÜ ile; Konya ili, Doğanhisar İlçesi, Harman Mahallesi, Cilt:4, Hane No:58, 
BSN No:205’de kayıtlı Ömer ve Sultan kızı, 43192630334 T.C. Kimlik numaralı, 15/05/1999 doğumlu 
Pamuk Görgülü’nün “Pamuk” olan ön adının “Kübra” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa bu şekilde 
TESCİLİNE karar verilmiştir.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 

İLAN
DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/29 Esas
KARAR NO : 2018/52

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de               Basın 855173

Davacı NEVAFİL AKTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Açılan davanın KABULÜ ile; Konya ili, Doğanhisar İlçesi, Ayaslar Mahallesi, Cilt:9, Hane No:15, BSN 
No:60’da kayıtlı Nevafil Aktaş, 56029202512 T.C. Kimlik numaralı, 12/05/1976 doğumlu Nevafil Aktaş’ın 
“Nevafil” olan ön adının “Fırat” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa bu şekilde TESCİLİNE karar 
verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLAN
DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/53 Esas
KARAR NO : 2018/79

TEL: 345 15 00 - 01 
F.Çakmak Mah. Büsan 4.San. Sit. Özlem Cad No: 37 Karatay/KONYA

Çay, temizlik ve sekreterlik işlerine bakacak

BAYAN İŞ ARKADAŞI
ARANMAKTADIR

ELEMAN ARANIYOR
Döküm fabrikamızda istihdam edilmek üzere

uzun vadede çalışmayı hedefleyen;
* Döküm kalıpçıları
* Engelli kadrosunda çalıştırılmak üzere
ALINACAKTIR
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 Selçuklu/KONYA
332 342 10 70 pbx  -  332 342 10 86 - 87

TOKİ’den 20 ilde arsa satışı  
Toplu Konut İdaresi Başkan-

lığı (TOKİ), Ankara, Diyarbakır, 
Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, 
Eskişehir, Giresun, Hatay, İstan-
bul, İzmir, Karaman, Kayseri, 
Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, 
Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde 
toplam 1.884.008 m2 büyüklü-
ğünde 176 adet arsayı satışa sun-
du.  Muhammen bedeli yaklaşık 
974 milyon TL olan arsalar “Açık 
Artırma” yöntemi ile satılacak.  
Arsaların nitelikleri şöyle; konut, 
gelişme konut, ticaret, rekreasyon 
alanı, küçük sanayi sitesi, sanayi 
depolama, sağlık ocağı ve ilk yar-
dım merkezi, merkezi iş, özel kreş, 
özel eğitim, özel sağlık, teknik 
altyapı, sağlık tesisleri, idari tesis, 
özel ortaokul, rehabilitasyon mer-
kezi, konut dışı kentsel çalışma, 
akaryakıt istasyonu, pazar + fuar 
+ ortaokul + park imarlı ve imar-
sız arsalar. 

Müzayede 11 Eylül 2018 ta-
rihinde (Salı günü), saat 13:30’da 
TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki 
merkezinde ve TOKİ İstanbul 
Hizmet Binası’nda gerçekleştiri-
lecek. Ayrıca internetten (www.
emlakyonetim.com.tr) canlı yayın 
yapılacak. 

Satışa sunulan arsalardan ba-
zılarının özellikleri: 

“ANKARA 
Etimesgut Eryaman’da sağ-

lık ocağı ve ilk yardım merkezi, 
Yapracık’ta konut, Çankaya Çay-
yolu’nda gelişme konut alanı, 
Mamak’ta ticaret, akaryakıt istas-
yonu, Pursaklar Saray’da konut, 

Yenimahalle Yakacık’ta küçük sa-
nayi sitesi, Yuva’da konut, Sincan 
Saraycık’ta konut+ticaret niteli-
ğinde imarlı arsalar. 

İSTANBUL 
Başakşehir Kayabaşı’nda özel 

sağlık, İkitelli’de konut dışı kentsel 
çalışma, Büyükçekmece’de konut 
niteliğinde imarlı arsalar. 

İZMİR 
Narlıdere’de konut + ticaret 

+ özel eğitim + cami + park ni-
teliğinde imarlı arsa. 

KOCAELİ 
Gölcük’te konut dışı kentsel 

çalışma, Dilovası’nda diğer tarım 
niteliğinde imarlı arsalar. 

ELAZIĞ 
Merkezde konut, ticaret ve 

özel eğitim niteliğinde imarlı ar-
salar, 

ESKİŞEHİR 
Odunpazarı’nda konut ve 

merkezi iş niteliğinde imarlı arsa-
lar, 

KARAMAN 
Merkez’de özel sağlık, özel or-

taokul eğitim, ticaret ve ticaret+-
konut niteliğinde imarlı arsalar, 

TEKİRDAĞ 
Süleymanpaşa’da sanayi ala-

nı niteliğinde imarlı ile Çorlu’da 
plansız arsalar”. 

Satışa ilişkin detaylı bilgiye 
www.toki.gov.tr ve www.emlak-
yonetim.com.tr internet adres-
lerinden ve 444 86 54 numaralı 
telefondan ulaşılabilecek. n AA
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Kurban Bayramı öncesinde 
piyasada başlayan hareketlilik, 
bayram esnasında ve bayram 
sonrasında da kendisini his-
settirdi. Kurban etlerinin bir 
kısmıyla sucuk, pastırma ve 
kıyma yaptırmak isteyen va-
tandaşlar baharat satıcılarının 
ve kasapların işlerini hareket-
lendirdi. Kurban Bayramının 
ilk gününden itibaren bazı 
vatandaşlar kasaplara, kur-
bandan kalan etlerini kıyma 
ve sucuk yaptırırken, bazıları 

ise sucuk için gerekli baharat-
ları alarak sucuğu kendi evle-
rinde yapmayı tercih ediyor. 
Kasaplarda ve baharatçılar da 
yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan 
hareketlilik esnafların yüzünü 
kültürdü. Melike Hatun Çar-
şısında kasaplık yapan Kasap 
Bayram Dursun, vatandaşla-
rın kurban etlerini kavurma, 
kıyma ve sucuk yapımına yo-
ğun ilgi gösterdiğini ifade etti.  
Dursun, “Kurban etlerinin 
bir bölümü ileride tüketilmek 

üzere küçük paketler ha-
linde derin donduruculara 
konulurken, bir bölümü-
nün de sucuk, kıyma ve 
kavurma yapılmaktadır. 
Bizler müşterilerimizin 
kurban etlerinden sucuk-
luk olarak ayırdıkları etleri 
sucuk yaparak müşteri-
lerimize teslim ediyoruz. 
Bayramın ilk gününden bu 
yana yoğun bir mesai har-
cıyoruz. Konyalılar sucuk 
yapımına yoğun ilgi göste-
riyor. Sucukları 9 TL’ den 
dolduruyoruz. Geçtiğimiz 
yıl ise sucukları 8 TL’den 
dolup gerçekleştiriyor-
duk. Sucuklarımız 3 gün 
kurutuluyor. Daha sonra 
müşterilerimiz derin don-
durucularında sucuklarını 
saklıyorlar. Vatandaşları-
mız sağlıklı sucuk yemek 
için dolum yaptırıyor” ifa-
delerini kullandı.

HAREKETLİLİKTEN 
OLDUKÇA MEMNUNUZ 
Kurban Bayramı ne-

deniyle satışları artan ba-
haratçıların yüzü gülüyor. 
Kurban etinden sucuk yap-
mak isteyenler, baharat 
satışlarını artırdı. Baharat-
çılar sucukta kullanılacak 
baharatın kaliteli olmasına 
dikkat çekiyor. Melike Ha-

tun Çarşısı esnaflarından Rıfat 
Okutan Bayram öncesi ve bay-
ram sonrasında vatandaşların 
baharata olan ilgisini artığını 
ifade ederek, “Kurban bayramı 
ile  beraber özellikle sucuk için 
baharat ve bağırsak üzerinde 
artış yaşandı. İyi sucuğun tadı, 
miktarı iyi ayarlanmış baha-
rat ve etin yağlı olmasından 
gelir. Sucuğun içinde olması 
gereken baharatları karıştırıp 
önceden hazırlıyoruz. Kattığı-
mız baharat sucuğa aromasını 
veriyor. Sucuk için, kimyon, 
karabiber, yenibahar, tatlı toz 
biber, acı toz biber ve sarım-
sak kullanılıyor. Acısı fazla ol-
sun diyen müşterilerimize acı 
tozunu fazla veriyoruz. Bu yıl 
baharat ve bağırsak fiyatların-
da dolar sebebi ile yükselme 
söz konusu. 1 Kg sucuk mal-

zemesi 4 TL’ye mal oluyor. 
Sucuk yaptıracak vatandaşlar 
sucuk yaptıracakları kiloyu net 
söylemeli. Bizler de söyledikle-
ri kiloya göre baharat verelim. 
Sucuk için alınacak malzeme 
oldukça önemli. Sucuk yapı-
mında ucuz baharat kullanıl-
dığı takdirde sucuğun kalitesi 
düşüyor. Lezzetli sucuğun sır-
rı kaliteli baharattadır. Düşük 
kaliteli biber kullanılarak ya-
pılan sucuk istenilen lezzette 
olmaz. Sucuk yapan kişinin 
elinin sucuk yapımına yatkınlı-
ğı oldukça önemli.  Vatandaş-
larımızın baharatlara göster-
miş oldukları ilgi ve alakadan 
oldukça memnunuz. Kurban 
bayramı sebebi ile işlerimizde 
hareketlilik yüzümüzü güldür-
dü” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HABER-  İLAN 

 

Konya-Karaman Arası Muhtelif Kilometrelerde Yaya Ve Karayolu Üstgeçidi Düzenlemeleri ya-
pım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/416183
1-İdarenin
a) Adresi : Kurtulus Mahallesi Atatürk Caddesi 01120 Seyhan 
   SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224536914 - 3224575807
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 186.083,190 KG Lama ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri 
   Yapılması ve Yerine Konulması 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya-Karaman Arası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 
   Seyhan / ADANA
b) Tarihi ve saati : 19.09.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tü-
zel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenici-
lere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gös-
teren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan  (A) I.GRUP : KÖPRÜ VE VİYADÜK 
İŞLERİ ve (A) VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI) benzer iş olarak değerlen-
dirilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 6. 
Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Yapım İşleri İhale Bürosu Seyhan / ADA-
NA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Kat:1 Seyhan / 
ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Sınır değer katsayısı, 03.05.2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazetede; “TCDD İşletmesi Ge-
nel Müdürlüğü tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde (N) sınır değer katsayısı altyapı 
işlerinde 1,00 olarak belirlenmiştir.” hükmüne istinaden belirlenmiştir. Kesin Teminat Mektu-
bu Süresiz olarak alınacaktır.

KONYA-KARAMAN ARASI MUHTELİF 
KİLOMETRELERDE YAYA VE 

KARAYOLU ÜSTGEÇİDİ DÜZENLEMELERİ
TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 853849

Bir Kurban Bay-
ramı’nı daha idrak 
ettik,  Allah  bu mil-
leti  nice bayramla-
ra sağlık ve sıhhatle  
kavuştursun. 

Burası  Türkiye  
Cumhuriyeti  ve bu 
Cumhuriyet’te Türk 
Milleti yaşıyor.

Öyle  on par-
mağında on hüneri olan bir 
toplumuz ki...

Kurban bayramı  geldi mi  
herkes  bıçak  çarklamaya  baş-
lıyor,  bilende  bilmeyende alı-
yor eline  makineyi bıçak çarklı-
yor...  Vay kurbanlıkların haline!

Bu  bıçak bileyicilerin bi-
lediği bıçakla kes kesebilirsen  
kurbanı .

O kadar  iş yapan  bir sektör 
oluşuyor ki  her köşede  bıçak 
bilenir itinayla.

Bıçak bileyicile-
rin işi bittimi?

Bayramın birin-
ci günü  ikinci bir 
ekonomik sektör 
ortaya çıkıyor.

Her köşede  
kurban derisi alınır 
diye bir  sektör olu-
şuyor.

Maşallahı  var, 
baya kurban derisi alan var!

İşin enteresan tarafı   ET 
ÇEKİLİR  SUCUK YAPILIR  
………..?

Kimler et çekiyor ve sucuk 
dolduruyor  bir bakalım.

Ekmek  fırıncıları et çekiyor  
ve sucuk yapıyor ?

Oto  yıkamacılar  et çekip 
sucuk yapıyor  ?

Oto   lastikçileri  et çekip su-
cuk dolduruyor ?

Etli ekmek fırınları sucuk 

doldurup et çekiyor  ? 
Evlerinde  et makinesi olan 

bir çok evde et çekiliyor  ?
Kasaplara sıra gelmedi.
Sokaklara çıktığınız zaman  

baya  bir  levha görürüsünüz;  
et çekilir, sucuk doldurulur.

Bu işin ustası kim? Kalfası 
kim? Veya  sanatkarı kim? Belli 
değil.

Ama bir gerçek var...
Üç dört günde  kayıt dışı iyi 

paralar kazanan bir kesim  var.
Allah herkesin işini rast ge-

tirsin.
İşin bir de  hijyenik  yönü 

var, artık orası muamma?
Yol kenarında, acık alanlar-

da, toz toprağın içinde, et çekilir 
hale geldi.

Bu milletin sağlığı Allah’a 
emanet.

NE OLACAK BU MİLLETİN  
SORUMSUZ  HALİ ???

BU MİLLET AÇ KALMAZ 

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ

Kurban Bayramı öncesinde piyasada başlayan hareketlilik, bayram esnasında ve bayram sonrasında da kendisini hissettirdi. Kurban Bayramı bit-
misine rağmen, telaşı halen sürüyor. Etlerini sucuk, pastırma, kıyma olarak değerlendirmek isteyen vatandaş, kasabın, baharatçının yolunu tuttu

Bayram telaşı bitmedi!
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‘Hem hasta hem sağlık çalışanı korunacak’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 

yeni dönemde sağlıkta şiddetin ön-
lenmesine yönelik yeni bir çalışma-
nın söz konusu olacağını belirterek, 
“Gündeme getireceğimiz çalışma 
hem sağlık çalışanlarının hem de 
hastaların güvenliğini sağlamaya 
odaklı olacak.” dedi.

Koca, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Bakan olarak sağlık 
alanında hayata geçirmeyi öngör-
düğü ilk projeler hakkında bilgi 
verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da sağlıkta önemsediği 
projelerin başında şehir hastane-
lerinin geldiğini vurgulayan Koca, 
şehir hastanelerinin işletim siste-
mini, mükemmeliyet merkezleriyle 
birlikte uluslararası alanda rekabet 
edilebilecek bir işletim mekaniz-
masına döndürmeyi istediklerini 

söyledi. 
Koca, üniversitelerin Türki-

ye’nin çok önemli bir birikimi oldu-
ğuna işaret ederek, “Üniversiteleri, 
eğitim-araştırma ve şehir hastane-
leri dahil olmak üzere bütün biriki-
mi, özel sektörün dinamizmini de 
katarak bütün dünyaya pazarlamak 
istiyoruz. Önemli gördüğümüz şe-
hir hastanelerinin, daha farklı bir 
misyonla uluslararası rekabet ede-
bilir bir kimliğe dönüşmesini sağla-
mış olacağız” ifadesini kullandı.

Bir diğer önemli konunun da 
yerlileşme ve millileşme olduğuna 
dikkati çeken Koca, “Tıbbi ilaç ve 
tıbbi sarf, tıbbi cihaz ve aşı olmak 
üzere 100 günlük eylem planımız-
da da belirttiğimiz şekliyle, hızla 
yerlileşme ve millileşme projele-
rimiz olacak. Sadece ülkemiz için 
değil bölgeye de hizmet edebile-

cek, bölgede ciddi anlamda etkisini 
gösterebileceğimiz bir yerlileşme 
politikamız olacak. Bunu fazlasıyla 
önemsiyoruz” dedi. 

Bakan Koca, sağlıkta şiddetin 
önlemesine yönelik adımlara iliş-

kin de değerlendirmede buluna-
rak, sağlıkta şiddeti asla duymak 
istemediklerini ve kutsal bir hizmet 
veren sağlık çalışanlarına yapılan 
bu yaklaşımın kabul edilebilir bir 
tarafı olmadığını bildirdi.

Koca, 81 milyon vatandaşa 
hakkaniyetle, nitelikli sağlık hizmet 
verilmeye çalışıldığını vurgulaya-
rak, bu hizmetin de ancak sağlık 
çalışanlarıyla birlikte verilebildiğini 
söyledi.

Koca, şunları kaydetti: “Bu sü-
reçte, hekim ve hasta güvenliği 
kavramı fazlasıyla önem taşıyacak. 
Yani sağlık çalışanlarımızın güvenli 
bir ortamda bu hizmeti verebilme-
sini, bununla birlikte 81 milyon va-
tandaşımızın da güvenilir hizmet 
almasını sağlamayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede, önümüzde dö-
nemde gündeme getireceğimiz bir 
çalışma olacak. Bu çalışma özetle 
hem sağlık çalışanlarının hem de 
hastaların güvenliğini sağlamaya 
odaklı olacak. Detaylarını önümüz-
deki dönemde daha net açıklayaca-
ğız.” n HABER MERKEZİ

Turgutoğulları Türkmenleri, Yu-
nak ilçesi Turgut Mahallesi’nde dü-
zenlenen şölende buluştu.

Turgut ve Çevre Köyleri Eğitim, 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
(TURÇEVDER) tarafından program, 
Türkmen kültürünü araştırmak, ya-
şatmak ve geleneklerin gelecek ku-
şaklara aktarılması amacıyla tertip 
edildi. Türkmen şöleni, Rize, İzmir 
ve Ankara gibi Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde yaşayan yaklaşık 3 bin 
Turgutoğulları Türkmeni’ni bir ara-
ya getirdi.

Şölende konuşan AK Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, tüm katı-
lımcılara teşekkür etti.

Erdem, şöyle devam etti: “Hal-
kımızı kaynaştıran, birlik ve kardeş-
liğin pekiştiği Türkmen şölenimiz 
değerli halkımızın katılımıyla ya-
pılmaktadır. İnşallah şölen bundan 
sonra da aynı coşku ve sevgiyle ya-

pılmaya devam edecektir. Geçmi-
şimizle ne kadar övünsek az. Bizler 
öz kültürümüzü yaşamak, yaşatmak 
ve gelecek kuşaklara aktarmak için 
çaba sarf etmeliyiz. Bu tür şölenler 
de bizlere geçmişimizi anımsatmak-
ta, birlik ve beraberliklerimizi pekiş-
tirmektedir.”

TURÇEVDER Başkanı Ufuk Tur-
gut Koç da şölenin Turgutoğulları 
Türkmenlerini bir araya getirdiğini 
belirtti. Daha sonra Akşehir Beledi-
yesi mehter takımının şölen alınında 
yürümesi ve tören geçisi yapma-
sı büyük alkış aldı. Şölene, İyi Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akaya, Yunak Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan, AK Parti 
Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman 
Çardakoğlu, AK Parti Yunak İlçe 
Başkanı Tahir Kuru ve çok sayıda 
davetli katıldı.
n AA

TOKİ’den 2018’de ikinci
indirim kampanyası

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 
tarafından borcunu erken ödeyip 
tapusunu hemen almak isteyen 
konut ve iş yeri alıcılarına yönelik 
her yıl yapılan indirim kampanya-
sının bu yıl ikincisi başlıyor.  TO-
Kİ’den yapılan açıklamada, indirim 
kampanyasına başvuruların 21 Ey-
lül’de başlayacağı belirtildi. Açıkla-
mada görüşlerine yer verilen TOKİ 
Başkanı Ergün Turan, borcunu 
erken kapatıp tapusunu almak is-
teyen konut ve iş yeri alıcılarından 
gelen yoğun talep nedeni ile geri 
ödemeleri devam eden gayrimen-
kuller için indirim kampanyası dü-
zenlendiğini ifade etti. 

Turan, vatandaşların bu yön-
deki beklentileri üzerine 2018 yılı 
için indirim kampanyasının ikin-
cisini düzenlemeye karar verdik-
lerini aktararak, bu kampanyada 
indirim oranını yüzde 24’e çıkar-
dıklarını, tarihi ve koşullarının da 
belirlendiğini kaydetti. 

Son başvuru 19 Ekim’de
Ergün Turan, kampanya-

dan yararlanmak isteyen konut 
ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül-19 
Ekim’de ilgili bankaya başvuruda 
bulunabileceğini belirterek, “Kam-
panyadan yararlanmak isteyen 
vatandaşlarımızın son başvuru 
tarihine kadar başvurularını yap-
ması gerekir. Bu tarihten sonra 
yapılacak borç kapatmalarında söz 
konusu indirim oranından yararla-
nılması mümkün olmayacak.” ifa-
desini kullandı. 

Bu yıl ikincisini düzenledikle-
ri indirim kampanyasında esnek 
ödeme planı yaptıklarını vurgu-
layan Turan, “Yüzde 24 indirim 
kampanyamızdan bütün borç 

bakiyesini kapatamayacak vatan-
daşlarımız da yararlanabilecek. 
Borcun tamamını kapatamayacak 
vatandaşlarımız borç bakiyesinin 
yüzde 25’inden az olmamak şar-
tıyla yaptıkları peşin ödemelerde 
yüzde 24 indirim kampanyasından 
faydalanabilecek.” bilgisini verdi.

Turan, indirim uygulaması 
kapsamına alınan projelerdeki ko-
nut ve iş yeri alıcılarının başvuru 
tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle 
yükümlü oldukları aidat, emlak 
vergisi gibi herhangi bir borcunun 
bulunmaması gerektiğini dile geti-
rerek, “Kampanyamızdan, satışları 
2017 yılı haziran ayı sonuna kadar 
gerçekleştirilmiş ve geri ödeme 
taksiti 2017 yılı haziran ayı sonu-
na kadar başlamış olan konut ve 
iş yerleri sahipleri yararlanacak. 
Vadesi 12 ay ve daha az kalan 
projelerimiz indirim kampanyası-
na dâhil edilmemiştir.” ifadelerini 
kullandı. 

Kampanyaların belirli prose-
dürlere ve vatandaşların duru-
muna göre yapıldığını dile geti-
ren Turan, şunları kaydetti: “Yaz 
aylarında indirim kampanyası 
yaptığımızda birçok vatandaşımız 
köyünde ve tatilde oluyor. Bunun 
için indirim kampanyamızı bahar 
ayında yapıyoruz. Kampanyadan 
yaklaşık 192 bin konut ve iş yeri 
alıcısının yararlanmasını bekli-
yoruz. Kampanya kapsamındaki 
konut alıcılarının borç bakiyelerini 
kapatarak söz konusu indirimden 
faydalanmak istemeleri halinde 
Gayrimenkul Satış Sözleşmesini 
imzalamış oldukları aracı banka-
lardan konut kredisi de kullanabi-
lecekler.” n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli personeli ile bayramlaştı. Hançerli, özverili çalışmaları ile 
Karatay’a huzurlu ve sorunsuz bir bayram yaşattıkları için tüm belediye personeline teşekkür etti

‘Karatay’a hizmet etmenin
mutluluğunu yaşıyoruz’

Karatay Belediyesi’nde bayram-
laşma geleneği Kurban Bayramında 
da sürdü. İlk olarak Tatlıcak Tesis-
lerinde gerçekleşen bayramlaşma 
Park Bahçeler Müdürlüğü  ve Bele-
diye Hizmet Binasında devam etti.

Düzenlenen bayramlaşma tö-
renine katılan Hizmet-İş Sendikası 
Konya Şube Başkanı Vacit Sır; Ka-
ratay Belediyesi’nin özlük hakları 
ve sosyal haklar bakımından örnek 
bir Belediye olduğunu söyleyerek 
her zaman personelinin yanında yer 
alan Başkan Hançerli’ye teşekkür 
etti.  Sır, başta Başkan Hançerli ol-
mak üzere bütün Karatay Belediyesi 
çalışanlarının Kurban Bayramı’nı 

kutladı. 
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli ise özverili çalışmaları 
ile Karatay’a huzurlu ve sorunsuz 
bir bayram yaşattıkları için tüm 
belediye personeline teşekkür etti. 
Başkan Hançerli Belediye çalışmala-
rının yaz-kış gece-gündüz demeden 
devam ettiğini belirterek; Hazreti 
Mevlana’nın diyarı Karatay’a hiz-
met etmenin mutluluğu içerisinde 
olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan 
Hançerli; Başkan Yardımcıları, Dai-
re Amirleri ve personellerle tek tek 
tokalaşarak bayramlaştı.
n HABER MERKEZİ

3. Turguteli Alaş, Toyga ve Kültür Şöleni yapıldı

TOKİ Başkanı 
Ergün Turan 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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Konya’nın tanınmış isimlerinden Hacı Şükrü Şengönül vefat etti. Merhum Şengönül 
dualarla defnedildi. Cenaze namazına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı

Kebapçı Hacı Şükrü 
Şengönül vefat etti

Hacı Şükrü Asırlık Fırın Kebap 
Evi’nin üçüncü kuşak sahibi Hacı 
Şükrü Şengönül 67 yaşında Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhum Hacı 
Şükrü Şengönül’ün cenazesi dün 
ikindi namazına müteakip Hacı 
Veyis Camii’nde kılınan cenaze na-
mazının ardından dualarla toprağa 
verildi. Şengönül ailesini acı günle-
rinde AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı ile Şengönül ailesinin ya-
kınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. 
Merhum Hacı Şükrü Şengönül 2 
erkek ve 1 kız çocuğu sahibi idi. Ye-
nigün Gazetesi olarak merhum Hacı 
Şükrü Şengönül’e Allahtan rahmet 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlı-
ğı dileriz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bakan Maas: ABD’nin
yaptırımları Avrupa’yı vurur

Almanya Dışişleri Bakanı He-
iko Maas, Berlin’de Dışişleri Ba-
kanlığı’nda Alman Büyükelçileri 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
ABD Başkanı Donald Trump’ın, 
Rusya ve Çin ile birlikte Avrupa’yı 
da ABD’nin düşmanı olarak nitele-
diğini anımsattı.

Bakan Mass, bunun sadece bir 
retoriğin sonucu olmadığını, bura-
da yeni bir stratejik gerçeğin ortaya 
çıktığını kaydetti. Alman siyaseti-
nin yeni duruma göre davranması 
gerektiğini ifade eden Maas, “ABD 
ile yeni bir dengeli ortaklığa ihtiya-
cımız var” dedi.

Maas, kendileri için yeni oyun 
alanları açmaları gerektiğini vur-
gulayarak, ortak çıkarların olduğu 
alanlarda iş birliğine daha fazla 
yatırım yapacaklarını aktardı. Bu-
nun özellikle güvenlik ve politika 
alanı için geçerli olduğunu belirten 
Maas, NATO’da ve terörle müca-
delede ABD’nin vazgeçilmez ortak 
olduğunu dile getirdi.

Avrupa’nın da güvenlik alanın-
da daha fazla sorumluluk almasını 
isteyen Maas, “Değerlerimiz ve 
menfaatlerimizin Washington’da 
masanın altına atılma tehlikesi 
olursa, biz buna itiraz ederiz veya 
kendi alternatiflerimizi takip ede-
riz.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE YÖNELİK 
YAPTIRIMLAR AVRUPA’YI VURUR”

ABD ile yeni dengeli ortaklı-
ğı, Avrupa’nın dünya siyasetinde 
ağırlık kazandığında başarılabile-
ceğini ifade eden Maas, bundan 
dolayı egemen ve güçlü Avru-
pa’nın, Almanya’nın dış politika 
önceliği olduğunu kaydetti. 

Washington’un yaptırım politi-
kalarının Avrupalıları yeni cevaplar 
bulmaya zorladığını belirten Maas, 
“ABD, ani şekilde Rusya’ya, Çin’e, 
Türkiye‘ye ve belki gelecekte baş-
ka önemli ticari ortağımıza koor-
dine edilmemiş ve çoğu zaman 
spesifik yaptırımlar uyguladığında 
bu Almanya ve Avrupa’yı vurur.” 
dedi. 

Buna tepki gösterilmesi gerek-
tiğini dile getiren Maas, ticari ve 
mali politikada Avrupa’nın ege-
menliğinin güçlendirilmesi gerek-
tiğini, ancak bunun kolay olmaya-
cağını ifade etti.

Toplantıya katılan Kanada Dı-
şişleri Bakanı Chrystia Freeland, 
ülkesinin Suudi-Arabistan ile ya-
şadığı ihtilafta Almanya’nın ken-
dileriyle dayanışma göstermesini 
istedi. 

Ülke ismi kullanmadan Suu-
di-Arabistan’a değinen Freeland, 
Kanada hükümetinin, insan hak-
larına riayet edilmesi konusunda 
çaba sarf etmeyi sürdüreceğini, bu 
konuda Almanya’nın destek vere-
ceğine güvendiklerini kaydetti.
n AA

Hacı Şükrü Asırlık Fırın Kebap 
Evi’nin üçüncü kuşak sahibi

Hacı Şükrü 
ŞENGÖNÜL’ün

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

İsrail polisi Filistinlilerin 
arazisini ele geçirmeye çalıştı

İsrail polisi ve Yahudi yerleşim-
ciler, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 
yer alan Şeyh Cerrah mahallesinde-
ki bir araziyi ele geçirme girişiminde 
bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 
yer alan Şeyh Cerrah mahallesi sa-
kinlerinden Haşim Bedr, yaptığı 
açıklamada, “gaiplerin mülkleri”nin 
sözde muhafızları ile çok sayıda İs-
rail polisi mahalledeki bir araziye 
saldırarak ağaçları yerinden söktü-
ğünü söyledi.

“İşgal kuvvetlerinin” saldırıyı 
ellerinde mahkeme kararı olmadan 
gerçekleştirdiğini ve bunun Filis-
tinli bir avukatın İsrail polisine baş-
vurmasıyla ortaya çıktığını belirten 
Bedr, mahkeme kararının olmadığı 
kanıtlandığında polislerin Kudüs’te-
ki İsrail belediyesinden ağaçları 

sökmek için hemen izin aldıklarını 
belirtti.

Bedr, söz konusu ağaçların ye-
rinden sökülmesinin araziyi ele ge-
çirmek için zemin hazırlığı olduğu-
nu dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da 
yaptığı açıklamada İsrail’in Şeyh 
Cerrah mahallesinde araziyi ele ge-
çirme girişimini kınadı.

Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah 
mahallesi, Yahudi yerleşimciler ta-
rafından en çok hedef alınan bölge-
ler arasında yer alıyor.

“GAİPLERİN MÜLKLERİ YASASI”
İsrail devletinin sınırları içe-

risinde bulunan 1948 toprakları, 
başta “toprak satın alma” ve “ga-
iplerin mülkleri” yasaları olmak 
üzere peyderpey çıkarılan yasalar-
la gasp edildi.

“Gaiplerin mülkleri yasası”, 
İsrail’in 1950 yılında çıkardığı bu 
yasada Kasım 1947’ye kadar İsrail 
devleti sınırlarını terk eden veya göç 
edenler “gaip” olarak tanımlanıyor. 
Söz konusu kişilerin araziler dahil 
tüm mülkleri, evleri, banka hesapla-
rı “gaip mülkü” sayılarak, mülkiyet 
hakkı devlete devrediliyor.  İsrail’in 
bu kanunu Filistinli mültecilerin ve 
İslami vakıfların mülklerini müsa-
dere etmede temel araç olarak kul-
landığı belirtiliyor.

İsrail’in 1967’den bu yana işgal 
altında tuttuğu Doğu Kudüs’te 200 
bin, Batı Şeria’da ise 400 bini aşkın 
Yahudi yerleşimci bulunuyor. 

Uluslararası hukuka göre, bu 
bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim 
birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
n AA
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Bursasporlu oyuncular, Beşiktaş maçına kilitlendi
Bursaspor’un yetenekli futbolcuları 

Furkan Soyalp, Aytaç Kara, Barış Yardım-
cı ve Tunay Torun, Konya deplasmanında 
3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını 
söyledi. Bursaspor’un yetenekli futbol-
cuları Furkan Soyalp, Aytaç Kara, Barış 
Yardımcı ve Tunay Torun, Süper Lig’in 
3. haftasında deplasmanda 1-1 berabere 
kaldıkları Atiker Konyaspor maçını değer-
lendirdi. Genç futbolcu Furkan Soyalp, 
“Ataklarımız vardı. Net pozisyonlar kaçır-
dık. Hedefimiz galibiyetti. Haftaya zorlu 
bir maça çıkacağız. Umarım galibiyetle 
bitiririz” dedi. 

AYTAÇ KARA: “3 PUANI 
KAÇIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM” 
Kaçan 3 puan için üzgün olduğunu 

ifade eden Aytaç Kara, “3 puanı kaçırdı-
ğımızı düşünüyorum. 2 tane şaibeli pozis-
yon var. Olabilecek her şeyi sahada yap-
tık. Takım olarak üstüne koyarak devam 
ediyoruz. Tek eksiğimiz 3 puan almak. 
Bursaspor büyük bir camia. Taraftarları-
mız bize inansın. Beşiktaş ile çok önemli 
maç yapacağız. Tek eksiğimiz şuan için 3 
puan. Kaçırdığımız golleri atmamız lazım. 

Sahada mücadele ettiğimiz sürece sıkıntı 
yaşayacağımızı düşünmüyorum” diye ko-
nuştu.

BARIŞ YARDIMCI: “STOPER 
YABANCI OLDUĞUM BİR YER DEĞİL” 

Konya’ya 3 puan için geldiklerini an-
latan Barış Yardımcı ise, “Galip geleme-
dik. İçerideki Beşiktaş maçından mecbur 
3 puan almak zorundayız. Küçük yaşların-
dan itibaren stoper başladım. Boyum kısa 
olduğu için hocalarım sağ bek oynattı. 
Yabancı olduğum bir yer değil” açıklama-
sında bulundu. 
TUNAY TORUN: “BEŞİKTAŞ MAÇINDAN 

3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ” 
Hakem kararlarından yakınan Tunay 

Torun da şunları söyledi: “Bugün 3 puan 
alamadık. Aleyhimize hakem kararları da 
oldu. Biz bir hafta boyunca hazırlanıyoruz, 
3 puanı istiyoruz. Bundan sonra inşallah 
dikkat ederler. Şuan çok daha iyi yerde 
olabilirdik. Çok çalışıp, Beşiktaş maçın-
dan 3 puan almak istiyoruz. Biz kimseden 
çekinmiyoruz. Güzel bir maç olacağına 
inanıyorum.” 
n İHA

Fenerbahçe gole hasret kaldı
Spor Toto Süper Lig’e kötü bir 

başlangıç yapan Fenerbahçe, gol 
yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkati 
çekiyor. Sezona yeni bir yapılanmay-
la giren ve bu doğrultuda kadrosunda 
önemli revizyona giden sarı-lacivertli-
ler, oynadığı 5 resmi maçta da rakip 
fileleri havalandırmakta zorlandı. Bu 
sezon ikisi Şampiyonlar Ligi’nde, üçü 
ise Süper Lig’de olmak üzere toplam-
da 5 resmi karşılaşmaya çıkan Fener-
bahçe, bu mücadelelerde sadece 3 
gol üretebildi. Fenerbahçe, bu 5 ma-
çın 3’ünde ise rakip kaleciyi geçmeyi 
başaramadı.

HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ
Geçen sezon Aykut Kocaman yö-

netiminde ligi en çok gol atan takım 
unvanıyla tamamlayan sarı-lacivert-

liler, yeni sezon öncesinde hücum 
bölgesinin tamamına yakınını de-
ğiştirdi. Transfer dönemindeki ilk 
hamlesini Jose Fernandao’yu satarak 
gerçekleştiren Fenerbahçe, İngilte-
re’nin Tottenham ekibinden kiraladığı 
Vincent Janssen’in de takımına dön-
mesiyle, sezona elindeki tek forvet 
Roberto Soldado ile giriş yaptı. UEFA 
Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde 
Portekiz’in Benfica takımıyla eşle-
şen sarı-lacivertliler, Soldado’nun 
sakatlanmasıyla bu zorlu maçlarını 
forvetsiz oynamak durumunda kaldı 
ve elenmekten kurtulamadı. Benfica 
karşısında forvet pozisyonunda Alper 
Potuk’a görev vermek zorunda kalan 
Fenerbahçe, deplasmanda oynanan 
ilk karşılaşmada gol atmayı başara-

mazken, ikinci maçta ise Alper Po-
tuk’un tek golü tur için yeterli olmadı. 
Şampiyonlar Ligi’nden elendikten 
sonra forvet pozisyonunu İslam Sli-
mani ile güçlendiren Fenerbahçe, 
son olarak bu mevkiye Michael Frey’i 
transfer etti.

LİGDEKİ GOLLER GİDENLERDEN
Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk 3 

haftasında sadece 2 gol atarken, bu 
skorları da takımdan ayrılan isimlerin 
kaydetti. Süper Lig’e evinde 2-1’lik 
Bursaspor galibiyetiyle başlayan 
sarı-lacivertlilerde, golleri Giuliano 
Victor de Paulo ve Josef de Souza 
kaydetti. Bu iki oyuncuyu da Fener-
bahçe, Suudi Arabistan takımlarına 
sattı. Ligde daha sonra oynanan Yeni 
Malatyaspor ve Göztepe maçlarında 

ise rakip fileleri havalandıramayan 
Fenerbahçe, 3 karşılaşmada attığı 2 
golle son 32 yılın hücumdaki en kısır 
sezon başlangıcını yapmış oldu.
GEÇEN SEZONUN EN GOLCÜ TAKIMI

Fenerbahçe, geçen sezonu lig-
de en çok gol atan takım unvanıyla 
tamamlamıştı. Aykut Kocaman yö-
netiminde geçen sezon sık sık gol 
atamadığı gerekçesiyle eleştirilen sa-
rı-lacivertliler, o dönem ligin ilk 3 haf-
tasında rakip fileleri 6 kez havalandır-
mıştı. Fenerbahçe, geçen sezon ligde 
attığı 78 golle, maç başına 2,29’luk 
bir gol ortalama yakaladı. Geçen se-
zon Aykut Kocaman yönetimindeki 
kadroda hücum oyuncularından Giu-
liano 14, Fernandao ve Soldado 9’ar, 
Janssen ise 4 gol attı. n AA

Yeni Malatyaspor’da 
Konyaspor mesaisi
Süper Lig’in ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 beraberlik-

le geçerek taraftarını memnun eden Evkur Yeni Malat-
yaspor, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Atiker 
Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. E.Y. Malat-
yaspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos 
Cuma günü saat 21.45’te Atiker Konyaspor ile karşıla-
şacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda, 
Kayserispor maçındaki iyi oyun ve alınan 1 puanın yanı 
sıra sakat oyuncuların da iyileşmesi moralleri yükseltir-
ken, Teknik Direktör Erol Bulut’un iyi oyundan dolayı fut-
bolcularını tebrik ettiği öğrenildi. 

Malatya temsilcisinde hafif sakalığı bulunan Ömer 
Şişmanoğlu dışında eksik bulunmadığı, tecrübeli golcü-
nün de maç gününe kadar hazır hale geleceği belirtildi. 
n İHA

Cüneyt Çakır’a 
UEFA’dan görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Salzburg ile Kızıl-
yıldız arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu 
ikinci maçında düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem Cü-
neyt Çakır, Avusturya’nın Salzburg ile Sırbistan’ın Kızılyıl-
dız takımları arasında Çarşamba günü oynanacak UEFA 
Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçını yönetecek. 
Avusturya’nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena’da TSİ 
22.00’de başlayacak müsabakada Çakır’ın yardımcılık-
larını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Ceyhun 
Sesigüzel’in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, 
Halis Özkahya ile Barış Şimşek de ilave yardımcı hakem 
görevlerinde bulunacak. 
n İHA

Mbaye Diagne, birçok 
takımı geride bıraktı
Kasımpaşa’nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, 

2018-2019 sezonunun ilk 3 haftasında attığı 5 golle bir-
çok Süper Lig ekibini geride bırakmayı başardı. Spor Toto 
Süper Lig 2018-2019 sezonunun ilk 3 haftasında adeta 
Mbaye Diagne fırtınası esiyor. Geçen sezon devre ara-
sında Kasımpaşa’ya transfer olan başarılı futbolcu, Lefter 
Küçükandonyadis sezonuna adeta flaş bir başlangıç yap-
tı. 26 yaşındaki santrfor, son olarak Kasımpaşa’nın ligin 
3. haftasında dün deplasmanda oynadığı Demir Grup 
Sivasspor mücadelesinde 2 gole imza atarak, bu sezonki 
gol sayısını 5’e çıkarmış oldu. Diagne, gösterdiği bu bol 
gollü performans ile ligin ilk 3 haftasında Fenerbahçe, 
Medipol Başakşehir, Göztepe, Sivasspor, Alanyaspor, 
Kayserispor ve Malatyaspor’dan daha fazla rakip fileleri 
havalandırmış oldu. 

Öte yandan başarılı golcü, Trabzonspor ve ligin yeni 
ekiplerinden MKE Ankaragücü ile de aynı gol sayısına 
sahip.  n İHA

Seri sona erdi!
Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’a 3-2 mağlup olan 

Beşiktaş, hem önemli bir 3 puan yitirdi hem de ligde 45 maçtır süren iç saha 
yenilmezlik serisini sonlandırdı. Kartal, en son Akhisarspor’a mağlup olmuştu

Süper Lig’de sahasındaki son yenil-
gisini 2015-2016 sezonunun 13. hafta-
sında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 
Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup ola-
rak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından 
çıktığı 45 lig maçında rakiplerine iç saha-
da galibiyet şansı vermedi. Akhisarspor 
mağlubiyetinin ardından 3. İstanbul Ba-
şakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı 
7 maçı da kazanan siyah-beyazlı ekip, 
Bursaspor’u da Vodafone Park’ta 3-2 
mağlup ederek serisini Dolmabahçe’ye 
taşıdı. Akhisarspor yenilgisinin ardından 
Beşiktaş iç sahada oynadığı 10 maçı da 
kazanarak 30 puan topladı ve 2015-2016 
sezonu sonunda şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, iç sahadaki başarılı per-
formansını, 2016-2017 sezonunda da 
devam ettirdi. Bu sezonda yaptığı 17 iç 
saha karşılaşmasında 13 galibiyet ve 4 

beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 2017-
2018 sezonunda iç saha hakimiyetini sür-
dürdü. Beşiktaş, geride kalan sezondaki 
17 iç saha müsabakasında 14 galibiyet 
ve 3 beraberlik elde etti. 

Bu sezona kendi evinde başlayan si-
yah-beyazlılar, Akhisarspor’u 2-1 mağlup 
ederek serideki son galibiyetini aldı. Be-
şiktaş, iç sahadaki 45 maçlık yenilmezlik 
serisi boyunca 38 galibiyet, 7 beraberlik 
aldı. Siyah-beyazlılar rakiplerine 113 gol 
atarken, kalesinde 31 gol gördü. Beşik-
taş’ın iç sahada en başarılı olduğu dönem 
ise geçen sezon oldu. Siyah-beyazlı ta-
kım, bu dönemde ev sahibi olarak çıktığı 
maçlarda 14 galibiyet, 3 beraberlik alır-
ken, attığı 44 gole karşılık, kalesinde 10 
gole engel olamadı.

19 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI
Beşiktaş, 45 maçlık iç sahadaki ye-

nilmezlik serisinde kalesini 19 maçta ra-
kiplerine kapattı. 2015-2016 sezonunda 6 
maçı gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, 
2016-2017 sezonunda 5, geçen sezon da 
8 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci 
yaşamasına izin vermedi.

DERBİ GALİBİYETLERİNDE ÖNDE 
Siyah-beyazlı ekip, 45 maçlık seride 

ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray 
ile oynadığı toplam 5 derbi karşılaşma-
sında, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu 
süre içinde Galatasaray’a karşı 2 galibi-
yeti bulunan Beşiktaş, bir maçını Atatürk 
Olimpiyat Stadı’nda, bir maçını da Voda-
fone Park’ta kazandı. 

Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılıları 
Vodafone Park’ta ilk kez ağırladığı maç-
ta 2-2 berabere kaldı.  Fenerbahçe ile 
Vodafone Park’ta iki kez karşılaşan Beşik-
taş, sarı-lacivertliler karşısında 1 galibi-

yet, 1 de beraberlik elde etti. 
EN FARKLI GALİBİYET KARDEMİR 

KARABÜKSPOR’A KARŞI
İç sahada rakiplerine üstünlük kuran 

Beşiktaş, kendi evindeki en farklı galibi-
yetini ise geçen sezon Kardemir Kara-
bükspor’a karşı kazandı. 

Vodafone Park’ta rakibini ağırlayan 
siyah-beyazlılar, Pepe, Anderson Talisca 
(2) ve Vagner Love (2)’un golleriyle raki-
bini 5-0 mağlup etti. 

Beşiktaş, en gollü galibiyetlerini de 
5-1’lik skorlarla aldı. 

Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonu-
nun 19. haftasında Atiker Konyaspor’u 
5-1 mağlup ederken, 2017-2018 sezo-
nunda Osmanlıspor, Göztepe ve Demir 
Grup Sivasspor’u yine aynı skorla 5-1 
yenmeyi başardı.  
n AA
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Konya’da rahvan at yarışları düzenlendi
Konya’nın Hüyük ilçesinde bu yıl 9’un-

cusu düzenlenen Anadolu’ya Şükran Bu-
luşmaları Festivali devam ediyor. Festival 
kapsamında Sonsuz Şükran Köyü Rahvan 
Atlar Yarışması düzenlendi. 

Sanatçıların kerpiç evlerinin bulun-
duğu Sonsuz Şükran Köyü, rahvan atların 
yarışına ev sahipliği yaptı. Köyde düzen-
lenen rahvan atları gösteri yarışında Bey-
şehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü bünye-
sinde faaliyet gösteren rahvan atlar koştu. 
Yaklaşık 1 kilometrelik etapta 3 farklı ka-
tegoride yarışan rahvan atlar, binicilerine 
birincilik kazandırabilmek için mücadele 
verdi. Yarışma sonunda dereceye giren 
atların binicilerine kupaları düzenlenen 
törende verildi. Yarışma münasebetiyle 
geldikleri yerleşim merkezinde kerpiç 
evlerin arasında da dolaştırılıp gezdirilen 

atlara, köy sakinleri de ilgi gösterdi. 
‘ÇOK ASİL ATLAR’

Sonsuz Şükran Köyü Derneği Başkanı 
ve Köyün Kurucusu Mehmet Taşdiken, bu 
yıl ilk kez düzenledikleri rahvan at yarış-
larını ilgiyle izlediklerini ve çok da yoğun 
ilgi olduğunu belirterek, “Atçılık bizim 
milli sporumuzdur. Hatta bu rahvan atlar 
Osmanlı, Selçuklu savaş atı olarak da kul-
lanılırmış. Çok asil ve koşma tarzı değişik 
atlar. Beyşehir’de rahvan atçılığı ve bu 
branş çok gelişiyor. Biz de önemsiyoruz. 
Hem onların tanıtımı adına, hem de onlar 
bize bir anlamda karşılıklı işbirliği halinde 
katkı versinler düşüncesiyle çok güzel bir 
yarış oldu. Bu çalışmaları yapan tüm ar-
kadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” 
dedi. 
n İHA

Rahvan At Yarışları’na ‘Baranok’ damgası
Geleneksel Spor Dalları Fede-

rasyonu’nun Tarım İl Müdürlükleri 
ile her hafta farklı şehirlerde ortak-
laşa düzenlediği Rahvan At Yarışları 
son olarak Afyon’da düzenlendi. 
Konya’da rahvan atlara olan ilgisi 
ile dikkat çeken Baranok Ailesi, Af-
yon’da yapılan yarışlarda dereceye 
girerek önemli bir başarı elde etti. 
Baranok ailesine ait atlar 4. Gele-
neksel Rahvan At Yarışları Zafer 
Koşusu’nda 4 kez dereceye girmeyi 
başardı. Konya temsilcileri, 1 bi-
rincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük 
kazandı. Rahvan at yarışlarının her 
hafta farklı illerde yapıldığı ifade 
edildi. 

Afyon’da yapılan yarışlarda de-
receye giren atlarında sahibi Hikmet 
Baranok Konya Yenigün Gazetesi’ne 
konuştu. Yarışların 7 farklı kategori-
de yapıldığını ifade eden Baranok, 
“Rahvan atlar bizim için farklı bir 
hobi. Bakımları ile kendimiz ilgile-
niyoruz. Uzun süredir yarışlara ka-
tılmaya başladık. 4 atımızı derece 
aldı. Bunların bize bir getirisi yok 
ama bu şekilde başarılar elde etmek 
bizi çok mutlu ediyor. At binmek bi-
zim ata kültürümüzde var. Herkese 
tavsiye ediyoruz. İnşallah önümüz-
deki yarışlarda Konya’ya daha fazla 
madalya ile dönebiliriz” şeklinde 
konuştu. n SPOR SERVİSİ

Kartal, gençlerle 
sözleşme imzaladı

Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezon pilot takım Ana-
dolu Selçukspor’da kiralık olarak forma giyen ve başarılı 
futboluyla dikkat çeken savunma oyuncusu Sertan Yiğe-
noğlu ve U21 takımının kalecisi Ahmet Çolak ile resmi 
sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu Ba-
sın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine kulüp 
menajeri Seçkin Özdil ve futbolcular Ahmet Çolak ile 
Sertan Yiğenoğlu katıldı. Sertan Yiğenoğlu’nun bu sezon 
sonunda bitecek olan sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı. Fut-
bol Gelişim Akademisi’nde eldiven giyen Ahmet Çolak’la 
üç yıllık anlaşma sağlandı. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, ara 
vermeden çalıştı

Spor Toto Süper Lig’de 4.haftanın açılış maçında 31 
Ağustos Cuma günü deplasmanda E.Y. Malatyaspor ile 
karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına ara verme-
den başladı. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan 
antrenmanda Bursaspor mücadelesinde ilk 11’de maça 
başlayan oyuncular yenileme (rejenerasyon) çalışması 
yaptı. Diğer futbolcular koşu, ısınma hareketleri, 5’e 2 
ve çıkış koşuları ile başlayan antrenmanı çift kale maç, 
savunma-hücum organizasyonları ve şut çalışması ile 
tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’dan 
Mehmet Uvat’a teşekkür

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Antalyaspor 
ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın masraflarına 
sponsor olan İş Adamı Mehmet Uvat’a teşekkür etti. Yapı-
lan açıklamada, “Atiker Konyaspor’umuzun Antalyaspor 
ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçının dep-
lasman masraflarını Fakı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Mehmet Uvat karşılamıştır. Konya’mızın dünyaya 
açılan pencerelerinden biri olan Atiker Konyaspor’umuz 
için seve seve sorumluluk alan ve bizimle birlikte şehri-
mizin gelişmesi, adının layık olduğu yerlerde zikredilme-
si adına desteklerini esirgemeyen Fakı İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Uvat’a kulübümüz adına 
teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, 
yeni sezon hazırlıkları kapsamında savun-
ma oyuncusu Yılmaz Kılıç’ı kadrosuna kat-
tı. Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde 
Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Ay’ın 
katılımı ile gerçekleştirilen imza törenin-
de Yılmaz Kılıç kendisini 2 yıllığına Konya 
Anadolu Selçuksporlu yapan sözleşmeyi 
imzaladı.

‘KISA SÜREDE TAKIMIMIZA 
ADAPTE OLACAKTIR’

Almanya Offenbacham Main doğumlu 
olan ve Türkiye U19 Mili takım forması gi-
yen genç stoperin gelecek vadeden bir isim 
olduğunu kaydeden Konya Anadolu Sel-
çukspor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet 
Ay, “Öncelikle genç kardeşimize aramıza 
hoş geldin diyorum. Yaptığımız sözleşme 
her iki taraf içinde hayırlı olsun. Geçtiği-
miz sezon başlattığımız ve büyük emekler 
harcayarak sürdürdüğümüz yapılanma ça-
lışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 
Avrupa liglerinde top koşturan genç kar-
deşlerimizi takibe aldık. 19 yaşında Milli 

takımımız formasını da gururla giyen genç 
kardeşimiz Yılmaz Kılıç’ın kısa sürede takı-
ma adapte olarak bizlere ve şehrimize katkı 
vereceğine iniyorum” dedi.
HEDEFİ KONYASPOR FORMASI GİYMEK

Hedefinin A milli takım forması giymek 
olduğun ve bunun için çok çalıştığını kayde-
den yeşil beyazlı takımın genç futbolcusu 
Yılmaz Kılıç ise, “Hedeflerimizi gerçekleş-
tirmek için buraya geldim. Türkiye’de en 
doğru kulüplerden bir tanesini tercih etti-
ğimi biliyorum. Önce Atiker Konyaspor’da 
sonrada A Malli takımda forma giyebilmek 
için çalışacağım. Takım arkadaşlarımız ile 
birlikte takımımızı en iyi konuma getirmek 
için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMLARDA OYNADI
Alt yaş gruplarında 18 kez Milli formay-

la sahaya çıkan genç futbolcu Yılmaz Kılıç, 
daha önce Almanya SV Wehen U19, Eint-
racht Frankfurt U19, Eintracht Frankfurt U17 
ve SG Praunheim 1908 takımları formasını 
giydi.
n SPOR SERVİSİ

Yılmaz’ın hedefi; 
Atiker Konyaspor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer 
çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlılar son olarak milli takım alt yaş kategorilerinde de forma giyen 
Yılmaz Kılıç ile sözleşme imzaladı. Gurbetçi oyuncu, hedefinin Konyaspor’a gitmek olduğunu söyledi
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Malatya, 
taraftarından 

destek bekliyor
Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif 

Direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklama-
da, takım olarak hiç bir zaman reha-
vete kapılmadan, hep aynı ciddiyetle 
yollarına devam edeceklerini söyledi. 

Süper Lig’de henüz güç denge-
lerinin şekillenmediğini ve ilerleyen 
haftalarda daha zorlu haftaların ken-
dilerini beklediğini kaydeden Ravcı, 
“Sezona iyi başladığımız gerçeğin-
den hareketle elbette ki gidişattan 
memnununuz ve mutluyuz. Yöneti-
mimiz, teknik heyetimiz ve taraftarı-
mız mükemmel bir uyum içerisinde 
örnek bir tablo sergiliyor. İnşallah 
kulüp olarak hiçbir zaman rehavete 
kapılmadan, hep aynı ciddiyetle yo-
lumuza devam edeceğiz. Ligde henüz 
güç dengelerinin şekillenmediği ve 
ilerleyen haftalarda daha zorlu hafta-
ların bizleri beklediği bir gerçek diye 
düşünüyorum. Bu anlamda daha çok 
çalışacağız ve daha çok mücadele 
edeceğiz” dedi. 

Ravcı, cuma günü sahalarında 
oynayacakları Atiker Konyaspor maçı-
na da taraftarı davet ederek, “Tarafta-
rımız bu sezon oynadığım her maçta 
bize inanılmaz destek verdi. Bizde on-
lardan aldığımız bu güçle sahada gü-
zel sonuçlar almaya başladık. Cuma 
günü sahamızda oldukça önemli bir 
müsabakaya çıkacağız. Konya takımı 
güçlü bir takım ve sürpriz yapmaya 
gayet müsait bir kadro yapısı var. 
Taraftarımızı cuma günü yanımızda 
görmek istiyoruz” diye konuştu. 
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Atiker Konyaspor’da 
ilk 3 haftada ortaya 

konulan performans ve 
teknik direktör tercihleri 
camiayı tedirgini ediyor. 

Fikstür avantajını 
cömertçe harcayan 

Anadolu Kartalı’nın Yeni 
Malatyaspor maçı ile 

başlayacak zorlu seride 
ağır kaza yaşamasından 

korkuluyor

Oyun
tedirgin
ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında 
evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kalan 
Atiker Konyaspor’da kaybedilen 2 pua-
nın üzüntüsü yaşanıyor. İlk hafta zor da 
olsa alınan Erzurumspor galibiyetinin 
ardından Antalyaspor ve Bursaspor kar-
şılaşmalarında öne geçilmesine rağmen 
bırakılan 4 puan camiayı tedirgin etti. 
Skor korumakta zorlanan, savunmada 
önemli zafiyetleri olan Anadolu Kartalı, 
bıraktığı 4 puanla fikstür avantajını heba 
etmiş oldu. Şimdi gözler zorlu fikstürde.

BU PUANLARI ARARIZ KORKUSU
Sezona Erzurumspor, Antalyaspor 

ve Bursaspor maçları ile başlayan Kon-
yaspor, ilk maçta kazanmasından sonra 
son iki maçta öne geçtiği karşılaşma-
larda 4 puan bıraktı. Gelecek hafta Yeni 
Malatyaspor deplasmanına gidecek olan 
yeşil beyazlılar, ardından da evinde Fe-
nerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor 
ve Göztepe deplasmanları ile zorlu se-
riyi perçinleyecek olan Konyaspor’da bu 
maçlarda alınacak sonuçların ardından 
Antalya ve Bursa maçlarından bırakılan 
4 puanın aranacağından endişe ediliyor.

GÖZLER RIZA ÇALIMBAY’DA
Bursaspor maçının ardından zamana 

ihtiyaçları olduğunu belirten Rıza Çalım-
bay’ın kadro tercihleri de sorgulanıyor. 
Sürekli yeni transfer isteyen ancak yeni 
transferlerden Uğur dışında kimseye for-
ma vermeyen deneyimli teknik adam, 
Fofana’ya ilk 11’de oynatma, Yataba-
re-Jahovic ikilisini bir arada değerlen-
dirme ısrarından vazgeçmiyor.

RAKİP İYİ BAŞLADI
Öte yandan temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor’un deplasmanda karşılaşacağı 
Yeni Malatyaspor sezona iyi başlayan 
takımlardan biri olarak göze çarpıyor. İlk 
hafta Göztepe’yi deplasmanda mağlup 
eden Yeni Malatyaspor, ardından da iç 
sahada Fenerbahçe’yi devirmişti. Son 
olarak Kayserispor ile berabere kalan 
Malatya temsilcisi Atiker Konyaspor’u 
mağlup ederek iyi başlangıcını sürdür-
mek istiyor.
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