
‘İNŞAAT SEKTÖRÜ 
ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR’

‘NASREDDİN HOCA 
GELECEĞE IŞIK OLUYOR’

Demir sektörünün temsilcilerinden Ali Yaman;

Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği başladı

n HABERİ SAYFA 5’TE
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• 7 TEMMUZ 2017 CUMA  • 50 Kr. • www.konyayenigun.com

Üreticiye indirim şoku!
Enflasyonun düşürülmesi 

amacıyla bazı tarım ürünlerinde 
alınan gümrük indirimi kararına, 

fiyatların düşmesi nedeniyle 
çiftçi tepkili. Çiftçinin mağdur 

olduğunu belirten KZO Başkanı 
Rıfat Kavuneker, mağduriyetin 
giderilmesi çağrısında bulundu

FİYATLAR DÜŞTÜ 
ÇİFTÇİ MAĞDUR OLDU

Enflasyonun düşürülmesi amacıyla geç-
tiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı tarafından bazı tarım ürünlerine 
yönelik gümrük vergisi indirimine tepki 
gösteren Karatay Ziraat Odası Başkanı 
(KZO) Rıfat Kavuneker, Konya bölgesin-
de hasadın yeni başladığını belirterek, 
uygulamadan kaynaklanan fiyat düşüşü-
nün çiftçiye zarar vereceğini söyledi. 

‘MÜDAHALE ALIMI 
YAPILMASI LAZIM’

Mağduriyetin giderilmesi için önerile-
rinin de olduğunu belirten Kavuneker; 
“Türkiye Ziraat Odaları Birliği sürekli 
çalışmalar yapıyor. Bizim önerimiz, bu-
güne kadar açıklama yapılmadan önce 
buğday kaç paradan satılıyordu, o para-
dan alınsın. Ofisler acilen açılmalı, mü-
dahale alımlarının yapılması lazım” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

06 SÜ ve NEÜ’ye
FETÖ operasyonu! 07 Meram’da dönüşüm

her alanda sürüyor 17 ‘Sıcaklık kalbin 
işleyişini etkiliyor’

Ölüm kavşağı 
çözüm bekliyor!

Adese otomobil
ile sevindirdi

İlyasın Kavakları Kavşağı’nda 
yaşanan ölümlü ve yaralanmalı 
trafik kazaları, bölgedeki vatan-
daşı tedirgin ediyor. Vatandaşlar 
trafik kazalarına çözüm için 
bölgeye mobese talep ediyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE   

Adese elektrikli ev aletleri 
alışverişlerine özel düzenlediği 
kampanya sona erdi. Yapılan çe-
kilişle Hyundai İ 20 model araç 
talihlisine teslim edildi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

‘Bu tramvaylar bir gönül köprüsüdür’ Konya’nın direnişi yeniden canlanıyor
Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Saraybosna Büyükşehir 
Belediyesi’ne verdiği 20 adet 
tramvayın hibe protokolü 
imzalandı. İmzalar AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ah-
met Sorgun ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek’in katılımıyla atıldı. 
Sorgun, Bosna Hersek ile 
milli ve manevi bağların 
güçlenerek süreceğini 
söyledi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

KTO Karatay Üniver-
sitesi’nin yapımcılığını 

üstlendiği Direniş Ka-
ratay Filmi’nin tanıtım 

toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan 

KTO Karatay Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 

Selçuk Öztürk, “O zamanın 
çilesini, kahramanlarını hatır-

layacak ve vefa borunu ödemiş 
olacağız” dedi. Filmin başlayan 
çekimleri 1 ay içinde bitecek. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

Mevlüt Yaman Demir ve 
Çelik inşaat firmalarının demir 
tedarikçisi olarak hizmetlerine 
devam ediyor. Mevlüt Yaman 
Demir ve Çelik şirketi Genel 
Müdürü Ali Yaman, “Konya’da 
inşaat sektörü 10 yıldır altın 
çağını yaşıyor” dedi.

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği başladı. 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin Hoca, 
kıssalarında verdiği hikmet dolu mesajlarla, geleceğe de 
ışık olmaya devam edecektir” dedi. 

Güle Oynaya Camiye Gel projesi çocukları camiye ısındırıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen “Güle Oynaya Camiye Gel” etkinliği 18. 
gününde devam ediyor. 40 günün sonunda düzenli olarak sabah namazına gelen 
çocuklara bisiklet hediye edilecek. 
Çocuklar bisiklet heyecanıyla coşkulu bir şekilde camilere koşuyor. Mimar Sinan 
Cami imamı da projenin çocukları namaza teşvik ettirdiğini ve çok güzel bir 
uygulama olduğunu söyledi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Camiler şenlendi, 
minikler neşelendi!

Rıfat Kavuneker



Enflasyonun düşürülmesi ama-
cıyla geçtiğimiz günlerde Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafındancanlı hay-
vanlarda yüzde 135’den yüzde 26’ya, 
karkas ette yüzde 100’den yüzde 40’a, 
buğdayda yüzde 130’dan yüzde 45’e, 
arpada yüzde 130’dan yüzde 35’e, mı-
sırda yüzde 130’dan yüzde 25’e kadar 
uygulanan gümrük vergisine çiftçinin 
tepkileri sürüyor. Kararın ardından 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar güm-
rük vergisi indiriminin üreticiyi etki-
lememesinin mümkün olmayacağını 
belirterek, tarımın en önemli ürünle-
rinden buğday, arpa ve mısırda ithalat 
kapılarını açmanın yerli üretime zarar 
vereceğini söylemişti. Konuyla ilgili bir 
açıklamada da Karatay Ziraat Odası 

Başkanı (KZO) Rıfat Kavuneker, Kon-
ya bölgesinde hasadın yeni başladığını 
belirterek, gümrük vergisi indirimin-
den kaynaklanan fiyat düşüşünün çift-
çiye zarar vereceğini söyledi. 

‘ÇİFTÇİ ŞUANDA MAĞDUR’
Gümrük vergisi indiriminin çift-

çinin hasat dönemine denk geldiği-
ni hatırlatan Kavuneker, bakanlığın 
uygulama nedeniyle çiftçinin zarar 
görmeyeceğini açıklamasına rağmen, 
herhangi bir adım atılmadığını söyledi. 
Çiftçinin mağdur olduğuna dikkat çe-
ken Kavuneker, sözlerini şöyle sürdür-
dü; “Çiftçinin etkilenmemesi için şu 
ana kadar herhangi bir adım atılmadı. 
Bu adımı acilen atmaları lazım. Ticaret 
Borsası’ndaki fiyatları takip ediyoruz. 
Genel merkezle sürekli bilgi alışverişi 

yapıyoruz. Bundan çiftçinin etkilenip 
etkilenmediğini genel merkeze sürekli 
bilgi veriyoruz. Ama bizim çiftçimiz şu 
anda mağdur. Arpada yaklaşık 92,0 
kuruşlardan 78,0’lere kadar bir dü-
şüş oldu. Arpa hasadına yeni girildi. 
Buğdayda da 1,50 liradan 90 Kuruşa 
bir düşüş oldu. Çiftçi şuanda mağdur. 
Biz diyaloglar içerisinde bu işi çözece-
ğimize inanıyoruz, çözmemiz lazım. 
Bugün için bu buğday para etmezse 1 
ay sonra para etse de bizim işimize ya-
ramaz. Çünkü biz elimizdeki mahsulü 
çıkaracağız. Biz zaten 4-5 yıldır borç 
ertelemesiyle geliyoruz. 2015 yılında 
kuraklık yaşadık, 2016 yılında verim 
düşüktü bu yıl da sıkıntımız devam 
ediyor. 5-6 köyümüzde dolu zararımız 
var. 2016 Ekim-Kasım aylarında ya-

ğış olmadığından dolayı sulanmayan 
arazilerde sıkıntı var. Kışın yağan ka-
rın çok da bir faydası olmadı. Bunların 
hepsini üst üste koyduğumuz zaman, 
şu anda Gümrük Bakanlığı’mız Tür-
kiye’de enflasyonu düşüreceğiz diye 
gümrüklerde indirim yaptı. Ama enf-
lasyon düşüreceğiz diye çiftçi sıkıntıya 
girdi. Çiftçi zaten sıkıntıda. Köyü terk 
ediyor. Bir hata yapılırsa bunun telafisi 
uzun yıllar alıyor. Bizim kalıcı politika 
izlememiz lazım, iyi bir yol izleme-
miz lazım. Bunun için hükümetimize, 
bakanlarımıza, cumhurbaşkanımıza 
sesleniyoruz; buna bir an önce tedbir 
alınmalı. Eğer alınmazsa tarım sıkıntı-
ya düşer. Türkiye sürdürülebilirtarım 
politikası çizmesi lazım.”

‘MÜDAHALE ALIMI YAPILMALI’

Çiftçinin mağdur olmaması için 
TZOB olarak gerekli çalışmalar yapıp 
önerilerde bulunduklarını ifade eden 
Kavuneker, bunla sorunun çözülme-
sine ilişkin yapılabilecekleri de anlattı. 
Kavuneker; “Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği sürekli çalışmalar yapıyor. Ya-
pılması gerekenlerle ilgili hükümete 
verdiği fikirler var. Bizim önerimiz şu; 
bugüne kadar açıklama yapılmadan 
önce buğday kaç paradan satılıyordu, 
o paradan alınsın. Ofisleri acilen açma-
sı lazım. Bizim malımız piyasada düş-
meye başladımı müdahale alımlarını 
yapması lazım. Ya da bizi teşviklerle 
koruması lazım. Bizi korumazsa biz 
sürekli zarar eder hale gelirsek çiftçi 
kaldıramaz” şeklinde konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Yeni düzenleme ile çatılarda 
güneş enerjisinin önü açılıyor

Uluslararası Gü-
neş Enerjisi Toplulu-
ğu Türkiye Bölümü 
(GÜNDER) Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Kutay Kaleli, GÜN-
DER’in iki 2 yıldır 
üzerinde çalıştığı çatı 
kurulumlarına yöne-
lik önerisinin hayata 
geçmesinin, güneş 
enerjisi sektörünü 
daha da büyüteceği-
ni bildirdi.

Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın 
söz konusu düzenle-
mesiyle Türkiye’nin 
güneş enerjisindeki 
yüksek potansiyelini 
değerlendirmeye bir 
adım daha yaklaşıl-
dığını aktaran Kaleli, 
şunları söyledi: “Çatı 
sistemleri ile güneş 
enerjisinden sıcak su üretiminde 
dünyanın lider ülkelerinden Türki-
ye’nin, aynı başarıyı elektrik üreti-
minde de göstereceğine inanıyoruz. 
Güneş enerjisinde çatı uygulamala-
rında ruhsat alma zorunluluğunun 
kaldırılmasıyla ‘Enerji Yatırımcısı’ 
kavramı hane halkı düzeyine ine-
cek. Düzenlemelerin yürürlüğe 
girmesinin getireceği belki de en 
önemli ve anlamlı değişiklik bu ola-
caktır. Türkiye’de çatısı güneş ener-
jisinden elektrik üretimine uygun 
olan 10 milyona yakın bina var. Bu 
düşünüldüğünde, binaların elektri-
ğinin tüketim noktasında üretiliyor 
olması, şebeke üzerindeki yükleri 
azaltacağı gibi iletimden kaynakla-
nan maliyetler ile kayıp kaçakları da 
önleyecek. Uygulama yerli üretim 
ve istihdama da önemli katkı sağ-

layacaktır.” 
Çatı uygulamalarının bürok-

ratik işlemler, şebeke kapasiteleri 
ve maliye mevzuatı açısından da 
birtakım tamamlayıcı düzenleme-
lerle desteklenmesi gerektirdiğine 
işaret eden Kaleli, “Tüketicilerin 
aynı zamanda yatırımcı olarak gö-
rülmesi ve özendirilmesi açısından 
alım garantisi fiyatının artırılması 
ve çatılarda kullanılacak malzeme-
lerin yerli katkı desteğinden fayda-
lanması gerekiyor” diye konuştu. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından 3 Temmuz 2017 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlanan “Planlı 
Alanlar İmar Yönetmeliği” ile bina 
çatılarında, genel mimariye aykırı 
olmamak ve taşıyıcı sistemlere za-
rar vermemek kaydıyla güneş ener-
jisi sistemleri kurulumunda ruhsat 
alma zorunluluğu kaldırılmıştı. n AA

İlyasın Kavakları Kavşağı’nda yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları, bölge vatandaşı tedirgin ediyor

‘MOBESE talep ediyoruz’
Büyükkumköprü Caddesi’n-

deki İlyasın Kavakları Kavşağı 
üzerinde neredeyse her gün tra-
fik kazası yaşanıyor. Trafik ışıkları 
kurallarına çok fazla uyulmadığı 
görülen kavşakta, sürücülerin 
yüksek hızla gitmesi ve caddenin 
işlek konumda olması kazaların 
sayısını artırıyor. Bölgede yaşayan 
vatandaş ve esnaf trafik kazaları-
na bir çözüm bekliyor.   

“HER GÜN TRAFİK 
KAZASI YAŞANIYOR”

Bölgede yaşayan Muhammet 
Akgüner, İlyasın Kavakları Kav-
şağı’nda yaşanan trafik kazaların-
dan dolayı yetkililere çağrıda bu-
lunarak şunları söyledi: “Mengene 
Caddesi trafik olarak çok hareketli 
bir konumda yer alıyor.  Sadece 
merkezi değil, Karaman Yolu;  
Çumra, Hadim, Güneysınır, Taş-
kent, Bozkır köylerine gitmek için 
de burası kullanılıyor. Hal böyle 
olunca trafik lambaları yeterli ol-
muyor.  Sürücüler hız kuralları 
riayet etmiyorlar ve buradan hızlı 
geçiyorlar. Vatandaş olarak nere-
deyse her gün bir trafik kazası gö-
rüyoruz. Geçtiğimiz gün yaklaşık 
200 km hızla giden bir araç yaya-
ya çarptı. Biz yetkililere burasıyla 
ilgili kazalara yönelik çözüm bul-
malarını talep ettik. Ancak isteği-
miz şu anda yanıtsız kaldı.”

TRAFİK KAZALARI 
BİZİ DE ETKİLİYOR

Mengene Caddesi’nde es-
naflık yapan Bayram Bakum ise 
kazalara yönelik MOBESE talep 
ettiklerini vurgulayarak, “Bölge 
esnafı olarak burada sürekli trafik 
kazaları izlemek zorunda kalıyo-
ruz. Açıkçası burada araba kullan-
maktan dolayı endişeliyiz. Çünkü 
yaşanan kazalar bizleri de etkili-
yor. Bazen çalışırken trafik kazası 
sesiyle dışarı çıktığımız, yardıma 
gittiğimiz zamanlar oluyor. Biz 
yetkililerden konuyla ilgili yardım-
larını bekliyoruz. Mengene Cad-
desi’nde trafik çok yoğun olduğu 
için buraya TEDES, set, MOBESE 
ne gerekiyorsa yapılması lazım. 
Eğer önlemler alınırsa hem biz ra-
hatlarız hem de sürücüler rahat-
lar. Aksi takdirde Allah korusun 
kazalar yaşanmaya devam eder. 
Yaklaşık 1 saat önce kendim bir 
kazaya daha canlı şahit oldum. 
Yetkililerden yardım bekliyoruz” 
diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ- HÜSEYİN MENEKŞE Trafik ışıkları kurallarına çok fazla uyulmadığı görülen kavşakta, sürücülerin yüksek 

hızla gitmesi ve caddenin işlek konumda olması kazaların sayısını artırıyor.

Enflasyonun düşürülmesi amacıyla bazı tarım ürünlerinde alınan gümrük indirimi kararına, fiyatların düşmesi nedeniyle 
çiftçi tepkili. Çiftçinin mağdur olduğunu belirten KZO Başkanı Rıfat Kavuneker, mağduriyetin giderilmesi çağrısında bulundu

Fiyat düştü, çiftçi zorda!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar gümrük vergisi indiriminin üreticiyi etkilememesinin mümkün olmayacağını belirterek, tarımın en önemli ürünlerinden buğday, arpa ve mısırda ithalat kapılarını açmanın yerli üretime zarar vereceğini söylemişti.

Rıfat Kavuneker 

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli



Çocukları cami ile buluşturan 
proje “Güle oynaya camiye gel” tüm 
hızıyla ediyor. Selçuklu Belediyesi 
tarafından düzenlenen 6-14 yaş ara-
lığındaki çocukların hem namaz iba-
detlerini gerçekleştirmeleri hem de 
bisiklet kazandırarak mutlu olmalarını 
sağlayan etkinlik ile ilgili Selçuklu’da-
ki Mimar Sinan Cami’ni ziyaret etti. 
Sabah namazında çocukların heyeca-
nına yakından şahit olduk.

40 GÜN SABAH 
NAMAZINA GELECEKLER 

19 Haziran’da başlayan projede 
çocuklar 13 Ağustos tarihine kadar 
40 gün sabah namazına gelecek. Sel-
çuklu’ya bağlı tüm camileri kapsayan 
etkinlikte cami imamları sabah nama-
zına gelen 6-14 yaş arasındaki çocuk-
ların isimlerini her gün tek tek kayıt 
ediyor. 40 günün sonunda sabah na-

mazını kaçırmayan, düzenli gelen ço-
cuklar 41. günde Selçuklu Belediyesi 

tarafından bisiklet ile ödüllendirilecek. 
“Güle Oynaya Camiye Gel” proje-

sinde sabah namazına gelen çocuklar 
yaşadıkları sevinci anlatarak hem se-
vap kazandıkları için mutlu oldukları-
nı hem de bisiklet alacakları için heye-
canlı olduklarını dile getirdiler. 

Mimar Sinan Cami imamı da 
projenin çocukları namaza teşvik et-
tirdiğini ve çok güzel bir uygulama 
olduğunu söyledi. Cami imamı, “Sel-
çuklu Belediyesi’ni böyle bir etkinlik 
için kutluyorum. Çocuklarımızı sabah 
namazında görmek çok güzel birşey. 
Onların burada olması bizi çok mut-
lu ediyor. İnşallah 40 günün sonunda 
da camiye gelmeye devam ederler. 
Bu proje inşallah böyle birşeye vesile 
olur” ifadelerini kullandı. 

“HER YIL GERÇEKLEŞTİRMEK 
İSTİYORUZ”

Selçuklu Belediyesi Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da uygulamanın Kon-
ya’da ilk olduğunun altını çizerek her 
yıl devam ettirmek istediklerini söyle-
di. Başkan Altay, “Sabahleyin erken 
saatte kalkıp namaza gelmek büyük 
bir fedakarlık ister. Bizde çocukları-
mızın camiye ilgisini çekmek ama-
cıyla onların seveceği bir hediye olan 
bisiklet ile çocuklarımızı teşvik etmek 
ve ödüllendirmek istedik. Belki daha 
önce bu projeyi yapmak gerekiyordu 
ama istişare etme fırsatımız pek ol-
madı. İstiyoruz ki her yıl bunu devam 
ettirelim. Aslında bu bir pilot uygu-
lamadır.  Biz de şimdi eksiklerimizi 
görüyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın 
yaz tatilini boşa geçirmeden baba-
larıyla ve anneleriyle birlikte camiye 
gelmelerini sağlamak” diye konuştu.
n UFUK KENDİRCİ- HÜSEYİN MENEKŞE

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 13 Şevval 1438  -  Rumî: 24 Haziran 1433

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03,41 05,28 13,02 16,53 20,23 22,02
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya  18    31

Karaman 17    30 

Aksaray  19 31

Ankara 17   28
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Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen “Güle Oynaya Camiye Gel” etkinliği 18. gününde devam ediyor. 40 günün sonunda düzenli 
olarak sabah namazına gelen çocuklara bisiklet hediye edilecek. Çocuklar bisiklet heyecanıyla coşkulu bir şekilde camilere koşuyor 

Sabah namazına koşuyorlar

Selçuklu Belediyesi Başkanı 
Uğur İbrahim Altay

19 Haziran’da başlayan projede çocuklar 13 Ağustos tarihine kadar 40 gün sabah namazına gelecek. 
40 günün sonunda sabah namazını kaçırmayan, düzenli gelen çocuklar 41. günde Selçuklu Belediyesi tarafından bisiklet ile ödüllendirilecek.



 

Sadece güzel gözükmek için değil 
aynı zamanda sağlığımız açısından ve 
ilerleyen yaşlarda yaşlanma belirtile-
rini geciktirmek için cildimize ve bakı-
mına özen göstermek çok önemlidir. 

Cilt bakımında en önemli husus 
doğru ürün kullanımı iken cildinize 
doğal yollarla destek olabilir, cilt leke-
lerine karşı önlem alabilir, parlak ve 
canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital®, Avrupa’nın en 
büyük GMP (Good Manufacturing 
Practices / İyi Üretim Uygulamaları) 
standartlarında üretim yapan üretim 
tesislerinde Cold Press yöntemi ile 
ürettiği Doğal Besin Destekleri Seri-
si ürünleri ile cildinize doğal yollarla 
destek olmanıza yardımcı oluyor.

Cilt Lekelenmelerine Karşı Doğal 
Destek: Kayısı Çekirdeği Yağı
Cildimizin lekesiz ve pürüzsüz ol-

ması hepimiz için çok önemlidir. Bir-
çok kozmetik ürünün terkibine giren 
kayısı çekirdeği yağı ciltte yağlı bir his 
bırakmaksızın hızlıca emilir ve esan-
siyel yağ asitlerince zengindir. Kayısı 
çekirdeği yağı, melanin biyosentezin-

de rol oynayan tirozinaz enzimini inhi-
be ederek cilt lekelenmesi sorunların-
da ve cildin beyazlatılmasında haricen 
destek amaçlı kullanılabilmektedir.

Nasıl Kullanılır?
Zade Vital® Cold Pressed Kayısı 

Çekirdeği Yağı haricen gerek görülen 
yere ince bir tabaka halinde sürülebi-
lir.

Yaşlanmaya Karşı Doğal Etki: 
Nar Çekirdeği Yağı
Sağlıklı yaş almak veya yaşlanma 

etkilerini en aza indirmek başta ka-
dınlar olmak üzere herkesin en büyük 
isteklerindendir. Nar çekirdeği yağın-
da, nar çekirdeğine özel  punisik asit 
(Omega 5) bulunmaktadır. 

Güçlü antioksidan özelliklere sa-
hip olan punisik asit ise son yıllarda 
en çok ilgi çeken besin maddelerin-
den biridir.

Nar Çekirdeği Yağı antiaging (yaş-
lanma etkilerini geciktirici) ve antiinf-
lamatuvar özellikleri ile cilt sağlığına 
destek olur.

Nasıl Kullanılır?
Zade Vital® Cold Pressed Nar 

Çekirdeği Yağı haricen gerek görülen 

yere ince bir tabaka halinde sürülebi-
lir.

Göz Altı Morluklarına Karşı Doğal 
Destek: Üzüm Çekirdeği Yağı
Göz altı morlukları başta kadınlar 

olmak üzere  herkesin korkulu rüya-
sı… İçerisinde esansiyel yağ asitlerini 
içeren üzüm çekirdeği yağı, yapısında 

doğal olarak bulunan E vitaminin ve 
yağa geçen fenolik bileşenlerin güçlü 
antioksidan etkileri sayesinde yaşlan-
ma etkilerini yavaşlatmaya yardımcı 
olur, göz altı morluklarına karşı doğal 
bir destek oluyor.

Nasıl Kullanılır?
Zade Vital® Cold Pressed Üzüm 

Çekirdeği Yağı haricen gerek görülen 
yere ince bir tabaka halinde sürülebi-
lir.

Doğal Gece Kremi: 
Yeşil Kahve Çekirdeği Yağı
Cildimize gün içerisinde uygu-

ladığımız bakım kadar gece uygula-
yacağımız bakım da çok önemlidir. 
Yapılan klinik çalışmalar, yeşil kahve 
çekirdeği yağının gece kremi  olarak 
kullanımının ciltte ışığa bağlı hasar 
oluşmasını engelleme, ciltteki leke-
leri iyileştirme, kırışıklıkları azaltma, 
ciltte sıkılaşma sağlama ve hiperpig-
mentasyonu engelleme özelliklerinin 
olduğunu göstermiştir.

Nasıl Kullanılır?
Zade Vital® Cold Pressed  Yeşil 

Kahve Çekirdeği Yağı haricen gerek 
görülen yere ince bir tabaka halinde 
sürülebilir.

Bitkisel Güneş Koruyucu: 
Susam Yağı
Yaz aylarında cildimizi zararlı 

güneş ışınlarından mutlaka koruma-
lıyız. İçerisinde E vitamini, sesemol 
ve sesamolin adı verilen antioksidan 
bileşikler bulunan susam yağı, yaz 

aylarında haricen kullanımı ile güne-
şin zararlı ışınlarına karşı korunmaya 
yardımcıdır. Susam Yağı ayrıca ideal 
bir taşıyıcı yağ olarak aromaterapide 
de kullanılabilir.

Nasıl Kullanılır?
Zade Vital® Cold Pressed Susam 

Yağı haricen gerek görülen yere ince 
bir tabaka halinde sürülebilir.

Hayatınıza Doğal Bir Dokunuş: 
Hindistan Cevizi Yağı
Hoş bir kokuya sahip doğal koz-

metik bir ürün olarak tercih edilen 
hindistan cevizi yağı ile ilgili  yapılan 
arşatırmalarrda deri hidrasyonunda 
(nemlendirilmesinde) anlamlı bir 
iyileşmeye destek olduğu ve nemlen-
dirici olarak kullanıldığında etkili ve 
güvenilir olabileceği belirtilmektedir. 
Ayrıca hindistan cevizi yağını makyaj 
temizleme esnasında da kullanabilir 
ve doğallığı cildinizde hissedebilirsi-
niz.

Nasıl Kullanılır?
Zade Vital® Cold Pressed  Hindis-

tan Cevizi Yağı haricen gerek görülen 
yere ince bir tabaka halinde sürülebi-
lir.

Sıcaklarla mücadele ettiğimiz bugün-
lerde iklim değişimlerine karşı vücut diren-
cimizi arttırmanın, eğer fazla kilomuz varsa 
yaz bitmeden ideal kilomuza kavuşmanın, 
güneş etkilerine bağlı yaşlanmaya başlayan 
cildimizi selülitten korumanın ve vücudumu-
zu toksinlerden arındırmanın tam zamanı…     

Değişik yöntemlerle uygulanan oksi-
jen ve ozon tedavisi bu alanlarda da etkin 
çözümler sunmakta, yaşam kalitenizi yük-
selterek kendinizi iyi hissetmenizi en doğal 
şekilde sağlamaktadır.  Özellikle güneşten 
gelen zararlı ışınları emerek, yeryüzüne 
inmelerine engel olan atmosferin stratosfer 
tabakasındaki ozon, oksijenin yüksek enerjili 
halidir. 

Gökyüzünün mavi renginin kaynağı 
olan ozonun dünyadaki yaşam için ne denli 
önemli olduğu son yıllarda yapılan bilimsel 
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Dünya için 
bu kadar önemli olan ozon, tıp dünyasında 
da günden güne çok daha önemli bir yer 
edinmektedir. Ozon gazı, tıpta hastalıkların 
tedavisinde 150 yıldan fazla zamandır, yay-
gın bir şekilde kullanılmaktadır. Aktif oksijen 
molekülü olan ozon gazı kullanılarak yapılan 
iyileştirici tedavilere “ozon tedavi” denil-
mektedir. 

Ozon tedavisi ile vücudumuzda oluşan 
değişiklikler şunladır: 

Kas, eklem bozuklukları ve romatizmal 
hastalıklarda; Ozon terapi, eklem harabiye-
tini önler ve onarır. Eklemlerde aşınma ve 
kireçlenmelerde ozon tedavileri hem eklem 
içinde hava yastığı oluşturur, hareketleri ko-
laylaştırır, hem de eklem şişkinliğini azalta-
rak ağrıyı giderir. 

Ayrıca kıkırdak dokunun yeniden ta-
mir edilmesini sağlar. Romatoid artrit gibi 
bağışıklık sisteminin de etkilenmesiyle or-
taya çıkan hastalıklarda bağışıklık sistemini 
güçlendirdiğinden diğer medikal tedavilerle 
kombine edildiğinde gözle görülür iyileşme-
ler gözlenmektedir. 

Ayrıca yoğun kas ağrıları, yorgunluk, 
uyku bozuklukları ile seyreden ve çok yaygın 
rastlanan bir hastalık olan fibromiyaljide ve 
diğer kas romatizmalarında da ozon başarılı 
tedavi yöntemlerinden biridir.  

Nörolojik hastalıklarda ozon terapi; Be-
yin kanaması, felç, yürüme güçlüğü, baş

dönmesi, migren, MS, 
Parkinson gibi hastalıklarda, 
dolaşımı düzenleyerek kas ve 
sinir hücrelerinde iyileşmenin 
yanı sıra santral sinir sistemin-
de ağrı oluşturan maddelerin 
etkisini azaltarak ağrı tedavi-
sine de katkı sağlar.  Ağrıların 
giderilmesi; Herhangi bir has-
talık olmaksızın sağlıklı in-
sanlar da çeşitli nedenlerle ağrı hissedebil-
mektedir. Bunun nedeni yorgunluk, stres ya 
da başka bir etken olabilir. Ozonun etkisiyle 
bu ağrılar oluşmamakta ve oluşanlar da gi-
derilmektedir. Ayrıca kanser ağrısı, diyabet, 
yaralanma, yanık, kesik gibi travmalar sonu-
cu oluşan veya psikolojik kaynaklı ağrılar da 
ozonla tedavi edilebilmektedir.  Zayıflama 
ve cilt sağlığı; 

Ozon tedavisi metabolizma üzerine 
oluşturduğu etkiler aracılığı ile kilo sorunları-
nı giderebilmektedir. Metabolizması yavaş, 
çok kolay kilo alan ve vermekte zorlanan 
kişilerde ozon tedavisi ideal vücut ağırlığı-
nın sağlanması ve korunmasında en büyük 
yardımcılardan bir tanesidir.  Ayrıca özellikle 
ozonun içeriği olan yüksek enerjili oksijen 
sayesinde deri hücrelerinin canlanması ve 
gençleşmesi sağlanmakta, selülit sorunları 
da çözüme kavuşmaktadır. 

Deri kan dolaşımını arttırarak cilt yeni-
lenmesini, sıkı ve pürüzsüz görünüm oluş-
masını sağlar; daha temiz, daha yumuşak 
vedaha gençleşmiş bir cilt oluşur.  Ozon 
tedavisi ile kendinizi çok daha genç hisse-
debilirsiniz;  Ozon hücre ve dokulara giden 
kan dolaşımını arttırır. Bağışıklık sistemini 
güçlendirir. 

Enfeksiyon hastalıklarında direnci arttı-
rır. Kan ve lenf sistemini temizler. Kaslarda 
biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve 
yumuşatır, esnekliğini arttırır. 

Hormon ve enzim üretimini normale 
döndürür. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı 
kuvvetlendirir.  Depresyon ve sıkıntıyı fe-
rahlatıcı etkisi vardır; Stres hormonu olarak 
bilinen adrenalin seviyesini düzenleyerek 
genel bir sakinlik sağlar. Depresyon kaynaklı 
gerginliği gidermeye yardımcı olur.  

Kronik yorgunluğun giderilmesi; Çağı-
mızda birçok kişinin ortak derdi olan sürekli 

olarak kendini yorgun, bezgin hissetme du-
rumu ozon yardımıyla giderilmektedir. Ozo-
nun verdiği etki ile yorgunluğa neden olan 
kimyasal reaksiyonlar önlenmektedir. Yük-
sek enerjili oksijen, insanların kendilerini 
zinde ve sağlıklı olarak hissetmelerini sağla-
maktadır. Bu geçici bir hissediş değil, tedavi 
sonrasında da devam eden bir durumdur.  

Saç dökülmesinde ozon terapi; Kafa 
derisine yapılacak uygulamalarla, kan akımı 
ve oksijenlenme artarak saç üreten foliküller 
uyarılır ve saç dökülmesinde başarıyla kul-
lanılır.

Oksijen-Ozon tedavisi nasıl uygulanır?
*Tedavide kullanılan ozon gazı, me-

dikal ozon jeneratörlerinde saf oksijenden 
üretilir. Meydana gelen ozon, tedavide 
daima oksijen ile karışım halinde kullanılır. 
Medikal ozon; %5 ozon (aktif-yüksek enerjili 
oksijen) ve %95 oksijen karışımından oluş-
maktadır.

*Tedaviyi uygulayan doktor, bilgileri ve 
deneyimleri ile her hasta için uygun ve ge-
rekli olan ozon tedavi uygulama yöntemini, 
dozunu ve sıklığını planlamalıdır. Yöntem-
ler; eklem içine, cilt altına, kas içine, damar 
yoluyla kan yıkama, vücut boşluklarına, so-
lunum, torbalama (el ve ayakların koruyucu 
içine alınması), saç ozonlaması veya ozon-
lanmış yağ-sıvıların haricen uygulanması 
veya içilmesi şeklinde olabilir.

*Oksijen-ozon tedavilerinde bir kür; 
ortalama 5-10 seanstan oluşmaktadır ve 
seans süreleri 5 ile 30 dakika arasında de-
ğişmektedir. 

*Tedavi başlamadan önce ozon teda-
visinin size uygun olup olmadığını gösteren 
gerekli testler yapılmalıdır.

Ozon- Oksijen tedavisi, doğal bir 
yöntem olduğu için doğru uygulandığında 
sonuçları hemen alınan, zararı olmayan, 
güvenilir bir tedavi yoludur.

Sağlıklı, Zinde ve Ağrısız 
Bir Yaşam İçin;      

Oksijen-Ozon Tedavisi
Uz. Dr.

Mehmet PORTAKAL

Cilt Lekelerine Karşı Önleminizi Doğal Yollarla 
Alırken Cilt sağlığınıza da Destek Olun!

ile sağlıklı yaşam sayfası
Her Cuma

Vital’le
Sağlıklı
Günlere

Dünyada ekolojik dengenin devamı ve 
yaşam için vazgeçilmez olan güneş ışınlarının 
ekosistem için enerji kaynağı olma, D vitami-
ni sentezi ve fototerapötik etkinlik gibi birçok 
faydalı etkileri vardır. Bununla birlikte;  güneş 
yanığı, deride kahverengi renk değişiklikleri, 
fotoallerji, bazı hastalıkları tetikleme ve özellikle 
uzun vadede deri ve gözde erken yaşlanma ile 
deri kanserlerinin oluşumuna katkıda bulunma 
gibi istenmeyen zararlı etkileri de bulunur. Bu 
nedenle amacımız; yan etkilerine maruz kalma-
dan güneş ışığından yararlanabilmek olmalıdır. 
Güneşin deri üzerindeki olumsuz etkilerinin 
önlenebilmesi için, etkili koruma önlemleri ve 
güneşten koruyucular konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  
Yeryüzüne ulaşan ışınların %6.3’ünü oluşturan 
ultraviyole (UV) spektrumu 290-400nm dalga 
boyundaki ışınları içermektedir. UVB, UV ışınla-
rının %1-10’unu oluşturur ve güneş yanığından 
asıl sorumlu olan bandtır. Güçlü kanser yapıcı ve 
erken deri yaşlanmasına neden olan etkileri bu-
lunur. Uzun süreli bronzluktan sorumludur. UVA 
ise UV ışınlarının %90-99’unu oluşturur. Güneş 
yanığı oluşturma potansiyali UVB’den 600-1000 
kat daha azdır. Kanser yapıcı etkisi hafif-orta şid-
dettedir. Ancak derinin daha derin katlarına ge-
çebildiğinden kollajen-elastin liflerde daha çok 
yıkım ile erken deri yaşlanmasında etkili olur. 

UVA; UVB’nin aksine camdan geçebilir ve 
saat, mevsim, coğrafik enlem farklılıkları gös-
termez. Oysa yaz aylarında, saat 11.00-15.00 
arasında, ekvatora yaklaştıkça yeryüzüne ulaşan 
UVB yoğunluğu artar. UV şiddetini bulutlar azal-
tır ancak yine de %50’si yeryüzüne ulaşmakta-
dır. Bulutlardaki su içeriği UV’den çok kızılötesi 
ışınları zayıflatarak deride ısı etkisini azaltıp UV 
ışınlarına rahatsız olmadan aşırı maruz kalma 
riskini de arttırmaktadır. Plajda şemsiye altında 
oturulurken bile kumdan %25 oranında yansıyan 
ışınlar kolayca güneş yanığına neden olabilir; 

aynı şekilde kar örtüsü de %50-95 ora-
nında UV yansımalarına yol açabilece-
ğinden dikkatli olmak gerekmektedir. 
UV ışınlarının %75’i 2 m. su derinliğine 
ulaşabildiğinden uzun süren yüzme-
lerde hem direkt hem de %5 oranında 
yansıyan ışınlar dikkate alınmalıdır. 

Giyinmek halen en etkili ve en 
ucuz güneşten korunma yoludur. Giysi-
lerin koruma değerleri; dokuma sıklığı, 

kalınlığı, ıslak olması gibi faktörlere göre değiş-
mekle beraber 15-30 güneş koruma faktörü (GK-
F=SPF) arasında değişir. Yine de UV’nin %20
-30’u giysilerden geçebilmektedir. Sıkı doku-
malılar, beyazlatılmamış pamuklular, ipekliler, 
likra gibi sentetik giysiler, koyu renkliler UV’yi 
daha az geçirirler. 

Güneş ışınlarının deri üzerindeki olumsuz 
etkilerinden korunmak için güneşe çıkmadan 
önce uygun güneşten koruyucuların kullanılması 
önemlidir. Güneşten koruyucular deriye ulaşan 
UV ışınlarının absorbe edilmesine, yansımasına 
veya saçılmasına yol açarak, penetrasyonunu 
engelleyen krem, losyon, jel veya sprey for-
mundaki organik ya da inorganik maddelerdir. 
Güneşten koruyucular dünyada 1928 yılından iti-
baren kullanılmaya başlanmış olup o zamandan 
buyana deri kanserlerinden ve zararlı ışınlardan 
korunmada önemli bir rol üstlenmişlerdir 

Bir güneş koruyucunun etkinliği ürünün SPF 
değerine dayanır.SPF; güneş koruyucu ile koru-
nan derinin, korunmayan deriye oranıdır. Başka 
bir deyişle, kişide güneşe maruziyet sonrası kı-
zarıklık oluşma süresini kaç kat uzattığını ifade 
eder. Örneğin, güneş koruyucu kullanmadan 
güneşe maruz kaldığında 10 dakika içinde kıza-
rıklık gelişen kişide SPF 15 değerinde ürün kul-
lanıldığında bu süre 150 dakikaya uzamaktadır. 

Güneş koruyucular; fiziksel etkililer ve kim-
yasal etkililer olmak üzere iki grupta sınıflandırı-
labilinir. Fizik etkililer; bariyer oluşturarak ışınları 
deriden saçma ve yansıtma yoluyla etki sağlar. 
Hem UVA hem de UVB ‘ye karşı çok etkilidirler. 
Tahriş edici ve allerjik olmamaları nedeniyle 
son derece güvenilirdirler. İçeriklerindeki büyük 
partiküller nedeniyle gözle görülür beyaz tabaka 
oluşturup maske hissi verirler, sivilce oluşu-
munu tetikleyebilirler. Ancak son zamanlarda 
yeni mikronize partiküllü ürünler geliştirilerek 
bu yan etkileri azaltılmış, kozmetik olarak kabul 
edilebilirlikleri arttırılmıştır. Kimyasal etkililer 

ise UVA’yı ya da UVB’yi absorbe ederek deriden 
penetrasyonunu azaltırlar. Geniş yüzey alanları-
na tekrarlanan uygulanmaları deriden kimyasal 
maddelerin emilimi açısından potansiyal risk 
taşıyabilir; allerjik, toksik reaksiyonlara elverişli 
zemin hazırlayabilir. Bu nedenle deriden emi-
limlerini sınırlayan yeni formülasyonlar gelişti-
rilmektedir. Yine de çocuk ve bebeklerde tercih 
edilmemeleri önerilmektedir. 

Amerikan Dermatoloji Akademisi ve Deri 
Kanseri Vakfı ‘’Hiç bir şekilde sağlıklı bronzluk 
yoktur’’ deyip UV hasarından korunmak için şu 
önerilerde bulunmaktadırlar: 

• Güneş ışınlarının en şiddetli olduğu öğlen 
(11.00 ile 15.00) saatleri arasında güneşe çık-
mamaya özen gösterilmelidir. Gölgede oturul-
malıdır. Şemsiye, şapka tercih edilmeli ve açık 
renk-koruyucu giysiler ve gözlükler kullanılmalı-
dır. 

• Her gün en az 15 koruma faktörlü güneş 
koruyucu kullanılmalıdır.

• Güneş koruyucular, kişinin yaşına, cilt 
tipine, mevcut hastalıkları - kullandığı tedavi-
lere ve mesleki özelliklerine göre seçilmelidir. 
Tedavi amacı ile doktor tarafından verilen bazı 
ilaçlar (antibiyotikler, doğum kontrol hapları, 
isotretinoin, vs) ve hatta kozmetik ürünlerin bazı-
ları da derinin güneş ışınlarına karşı duyarlılığını 
arttırmaktadır. Bu durumlarda da kişi doktorun 
kişiye özel önerileri doğrultusunda güneşten ko-
runmalıdır.

• Güneş koruyucular, güneşe çıkmadan 
15-30 dakika önce tüm güneş gören bölümlere 
sürülmelidir.

• Güneş koruyucular 2-3 saatte bir ya da 
aşırı yüzme ve terleme sonrası yenilenmelidir. 

• İnsanlar arasındaki uzun süreli güneş 
banyolarına ve solaryumlara olan ilgi ortadan 
kaldırılmalı,eğitim arttırılmalıdır. 

• UV’nin zararlı etkilerinden sorumlu ser-
best radikallere karşı koruyucu antioksidanlar 
kullanılmalıdır (Vitamin A, vitamin C, vitamin E, 
koenzim Q10, likopen vs).

Kaynaklar:
• Uzm. Dr. İlknur Özen Paksoy. Güneşten Ko-

runma. ODTU Sağlık ve Rehberlik Merkezi. http://
srm.metu.edu.tr/sites/srm.metu.edu.tr/files/gunes-
ten_korunma.pdf

• Çayırl ı M, Tunca M ve Açıkgöz G. Güneşten 
Korunma ve Güneşten Koruyucular. TAF Prev Med 
Bull 2013; 12(2): 193-8

Güneş Dost 
Olarak Kalsın...

Zade Vital Gnl. Mdr.
Beril KOPARAL
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Mevlüt Yaman Demir ve Çelik inşaat firmalarının demir tedarikçisi olarak hizmetlerine devam ediyor. Mevlüt 
Yaman Demir ve Çelik şirketi Genel Müdürü Ali Yaman, “Konya’da inşaat sektörü 10 yıldır altın çağını yaşıyor” dedi

‘İnşaat, altın çağını yaşıyor’
Kaliteli demirleri müşterilerine 

sunan Mevlüt Yaman Demir ve Çelik 
geniş ürün yelpazesi ile inşaat firma-
larının tercihleri arasında yer alıyor. 
Hizmete sundukları her türlü demir 
ürünlerini stoklayan firma uzman 
personeli ile 10 bin metrekarelik fab-
rikada faaliyetlerine devam ediyor. 
Mevlüt Yaman Demir ve Çelik şir-
keti Genel Müdürü Ali Yaman firma 
hakkında bilgiler vererek sorularımızı 
yanıtladı. 
Firmanız, Mevlüt Yaman Demir-Çelik 
hakkında bizlere bilgi verir misiniz? 

1960 yılında dedem bu işe baş-
lamış. Babamlar mesleği devam et-
tirmişler. Ben ise üçüncü kuşak Ali 
Yaman olarak devam ettiriyorum. 
Yaklaşık 6 yıldır inşaat ve demir sek-
töründe babam ile birlikte çalışıyoruz. 
Daha öncesinden amcam ile birlik-
teydik 6 yıl oldu ayrıldık. Şuanda aile 
ortaklığımız devam ediyor. Konya 
ve ilçelerine inşaat demiri satışımız 
mevcut. Bu sektörde Konya’da iddi-
alıyız. 
Demir sektörü ile ilgili söylemek iste-

dikleriniz nelerdir? Çalışma alanınızdan 
bahseder misiniz?

 Yaklaşık 40 yıllık süreçte çeşitli 
işler yaptık. Ama ana işimiz her za-
man demirdi. Demir bizim için bir 
tutku oldu. İşimizi sevgi ile yapıyoruz. 
Daha öncede petrol işletiyorduk an-
cak orayı bıraktık. Fabrikamız 10 bin 
metrekare alana sahip. Fabrikamızda 
toplam 8 personel çalışıyor. 
Demir fiyatları ve sektör ile ilgili öngö-

rüşleriniz nelerdir?
Demir fiyatlarının sabit olmaması 

elbet bizleri yoruyor. Müşterilerimize 
devamlı inişli ve çıkışlı fiyatlar veriyo-
ruz. Fiyatlara da Konya’daki demirci-
lerin yapabileceği hiçbir şey yok. De-
mir tamamen yurtdışına endeksli bir 
üründür. Fiyatların yüksek olmasının 
sebebi dolardır. Şuanda da üretim de 
bir sıkılık var. Üretimler yetmiyor. 
Malzemenin yokluğu da bizi çok yo-
ruyor. 
Yapı Sektörünün hızla artması sizin için 

olumlu mu yoksa olumsuz mu?
Konya’da inşaat sektörü 10 yıldır 

altın çağını yaşıyor. Bunun ana sebe-
bi ise göç alması ve nüfus artışıdır. 
Bunun bize avantajı olduğu kadar 
az da olsa dezavantajları var. Ama 
şuan için bize avantajının olduğunu 
söyleyebiliriz. Biz bu sektörde hiçbir 
zaman eksi bir taraf görmedik. Her 
zaman müşterimizin memnuniyeti 

için çaba gösterdik. Göstermeye de 
devam edeceğiz. 
Demir inşaatlarda dayanıklılık açısın-

dan önemli bir ürün. Bu konuda sizin 
tavsiyeleriniz nelerdir? 

İnşaat firmaları oldukça fazla. Biz 

hepsiyle çalışmak için gayret gösteri-
yoruz. Zümrüt binası yıkılmadan önce 
denetimler ve disiplin yoktu. Ancak 
ondan sonra biraz daha denetimler 
arttı ve bir disiplin içerisine girdik. 
Artık demirin kalitesiz olması gibi bir 
olay yok. Devletin denetimi altında 
bütün demircilere aynı ve standart 
ürünler geliyor. Farklı malzemelerin 
satışı yasaklandı. Her zaman kontrole 
gidiyor eğer kontrolde bir eksiklik çı-
karsa malzemeyi geri alıyoruz. 

Son olarak eklemek 
istedikleriniz nelerdir? 

Sektördeki fiyat artışlarından do-
layı müşterilerimizde yoruluyor biz-
lerde yoruluyoruz. Buna bir çözümün 
bulunmasını istiyoruz. Mesela dolar 
yükseldiği zaman demir fiyatı yükse-
liyor ama düştüğü zaman demir fiyatı 
düşmüyor.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Mevlüt Yaman Demir ve Çelik şirketi Genel Müdürü Ali Yaman, Konya’da inşaat 
sektörünün gelişimini ve demirle ilgili merak edilenleri anlattı.



Doğuştan bedensel engelli ol-
duğu için kışın kestiği su bidonunun 
içinde, yazın ellerine geçirdiği lastik 
parçalarının yardımıyla dizlerinin 
üzerinde hareket eden 51 yaşındaki 
Halil Candan, azim dolu bir hikayeye 
sahip. Orta Toroslar Taşeli Platosu’n-
da, Göksu Vadisi kanyonları üzerinde 
yer alan Taşkent ilçesi Kongul Ma-
hallesi’nde yaşayan bedensel engelli 
Halil Candan, çevresinde azmiyle 
tanınıyor. Belden aşağısı tutmayan 
Candan,  ellerinin yardımıyla emekler 
vaziyette hareket edebiliyor.

Candan, kışın yaşadığı yere çok 
kar yağdığı için dışarıya çıkması so-
run olunca bir su bidonunu keserek 
içine girmeyi denemiş. Ellerinin yar-
dımıyla bu şekilde eve hapsolmaktan 

kurtulan Candan, birlikte yaşadığı 75 
yaşındaki annesi Nihal Candan’a ev 
işlerinde yardım ediyor. Mahallelinin 
elektronik cihazlarının tamirini yapa-
rak vakit geçiren Candan, hediye edi-
len akülü aracını, engebeli arazi, buz-
lanma ve kar gibi olumsuz kış şartları 
nedeniyle her zaman kullanamasa da 
bu durumdan hiç şikayetçi değil. Ya-
zın ise ellerine geçirdiği lastik parçala-
rı yardımıyla dizlerinin üzerinde dışa-
rıya çıkan Candan, azmiyle görenleri 
şaşırtıyor.

Candan, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, çok hareketli olduğu için 
kolayca hastalanmadığını, ömründe 
birkaç istisna dışında doktora gitme-
diğini söyledi.

Evde oturup sıkıntıları düşünme-

nin kendisine göre bir hareket tarzı 
olmadığını vurgulayan Candan, “Her-
kesin tek sorduğu şey, durumumdan 
dolayı ellerimin ve dizlerimin ağrıyıp 
ağrımadığı. Benim görüntümün dı-
şında yaşıtlarımdan bir farkım yok. Ne 
ellerim ne de dizlerim ağrıyor” dedi. 
Eğitimini çeşitli nedenlerle ilkokulda 
yarım bıraktığını aktaran Candan, o 
günden sonra insanlara ve ailesine 
faydalı olabilmek için çabaladığını 
dile getirdi. Evdeki elektronik eşyaları 
kurcalayarak televizyon tamiri, uydu, 
çanak anten kurulumunu öğrendiği-
ni anlatan Candan, şöyle devam etti: 
“Azmettikten sonra kişinin hayatında 
‘engel’ diye bir kavrama yer kalmıyor. 
Sağlıklı insanın yaptığı her şeyi yapa-
biliyorum. Beni küçümseyenler yap-

tığım işleri görünce hayrete düşüyor. 
Özellikle ilk zamanlar bir iş yapılaca-
ğında ‘bunun burada ne işi var’ gibi 
olumsuz cümleler kullanılıyordu ama 
yaptıklarımla onlara, düşüncelerinde 
ne kadar haksız olduklarını göster-
dim. Yaşamın güzelliklerini keşfet-
meyi, her gün yeni şeyler öğrenmeyi 
seviyorum. 

Her zaman şükrederim. Benden 
durumu daha kötü olanları düşün-
dükçe hayata daha fazla bağlanıyo-
rum. Ellerim olmasaydı, hayatım bi-
raz daha zor olurdu ancak yine mutlu 
olmasını bilirdim.”  Mahalleli ise yeri 
geldiğinde metrelerce elinin yardı-
mıyla yürüyen Candan’ın azim dolu 
yaşantısını örnek aldıklarını kaydetti.
n AA
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Karaman’da dört kez takla atan otomobilde 
büyük hasar oluşurken, sürücü kazadan yara 
almadan kurtuldu. Kaza, Karaman-Mersin 
çevre yolu üzerinde meydana geldi. Veysel 
Öz‘ün kullandığı 33 ZN 094 plakalı otomobil, 
sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu düz 
yolda kontrolden çıktı. Görgü şahitlerinin 
ifadelerine göre dört takla attığı öne sürülen 
otomobilin sürücüsü, araçtan burnu bile 
kanamadan dışarı çıktı. Vatandaşlar sürü-
cünün yaralı olabileceğini düşünerek sağlık 
ekibi ile polise ihbarda bulundu. Sürücünün 
olay yerine gelen sağlık ekibine durumunun 
iyi olduğunu söylemesi üzerine görevliler 
ayrıldı.  n İHA

Seydişehir’de şarampole uçan ve hurdaya 
dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif yara-
lı olarak atlattı. Kaza, akşam saatlerinde Sey-
dişehir-Antalya çevre yolu Taşağıl Üstgeçidi 
yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet Kemal Toksöz (25) idaresin-
deki 38 LL 969 plakalı otomobil, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaralı sürücü 
ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı.  n İHA 

Otomobil
şarampole uçtu

Bir anlık dalgınlık 
kazaya neden oldu

Ereğli’de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin takla atması 
sonucu ilk belirlemelere 2 kadın işçi hayatını kaybetti, 7 kişi 
yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli Konya Karayo-
lu’nun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Konya’dan Ereğli yönüne seyir halinde olan Abdulkadir 
Sulak (47) idaresindeki 42 K 9444 plakalı kamyonet, sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıkarak şarampole takla attı. Kazada, kamyonette bulunan 2 

kadın işçi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü 
ve 6 kadın işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambu-
lanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kamyonetteki tarım işçisi kadınların Karapınar ilçesi-
ne bağlı Oymalı Mahallesi’nde tarım işçisi olarak çalıştıkları, 
iş bitimi Ereğli’ye döndükleri öğrenildi. Jandarma ve polis 
ekipleri kaza yerinde tedbir alarak incelemelerde bulundu. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  n İHA

İşçi taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü

Kokoreç aracı minibüs
yanarak kül oldu

Karaman’da otomobil
motosiklete çarptı

Ereğli’de, seyyar kokoreç ara-
cı minibüs yanarak kül oldu.  Olay, 
sabah 04.00 sıralarında Alpars-
lan Mahallesi sebze hali civarında 
meydana geldi. Mahmut Yılmaz’a 
ait kokoreç arabası minibüs, evinin 
önünde park halindeyken henüz bi-
linmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye 
ekiplerinin müdahalesine rağmen 
minibüs tamamen yanıp hurdaya 
döndü. Yangının ev ve iş yerlerine 
sirayet etmesinin önüne geçilirken, 
minibüste bulunan mutfak tüpleri 
şans eseri patlamadı.  Ekmek tekne-
si yanan araç sahibi kokoreççi Mah-
mut Yılmaz, “Günlerden Perşembe 

olması nedeniyle hayvan pazarına 
gidecektim. Seyyar kokoreççi mini-
büsümün içerisinde çay demlemek 
için tüpümü yaktım ve simit almak 
üzere simitçiye gitmiştim. Geldi-
ğimde gördüm ki ekmek teknemi 
alevlerin sarmış, o anda polisler gel-
di itfaiyeyi aradı. 

Çocuklarımın rızkı ekmek tek-
nem maalesef tamamen yandı. Ca-
nımız sağ olsun, olacakmış” dedi. 
Yanan kokoreççi minibüsü, itfaiye 
ekiplerinin yaptığı soğutma çalış-
masının ardından olay yerinden çe-
kici tarafından kaldırıldı.
n İHA

Karaman’da otomobilin moto-
siklete çarpması sonucu 1 kişi yara-
landı. Kaza, Piri Reis Mahallesi Ata-
türk Caddesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Soner B. (30) 
yönetimindeki 40 DT 237 plakalı 
otomobil, İlhan K’nin (41) kullan-
dığı 70 FF 596 plakalı motosikletle 

çarpıştı. Kazada 10 metre ileriye fır-
layan motosiklet sürücüsü İlhan K. 
yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldı-
rıldığı Karaman Devlet Hastanesin-
de tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

FETÖ/PDY yönelik operasyonda, Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri’nde 
akademisyen ve idareci olarak görev yapan 20 zanlı gözaltına alındı

Akademisyenler ve 
idareciler gözaltında!

Selçuk ve Necmettin Erbakan üni-
versitelerinde görevli akademisyen 
ile idarecilere yönelik operasyonda 20 
şüpheli gözaltına alındı.  Konya mer-
kezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/
PDY) yönelik operasyonda, Selçuk ve 

Necmettin Erbakan üniversitelerinde 
akademisyen ve idareci olarak gö-
rev yapan 20 zanlı gözaltına alındı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 
yürütülen soruşturma kapsamında 
FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları id-
dia edilen, Selçuk ve Necmettin Er-

bakan üniversitelerinde görev yapan 
24 şüpheli hakkında yakalama kararı 
çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terör-
le Mücadele Şubesi ekipleri, Konya 
merkezli 10 ilde düzenledikleri ope-
rasyonda şüphelilerden 20’sini gözal-

tına aldı.
Zanlılar, Konya Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesindeki sağlık kont-
rolünün ardından Terörle Mücadele 
Şubesine götürüldü. Adreslerinde 
bulunamayan 4 şüphelinin yakalan-
ması için çalışmalar sürüyor.  n AA

Ellerinin yardımı ile hayata tutunuyor

Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde görev yapan 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Kamyona çarptı, 3 kişi öldü Seydişehir’de kaza, 1 kişi yaralı

Kulu’da kamyona çarpan hafif 
ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybet-
ti. Kaza, saat 04.00 sıralarında Ku-
lu-Konya karayolunun 6. kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sürücüsü henüz belir-
lenemeyen 06 HC 6746 plakalı hafif 
ticari araç, önünde seyreden Yakup 

K.’nın kullandığı 42 R 9553 plakalı 
kamyona sol tarafından çarptıktan 
sonra yol kenarındaki demir bari-
yerlere çarparak durabildi. Kamyon 
sürücüsünün ihbarı üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekipleri, araç-
ta bulunan Ömer Faruk Gür (21), 
Hacı İbrahim Orhan (36) ve Halil 

İbrahim Çöpler’in (37) yaşamını yi-
tirdiğini belirledi. Yapılan inceleme-
lerin ardından kazada hayatını kay-
bedenlerin cenazeleri Kulu Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı. Kam-
yon sürücüsü gözaltına alınırken, 
kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Seydişehir ilçesinde kamyonla 
hafif ticari aracın çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Kaza, akşam saatle-
rinde Seydişehir-Konya yolu 15’nci 
kilometresi Gevrekli Mahallesi civa-
rında meydana geldi. Edinilen bilgi-

ye göre Sevtap A. (39) idaresindeki 
34 VG 9020 plakalı hafif ticari araç 
ile aynı istikamete seyir halindeki 
Ramazan A. (47) idaresindeki 42 
EER 52 plakalı kamyon çarpıştı. 
Kaza sonrası hafif ticari araç sürü-
cüsü Sevtap K. yaralandı. Kazayı 

görenlerin haber vermesi üzerine 
yaralı olay yerine çağrılan ambu-
lans ile Seydişehir Devlet Hastane-
sine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın 
başlatıldı.
n İHA

‘Gönüllü itfaiyecilik 
sistemi hızla yayılmalı’

Türkiye’de ve dünyada korku-
tucu boyutlara ulaşan yangınlar, 
bu sorunun çözümü için arayışları 
beraberinde getirdi. Necmettin Er-
bakan Üniversitesi (NEÜ) Mülkiyet 
Koruma ve Güvenlik Bölümü Bö-
lüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serdar 
Büyükipekci yangınların sebepleri 
ve çözüm önerileri hakkında bilgi 
verdi.  Orman yangınlarında hava-
ların ısısının artması ve havadaki 
nem oranının düşmesinin en büyük 
etkenler içerisinde söylenebileceği-
ni belirten Büyükipekci, “Genelde 
orman yangınları insanların yanlış 
tutum ya da davranışlarıyla da ger-
çekleşebilmektedir. Bu yangınların 
en önemli sebeplerinden bazıları 
da sigara izmaritlerinin söndü-
rülmeden doğaya atılması, piknik 
alanlarında yakılan mangalların 
ateşlerinin söndürülmeden doğaya 
bırakılması” dedi.

İnsansız hava araçlarının yan-
gının tespiti, yönlenmesi ve rüz-
garla birlikte hangi yöne gittiğinin 
belirlenmesi için kullanılabileceğini 
söyleyen Büyükipekci, “İnsansız 
arazi araçlarının oluşturulması ve 
termo kameralarla bunların mevcut 
yangınlarda kullanılması, yangınla-
rın daha kısa sürede kontrol altına 
alınmasını sağlayacaktır. Hem de 
yangına hızlı bir şekilde müdahale 
imkanı sağlayacaktır” şeklinde ko-
nuştu.

Gönüllü itfaiyecilik sisteminin 
Türkiye geneline hızlı bir şekilde 
yayılması gerektiğini aktaran Bü-
yükipekci; taşralarda ve köylerde 
yangın yerine ulaşımın zorlaştığını, 
bu nedenle itfaiyecilerin yangına 
geç gittiği durumlarda gönüllü it-
faiyecilerin yangına ilk müdahaleyi 
yaparak yangının büyümesini en-
gellemesi ve olası büyük yangınla-
rın da önüne geçmesinin mümkün 
olduğunu kaydetti. NEÜ olarak, 
“Yangın Eğitici Eğitmenliği Sertifika 

Programı” vermekte olduklarını, bu 
sertifika programında kursiyerlerin 
olası yangınlara müdahale ve yan-
gınları önleme için kurs aldıklarını 
belirten Büyükipekci, kurslara katı-
lımın artmasıyla daha bilinçli birey-
lerin olacağını, böylece yangınların 
önüne geçmek için büyük bir adım 
atılacağını dile getirdi. Büyükipekci, 
gönüllü itfaiyecilikte de üniversite 
olarak her türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını kaydetti.

İki yıllık ön lisans programında 
itfaiye teknikeri olarak yetişen öğ-
rencilerinin de orman yangınları, 
deniz yangınları, uçak yangınları 
ve sanayi yangınları gibi bir takım 
dersleri alarak mezun olduklarında 
bu tür olası yangınlara müdahalede 
daha profesyonelce ve başarılı bir 
şekilde müdahale etmelerinin söz 
konusu olacağını vurgulayan Büyü-
kipekci; Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı, belediyeler ile üniversitelerin 
yangınlar konusunda iş birliği yap-
masının önemli olduğunu vurgular-
ken NEÜ olarak personel ve eğitim 
anlamında bakanlığa ve belediyele-
re destek vermeye hazır olduklarını 
vurguladı. Büyükipekci; “Mezun 
olan öğrencilerimiz Türkiye’nin dört 
bir tarafında görev alacakları için 
tüm yangın türlerine uygun müda-
haleyi öğrenmelerini amaçlıyoruz. 
Bu konuda üniversitemiz olarak her 
türlü eğitim anlamında desteği ve-
riyoruz. Öğrencilerimizin iyi bir eği-
tim almaları için hem ders içerisinde 
hem de ders haricinde birtakım tat-
bikatlar yaparak uygulamada daha 
çok faaliyet göstermelerini sağlıyo-
ruz ve karşılaşabilecekleri güç du-
rumları henüz öğrenciyken görme-
lerini istiyoruz. İleriki dönemlerde 
bu işin uzmanı olduklarında ne ka-
dar çok yangın çeşidi görmüşlerse 
ona göre müdahale etmelerinde 
daha başarılı olabileceklerini de dü-
şünüyoruz” dedi.  n İHA 

Meram Belediyesi, yıkımı gerçekleştirilen binaların molozları yeniden kum ve çakıla dönüştürülüyor. 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, kentsel dönüşümün her yönüyle gerçekleştirildiğini ifade etti

Meram, molozları 
değerlendiriyor

Meram Belediyesi tarafından yü-
rütülen ve şehre değer katacak olan 
Dönüşüm Meram projesi Şükran, 
Uluırmak, Aksinne, Küçük Ayma-
nas ve Turgutreis mahallelerinde hız 
kesmeden devam ediyor. Proje kap-
samında bölgelerin ilk etaplarında 
yıkım çalışmaları sona yaklaşırken, 
planlamalara başlanıldı. Özellikle şeh-
rin kalbi olarak nitelendirilen Şükran 
Mahallesi’nde yapılan dönüşüm şehir 
turizmi ve sağlıklı yapılaşma adına 
büyük önem arz ediyor.

İNŞAAT ATIKLARI 
GERİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Meram Belediyesi Kentsel Dönü-
şüm Müdürlüğü tarafından yapılan 
çalışmalar doğrultusunda Şükran 
Mahallesi’nde yıkımı gerçekleştirilen 
binalardaki inşaat atıkları ve moloz yı-
ğınları kum ve çakıla dönüştürülerek 
geri kazanımı sağlanıyor. Elde edilen 
kum ve çakıllar ise bölgedeki zemi-
ne serilerek daha temiz ve düzenli 
alanlar oluşturuluyor. Ayrıca geri dö-

nüştürülen moloz yığınları, Meram 
Belediyesi tarafından ilçe genelinde 
gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında 
da kullanılıyor. 

“DÖNÜŞÜMÜ HER YÖNÜYLE 
DÜŞÜNÜYORUZ” 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Dönüşüm Meram projesi kap-

samında çalışmaların hızla devam et-
tiğini belirtirken, “Başlattığımız kent-
sel dönüşüm projesi şehrin 100 yılına 
damga vuracak bir çalışma olacak. 
Şükran Mahallesi şehrin kalbinde yer 
alıyor. Burada yaptığımız dönüşümle 
bölge yeni bir kimliğe kavuşacak ve 
şehre değer katacak. Bununla birlik-

te şehrin eski yerleşim yerlerinden 
olan Uluırmak Ali Hoca Uluırmak 
Saka mahallelerimizin ilk etapların-
da ekiplerimiz ekonomik ömrünü 
tamamlayan binaların yıkımlarında 
sona yaklaştı. Burada da yakında yeni 
binalarımızın temelini atacağız. Ak-
sinne Mahallesinde yıkım çalışma-
larına başlanıldı. Biz dönüşüme her 
yönüyle bakıyoruz. Bu bölgede yıkımı 
gerçekleştirilen binaların molozlarını 
taşıyarak hem zaman kaybı, hem de 
maddi olarak kayıp yaşamak isteme-
dik. Buradan yola çıkarak ekiplerimiz 
tarafından bir makine aracılığıyla yı-
kımı gerçekleştirilen binalardaki inşa-
at atıkları ve molozlar, kum ve çakıla 
dönüştürülerek bölgedeki zemine 
seriliyor. İlk etapta 50 bin tonluk bir 
malzeme geri dönüştürmeyi hedef-
liyoruz. Buradan elde edilen kum ve 
çakılları, ilçe genelindeki yol yapım ve 
park çalışmalarımızda da kullanaca-
ğız” şeklinde konuştu.     
n HABER MERKEZİ 

Kız arkadaşından para istediği için öldürmüş!
Otomobilinde silahlı saldırıya 

uğrayarak öldürülen şahsı, sürekli 
para istediği kadının erkek arkada-
şının vurduğu belirlendi. Gözaltına 
alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. 

İddiaya göre, Yunus Şener, Ya-
şar U’nun hayat kadını olarak ça-
lıştığı ileri sürülen sevgilisi Büşra 
B.’den (20) günlük kendisine bir 
miktar para vermesini istedi. Yaşar 
U., sevgilisinden para isteyen kişi-
nin yanına giderek tartışmaya baş-
ladı. Çıkan kavgada yaralanan Yaşar 

U. hastaneye kaldırılırken, çeşitli 
suçlardan sabıkası bulunan Yunus 
Şener tutuklanarak cezaevine girdi. 
Bir hafta önce cezaevinden tahliye 
edilen Yunus Şener, hayat kadını ol-
duğu ileri sürülen sevgilisi Büşra C. 
ile dolaşırken merkez Karatay ilçesi 
Aziziye Caddesi’nde Büşra B.’yi gö-
rerek kendisine para vermesini iste-
di. Durumdan haberdar olan Yaşar 
U.’nun Yunus Şener’e, “Sevgilimi 
rahat bırak, sen ona karışamazsın. 
Rahatsız etme, sana para verme-

yecek“ demesi üzerine ikili tekrar 
tartışmaya başladı. Tartışma son-
rası Yaşar U. aracında bulunan tü-
feği almaya giderken, Yunus Şener 
otomobiline binerek hareket etti. 
Şener’in kaçtığını gören Yaşar U., 
otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. 
Otomobilin camından içeri giren 
saçmalarla yaralanan şahıs, direk-
siyon hakimiyetini kaybederek bir 
iş yerine çarparak durabildi. Olay-
da Yunus Şener hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili çalışma başlatan Konya 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçek-
leştiren Yaşar U. ve olay esnasında 
orada olan Büşra B., Büşra C., Nihat 
H. ile Yunus Şener’in otomobilin-
den telefonunu aldığı iddia edilen 
F.K’yi yakalayarak gözaltına aldı. 
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 
Yaşar U. tutuklanırken, sevgilisi 
Büşra B. adli kontrol şartıyla serbest 
kaldı. Büşra C., Nihat H. ve F.K. da 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.  n İHA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

NEÜ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Serdar Büyükipekci
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EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Ambalaj firmamızda 
Makine Operatörü 
yetiştirilmek üzere 
 Meslek lisesi ve 

yüksek okul mezunu
 personel alınacaktır.

1.700 tl maaş +mesai, yemek, servis verilecektir.
Vardiyalı sistemde çalışacak, ekip çalışmasına yatkın.
Askerlikle ilişiği bulunmayan konya da ikamet eden

 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi konusunda 
lider konumda olan fabrikamıza, aşağıdaki 
meslek gruplarında çalışanlar alınacaktır.

* Statik Toz Boyacı
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi olan 
tercih edilecektir)

* Meslek Lisesi veya 
Düz Lise Mezunları 

* Vasıfsız Bay ve Bayanlar
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA



ZAYi VE 
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Bosna 
Hersek 

Mahallesi’nde  
Satılık 

Kaloriferli,  
 2+1 ve 

3+1 
daireler
0531 
710 

88 76

SATILIK 
DAİRELER

MÜRACAATLAR ŞAHSEN FİRMA ADRESİMİZE YAPILACAKTIR.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 
PROJELERDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ;

• 5188 SAYILI YASA GEREĞİ 
ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK 

KARTINA SAHİP
• ÖZEL GÜVENLİK KİMLİĞİNDE 

SÜRE SIKINTISI OLMAYAN
 • BAY- BAYAN GÜVENLİK 

GÖREVLİLERİ ARANMAKTADIR.

 FERHUNİYE MH. DR YUSUF ZİYA PAŞA SK. 
SAĞLIK İŞ MERKEZİ NO:8/1 

(1 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI) SELÇUKLU / KONYA

TEL: 0 332 233 12 86 / 0544 880 23 59 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

 35 yaşını aşmamış, askerlikle ilişiği olmayan, 
sürücü ehliyeti bulunan,

  En az Lise mezunu, Ofis programlarını 
kullanabilen, Bay,

TECRÜBELİ DEPOCU 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

D E P O C U

Bünyemizde çalıştırılmak üzere;

DENEYİMLİ  
Satış Danışmanı 

ve 
Bayan Sekreter 
ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres: Yaka Mah.Yaka Cad. No: 142 Meram/Konya 

Yaka Marina Düğün ve Toplantı  Salonu 

Tel: 0533 483 62 79

SATILIK DAİRELER
(Sancak itfaiye arkası)
Kosova Mahallesi
Medine Caddesi 
Rüya Sitesinde 

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

                1977 yılından bu yana baskı ve ambalaj sektöründe imalat yapan ve sürekli kendisini geliştirmeyi ilke edinen 
yeniliğe açık dinamik ruhu ve PVC filmi üretimindeki başarısıyla Türkiye’nin önde gelen ambalaj üreticileri arasında yer 

alan Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San.Tic. A.Ş. bünyesinde çalışacak takım akadaşları arıyoruz.

• ÜRETİMDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-22-35 yaş arası,

-Bay,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Sorumluluk bilinci yüksek,

-Vasıflı&vasıfsız elemanlar istihdam edilecektir.
 • DEPO VE SEVKİYAT BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;

- 22-35 yaş arası,
-Askerlik hizmetini tamamlamış,

-Tam zamanlı,
-Bay,

-Forklift ehliyetine sahip,
-Depo ve sevkiyat alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

 • SATIŞ DESTEK BİRİMİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE;
-Satış destek sorumlusu (Büro Memuru)

-Bayan
-22-35 yaş arası

-En az Lise mezunu,
- İdari birimde çalışacak,

-Siparişlerin şirket politikasına ve ilgili prosedürlere uygun olarak sisteme işlenip, 
takiplerinin yapılmasını sağlayacak,

-Kendine güvenen, dinamik,iletişimi kabiliyeti yüksek, uzun süreli çalışabilecek,
-Alanında en az 1 yıl deneyimli personel istihdam edilecektir.

1.Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sk.No:6-8 SELÇUKLU /KONYA
SEZERSAN AMBALAJ

NOT: Servis ve yemek imkanları firmamız tarafından karşılanacaktır.
Askerliğini yapmış kişiler tercih sebebidir. 

Müracaatlar  şahsen  firma adresine yapılacaktır.
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve 
yıkama merkezi 

iş değişikliği 
nedeniyle devren

SATILIKTIR
İrtibat

0544 660 09 81

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
  OFSET BASKI makinelerinde çalışacak yardımcı elemanlar,
  MÜCELLİT makinelerinde ve CİLT işinde çalışacak Usta ve Yrd.Elm.,
  Çanta ve Cüzdan imalatında çalışmış SARACİYE ustaları,
  Dikişciler,
  Matbaacılık mesleğini benimseyebilecek Vasıfsız elemanlar,
  35 Yaş aşağısı ve askerlikle ilişiği olmayan,

BAY / BAYAN ELEMANLAR 
alınacaktır

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

SATILIK DAİRE
S.S. AKŞEHİR YAPI KOOPERATİFİ

Güneydoğu ve Kuzeydoğu cephe 
Zemin üstü 1. Kat 115m2  

 2+1 dairem satılıktır.
GSM: 0533 359 55 09

- BAYAN ELEMAN 
   •Çok iyi derecede İngilizce bilen
   •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

ELEMAN 
ALINACAKTIR

BAYAN
AŞÇI 
ARANIYOR

Yüksel Balatacılık
San. ve Tic A.Ş.

Tel: 0332 239 01 84

ELEMANLAR ARANIYOR

- DÖKÜM KALIPÇISI
- DÖKÜM KALIP YARDIMCISI

- DÖKÜM FLEKS TAŞLAMACISI
- DÖKÜM OCAKCISI 

(İNDÜKSİYON OCAĞI)
- MONTAJ, YAĞLAMA VE 
KAYNAK BİLEN BAKIMCI

- MESLEK LİSESİ DÖKÜM BÖLÜMÜ 
MEZUNU BİLGİSAYAR     

   KULLANMAYI BİLEN ELEMAN
- YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 

18-25 YAŞ ARASI VASIFSIZ
ELEMANLAR ARANMAKTADIR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
TAKIM ÇALIŞMASINA UYUMLU

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES : KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. SK. NO: 5

(3.ORGANİZE B.KAYACIK SELÇUKLU/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere,

* E SINIFI EHLİYETE SAHİP
* DENEYİMLİ 
* SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 131 49 35

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

-Askerlik engeli olmayan
-Müracatlar şahsen yapılacaktır

Adres: Adana Çevre Yolu Hacı Yusuf Mescit Mah. 
Boğazköy Sok. No:13 Karatay/Konya 

(Tüvtürk Araç Muayene Arkası) Tel: 0 332  342 57 61

Abdullah Çimen Özfatihler Vinç Mak. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.’nde çalıştırılmak üzere;

- UNİVERSAL 
TORNACI

- KAYNAKÇI
- MONTAJCI

- ELEKTRİKÇİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE; 

- TARIM MAKİNASI 
MONTAJ 

ELEMANI OLARAK 
ÇALIŞTIRILMAK 

ÜZERE BAY
.ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0532 653 00 05

TEL:   0332  503 01 00

ELEMAN
ARANIYOR

Karlı pekmez serinletiyor

Seydişehir’de yaylalardaki kar 
çukurlarından getirilen kar, pek-
mezle karıştırılarak meydanlarda 
satılıyor.

Kar ile pekmezin karıştırıl-
masıyla elde edilen içecek sıcakta 
bunalanların gözdesi. Eskisi kadar 
olmasa da ilçede bazı vatandaşlar 
yaylalardaki kar çukurlarından ge-
tirdikleri karları satarak ekonomi-
lerine katkı sağlamaya çalışıyor.

Karın içine pekmezin yanı sıra 
isteğe göre çeşitli meyve şurupları 
da karıştırılabiliyor.
n AA 
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

İLAN
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İşbu davanın KABULÜNE,
Konya ili, Altınekin ilçesi, Sarnıç mahallesi/köyü nüfusa kayıtlı, Sabriye Begüm Közoğlu’nun SABRİYE 
BEGÜM olan isminin BEGÜM olaraktashihine karar verilmiştir.
İlan olunur.

Basın 632378  - www.bik.gov.tr

ESAS NO : 2017/552 Esas
KARAR NO : 2017/846

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/245 ESAS
-İLANDIR-

Davacı 4792****644 T.C. Kimlik numaralı KEZİBAN YILMAZ TOKATLI’nın KEZİBAN adının, “ZEYNEP” 
olarak tashihine karar verilmiş verilmiş olup, İLAN olunur.

Basın 632382  - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ

2010/1567 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 352 Ada No, 36 Parsel No, ABDÜLAZİZ MAHALLESİ 
Mahalle/Mevkii, 352 ada 36 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapının dükkan vasıflı 3/32 arsa paylı 
3 numaralı Bağımsız Bölümün borçluya ait 1/8 hissesi.
Konya Meram Abdülaziz Mahallesi Atatürk Caddesi No: 31/B adresinde Yurtsev Apartmanının 
zemin katında, batı cepheli 3/32 arsa paylı dükkan vasıflı olup 2 ve 3 nolu bağımsız bölümler 
arasındaki duvar kaldırılarak tek kullanım alanlı olarak LENTİ OPTİK tarafından kullanılan işyeri 
olup, 2 nolu bağımsız bölüm kısmındaWC ve Lavabo, 3 nolu bağımsız bölüm kısmında ise tamir 
atölyesi bulunmaktadır. Giriş cephesi alüminyum doğrama çerçeveli ve camlıdır. Taban laminant 
parke, tavan spot aydınlatmalı alçıpan tavandır. İnşaat alanı net 34,35 m2 dir. İmar durumunda 5 
kat mesken sahasına isabet etmektedir. Yapı imar planına uygundur. Parsel 3 derece arkeolojik sit 
alanında kaldığından Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden izin 
alınması gerektiği, yapılacak harfiyatların Müze Müdürlüğü gözetiminde yapılacağı belirtilmiştir.
Adresi : Abdülaziz Mahallesi, Atatürk Caddesi, 31/B Konya
Yüzölçümü : 148,52 m2
Arsa Payı : 3/32
İmar Durumu : 5 kat mesken sahasında olup, Parsel 1/5000 ölçekli Konya Tarihi Kent 
Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanı 
(MİA) isabet etmektedir. Ayrıca 16.12.2011 tarih ve 700 sayılı Konya Büyükşehir Belediye Meclis 
kararıyla belirlenen Mevlana Kültür Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamındadır.
Kıymeti : 50.000,00 TL (borçluya ait 1/8 hisse tutarıdır)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında.
1. Satış Günü : 17/08/2017 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 14/09/2017 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Konya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu A Blok Zemin Kat KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını 
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2010/1567 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.

Basın 632386  - www.bik.gov.tr

Camı kırıp 55 bin lira çaldılar
Konya’da park halin-

deki otomobilin camının 
kırılıp 55 bin liranın çalın-
ması güvenlik kamerası 
tarafından görüntülendi. 
Çiftçi Talat Özkan, bir ban-
kadan 55 bin lira çektikten 
sonra çanta içindeki para-
yı, otomobilinin koltuğuna 
bıraktı. Daha sonra oto-
mobiliyle merkez Karatay 
ilçesi Fevzi Çakmak Mahal-
lesi’ne giden Özkan,  alış-
veriş yapmak için aracını 
yol kenarına park ettikten 
sonra bölgeden ayrıldı. Bir 
süre sonra aracın yanına 
gelen kişi, tornavida ile ca-
mını kırdığı araçtaki para-
ları alıp kaçtı. Alışverişten 
dönen Özkan, durumu 
polise bildirdi. Polis ekipleri, yaptıkları 
incelemede hırsızlık anının çevredeki 
bir iş yerinin güvenlik kamerası tara-

fından görüntülendiğini belirledi. Gö-
rüntülerde, bir kişinin yol kenarında 
park halindeki otomobilin yanına ge-
lip etrafı kontrol ettiği, ardından ca-

mını kırdığı araçtaki çantayı alıp kaç-
tığı görülüyor. Görüntüleri inceleyen 
ekipler, zanlıyı yakalamak için çalış-
malarını sürdürüyor.  n AA

Elzem Otomotiv Limited Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet YILDIZ’ın 
annesi 

Ayşe 
YILDIZ’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Elzem Otomotiv Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız’ın 
annesi Ayşe Yıldız vefat etti. Merhume Yağbasan mezarlığına defnedildi 

İşadamı Yıldız’ın 
annesi vefat etti

Elzem Otomotiv Limited Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. 78 yaşında 
vefat eden Merhume Ayşe Yıldız 
rahatsızlığı nedeniyle hastanede 
bir süredir tedavi görüyordu. Mer-
hume Yıldız’ın cenazesi geçtiğimiz 
gün Saraçoğlu Mahallesi Saadet 
Camii’nden ikindi namazına mütea-
kip Yağbasan Mezarlığına defnedil-
di. Dualar eşliğinde toprağa verilen 

Ayşe Yıldız’ın cenazesine sevenleri, 
dostları, akrabaları ve çok sayıda kişi 
katıldı. Merhume Yıldız’ın, 3 erkek 
evladı vardı. Yıldız ailesi ise toprağa 
verilen akrabalarının mezarı başında 
dualar ederek dostlarının ve yakın-
larının taziye dileklerini kabul etti. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhume 
Ayşe Yıldız’a Allah’tan rahmet, baş-
ta Mehmet Yıldız olmak üzere Yıldız 
ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz. 
n TEVFİK EFE
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‘Karatay ihtiyaç sahiplerinin yanında’
İHH Konya Şubesi Başkan Yar-

dımcısı Mehmet Çelik ve Yönetimi 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’yi makamında ziyaret etti. 
İHH Konya Şubesi Başkan Yardım-
cısı Mehmet Çelik ziyarette yaptığı 
açıklamada, İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın, dünya’nın çeşitli yerlerin-
de doğal afetler ve savaşlar nede-
niyle yardıma muhtaç insanlara ve 
ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıp 
onların yaralarına merhem olmaya 
çalışan gönüllülerden oluştuğunu 
belirterek, “Faaliyetlerimiz hayırse-
ver vatandaşlarımız ve siz değerli 
siyasilerimizin sayesinde artarak 
devam etmektedir. 

İHH İnsani Yardım Vakfı ola-
rak yardım toplama amacıyla Ka-
ratay’da da programlar yaptık. Bu 
programlar sırasında Vakfın Kara-
tay’daki faaliyetlerine verdiği des-
tekten dolayı Başkanımıza teşekkür 
etmek ve kendisini ziyaret etmek 

istedik” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli de ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. Baş-
kan Hançerli, “İHH İnsani Yardım 
Vakfı ülkemizin en büyük yardım 
kuruluşlarından. Kardeşlerimiz 
gayretli çalışmaları ile insanlığa çok 
büyük hizmetler yapıyor. Tabi, her 
yardım organizasyonunda olduğu 
gibi yardım faaliyetlerinin kayna-
ğı hayırsever vatandaşlarımız ve 
kuruluşlarımız. Sevgili Peygam-
berimiz Hz. Muhammed (S.A.V); 
‘Komşusu aç iken tok yatan bizden 
değildir’ Hadis-i Şerifiyle iyi bir 
Müslüman olmanın insanlığa ha-
yırlı birey olmaktan geçtiğini bizle-
re öğütlemiştir. Bu uğurda çalışan, 
gayret sarf eden kardeşlerimize 
başarılar diliyorum. Biz Karatay 
Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olacağız” ifa-
delerini kullandı.  n HABER MERKEZİ

‘Suriyeli mülteciler üzerinden
kaos planları yapılıyor’

Özgüven: Kadınlarımız 
siyasetin öznesidir

Genç İHH, Türkiye’de bulunan 
Suriyelilerle ilgili yazılı açıklama 
yaptı. “En az 450 bin insanın ha-
yatını kaybettiği Suriye’deki büyük 
savaş 7. yılına girdi. 2011’de rejimin 
katliamlarıyla başlayan çatışmaların 
yayılması ve yoğunlaşması bu süre 
içinde vahim bir insani krizin doğ-
masına sebep oldu” denilen açık-
lamada şu ifadeler kullanıldı: “BM 
verilerine göre Suriye içinde 6.1 
milyon insan yerinden oldu. Suriye 
dışında ise 4.8 milyon insan başka 
ülkelere sığınma talebinde bulundu. 
2016 yılı ortalarında 1 milyon kişi, 
kuşatma altındaki bölgelerde yaşı-
yor, temel hayat kurtarıcı yardım-
lardan ve insani destekten mahrum 
bırakılıyor.

Temel insan haklarının ihlal 
edildiği bu acımasız ortamdan, 
başka ülkelere sığınma talebinde 
bulunan milyonlarca mağdurun 3 
milyondan fazlasını ülkemizde mi-
safir etmekteyiz. Suriyeli mülteciler 
gerek mülteci kamplarında gerekse 
şehirlerde kamu kuruluşları, bele-
diyeler ve STK’lar eliyle belirli böl-
gelere yerleştirilmiştir. İki toplum 
arasındaki sosyokültürel farklılıkları 
istismar ederek, suçun kişiselliği 

normunu dikkate almaksızın olum-
suz örnek teşkil eden olayları özel-
likle bir takım şer odakları eliyle top-
lumsallaştırma gayreti içine girerek 
algı operasyonları yapılmaktadır. 
Bu algı operasyonları Türkiye’nin 
haklı ve insani mücadelesine zarar 
verdiği gibi hem yurt içinde hem de 
uluslararası arenada Türkiye’nin po-
zisyonunu zayıflatmaktadır.

Yaklaşık 1 yıl önce yaşanan 
Darbe Girişimini planlayan akılla 
Suriyeli Mülteciler üzerinden kaos 
planlayan aklın aynı olduğu açık-
ça görülmektedir. Özellikle sosyal 
medya üzerinden yapılmaya çalışı-
lan bu provokasyona karşı her za-
mankinden daha duyarlı olmamız 
gerekmektedir. Halkımızı asayiş 
olaylarına müdahaleye çağıran her 
türlü söylem yukarda bahsettiğimiz 
kaosu planlayanların amacına hiz-
met etmektir.

Halkımızın bu provakatif çağ-
rılara karşı gerekli olan sabrı ve ta-
hammülü, yaşadığımız kritik evrede 
her zamankinden daha önemlidir. 
Yapılan ve yapılması muhtemel her 
türlü taşkınlığı güvenlik güçlerimiz 
önleyebilecek güç ve öngörüye sa-
hiptir.”  n HABER MERKEZİ 

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği başladı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin 
Hoca, kıssalarında verdiği hikmet dolu mesajlarla, geleceğe de ışık olmaya devam edecektir” dedi

‘Dünyanın güler yüzü’
58. Uluslararası Akşehir Nasred-

din Hoca Şenliği resmi açılış töreni, 
Nasreddin Hoca Türbesi önündeki 
meydanda yapıldı. Şenliklerin baş-
langıcı temsili Nasreddin Hoca’nın, 
adını taşıyan müzeye gidilerek et-
kinliklere davet edilmesiyle başladı. 
Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnog-
rafya Müzesinde başlayan etkinlik-
ler kapsamında müze önüne gelen 
protokol üyeleri, temsili Nasreddin 
Hoca Ahmet Yenilmez’i etkinliklere 
davet etti. Çömezleri ile birlikte mü-
zeden çıkan temsili Nasreddin Hoca 
yaptığı konuşmada, “Beni hep gülüş-
le, kahkahayla anarlar. Kahkahaların 
zalimlerin nidasıdır. Gülüş, gülmek; 
edebimizde pek hoş karşılanmaz. Asıl 
olan tebessümdür. Tebessüm insa-
nın içindeki güzelliğin resmini yüze 
nakşeder. Duydum ki; kan, gözyaşı, 
zulüm dünyaya hüküm kılmaya ça-
lışır. Sürekli ağlayan, sürekli gözyaşı 
döken mazlumlar çoğalmış. Garipler 
gurabalar çoğalmış. Oysa biz istiyoruz 
ki; o ağlayan yetimlerin, gariplerin, 
gurabaların yüzüne tebessüm nakşe-
dilsin” dedi

AKŞEHİR GÖLÜ’NE MAYA ÇALINDI
Konuşmanın ardından temsili 

Nasreddin Hoca kapının önünde ken-
disini bekleyen eşeğine ters binerek 
maya çalmak üzere kortej eşliğinde 
Akşehir Gölü’ne gitti.

Nasreddin Hoca ve törene katılan 
protokolün Akşehir Gölüne yoğurt 
mayalaması ve balık bırakmasının 
ardından resmi açılış törenine geçildi. 
Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki resmi 
açılış törenine Vali Yakup Canbolat, 
AK Parti Konya Milletvekili Muham-
med Uğur Kaleli, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Vekili Mahmut 
Sami Şahin, Akşehir Kaymakamı 
Mehmet Türk, Akşehir Belediye Baş-
kanı Salih Akkaya, İl ve İlçe Protokol 
üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar 
katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akka-
ya, “Bulunduğu coğrafyaya sığmamış, 
ünü sınırlarımızı aşmış olan Nasred-
din Hoca, kıssalarında verdiği hikmet 
dolu mesajlarla, yaşadığı dönemi de 
aşarak, bu günümüzü aydınlatmış, 

geleceğe de ışık olmaya devam ede-
cek önemli bir şahsiyettir. Nasreddin 
Hoca bu ülkeye, zekayı, nükteyi ve 
eleştirmeyi, Mevlana hoşgörüyü ve 
insanın içindeki cevheri, Yunus Emre, 
aşkın insanı Allaha götüren bir duygu 
olduğunu dile getirmiştir. Bu değerler 
sayesindedir ki; Anadolu bugün, hoş-
görünün, sevginin ve merhametin 
merkezi haline gelmiştir” dedi.

Nasreddin Hoca’nın dünyanın gü-
ler yüzü olduğuna vurgu yapan Baş-
kan Akkaya, “Nasreddin Hoca’mız 
dünyanın güler yüzüdür. Güler yüz, 
iyimser bir ruh halinin yanı sıra, kes-
kin zeka ve nüktedanlığın işaretidir. 
Toplumda beğenilmeyen, yanlış olan, 
düzeni bozan her şey, Hoca’mızın 
fıkralarında, altında derin anlamların 
gizlendiği mesajlar olarak verilir. Aynı 
zamanda Nasreddin Hoca’mız, Türk 
zekasını, Türk mizahını ve dünya gö-
rüşünü yansıtan bir halk filozofudur. 
Nasreddin Hoca’mız gerek hocalığı, 
kadılığı, gerekse Anadolu halkının zor 
günlerinde, insanlara aşıladığı umut 
ve yaşama sevinciyle; kanaat önderi 
olmuştur” diye konuştu.

“NASREDDİN HOCA’NIN 
TÜRBESİ AKŞEHİR’DEDİR”

Nasreddin Hoca’nın Akşehir’de 
yaşayıp, türbesinin de Akşehir’de ol-

duğunun altını çizen Akşehir Beledi-
ye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin 
Hoca’mız Anadolu’da Sivrihisar’da 
doğmuş, Akşehir’de yaşamış, o dil-
lerden dillere aktarılan fıkraları, Ak-
şehir’de söylemiş, Akşehir’de vefat 
etmiş ve türbesi de Akşehir’dedir. 
Türbe en son 1905 yılında Padişah 
Sultan Abdülhamid Han’ın emriyle 
restore edilmiş ve bugünkü halini al-
mıştır” dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet 
Türk, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vekili Mahmut Sami Şahin, 
AK Parti Konya Milletvekili Muham-
med Uğur Kaleli’nin ardından bir 
konuşma yapan Konya Valisi Yakup 
Canpolat; Nasreddin Hoca’nın Ak-
şehir ile bütünleştiğini söyleyerek, 
“Balkanlardan Orta Asya’ya kadar 
pek çok ülkede anlatılan Nasreddin 
Hoca fıkraları hem mizah yoluyla 
toplumsal konuları eleştirip çözümler 
önermesiyle hem de kardeşlik, barış 
iyimserlik mesajları taşımasıyla tüm 
insanlığa seslenmiştir” dedi.

Alandaki vatandaşlara seslenen 
Temsili Nasreddin Hoca Yenilmez, 
“Yüzlerinizi mahzun görüyorum, 
üzüntülü görüyorum. Şunu söyle-
mek isterim, ben insanlara kahkaha 
attırmadım. Çünkü kahkaha zalimle-

rin sesidir ve kahkahanın bol olduğu 
dünyada mazlumların iniltisi duyul-
maz. Ben güldürmedim de, gülmek 
ve güldürmek edebimizde hoş bi-
linmez. Benim bir tek gayem vardı, 
mahzun yüzlerde eşrefi mahlukatın 
iç güzelliğini yansıtan tebessüm oluş-
turarak biraz düşünmeyi sağlamaktı. 
Yüzlerinizden tebessüm eksik olma-
sın. Çağdaşlarım Mevlana, Yunus 
Emre ve Hacı Bektaşi Velilerle tek ok 
atmadan, tek yay germeden bu top-
raklardan zalimleri biz tebessümleri-
mizle kovduk ve sizlere vatan olarak 
bıraktık. Tebessüm edin birbirinize ey 
kardeşlerim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili 
Nasreddin Hoca Ahmet Yenilmez’e 
Konya Valisi Yakup Canbolat tarafın-
dan ‘Altın Eşek Onur Ödülü’ verildi. 
Karikatürcüler Derneği tarafından 
düzenlenen 36. Uluslararası Nasred-
din Hoca Karikatür Yarışması’nda 
Akşehir Belediyesi Özel Ödülünü 
kazanan Ukraynalı Karikatürist Ole-
na Tsuranova’ya Altın Eşek Ödülü 
verilirken, Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, törene katılan proto-
kole Nasreddin Hoca’nın eşeğe ters 
binmesinden esinlenerek hazırlanan 
tersine çalışan saat hediye etti.
n İHA 

AK Parti Ereğli Kadın Kolları 
Başkanı Fazilet Özkan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven’i makamında 
ziyaret etti.  Yaptığı çalışmalardan 
duydukları memnuniyeti dile ge-
tiren üyeler Başkan Özgüven’e te-
şekkür ettiler ve el emeği ile yapılan 
hediyeleri takdim ettiler. Birlik ve 
beraberliğin en büyük güç olduğu-
nu dile getiren Başkan Özgüven, 
“Partimizin kadın kolları üyelerinin 
bu ziyareti bizi fazlasıyla mutlu etti. 
Kadınlarımız siyasetin öznesidir. 
Kadınların etkin olduğu her yerde 
başarının kaçınılmaz olduğunu bi-
liyoruz. Onların özverili ve fedakar 

çabaları bizleri başarılı olmak için 
kamçılıyor. Aynı yolda aynı hedefe 
doğru gitmek için çalışıyoruz. Yapı-
lan seçimlerde ve çalışmalarımızda 
elde edilen başarılarda, kadın kol-
larımızın emekleri ve katkıları çok 
büyüktür. Bizim için kadınlarımızın 
büyük önemi var. Kadın kollarımız 
ile bugüne kadar hep beraber ça-
lıştık. Bundan sonrada hep beraber 
çalışacağız. Ereğli’mize en iyi hiz-
metleri getirmek için çabalıyoruz. 
Bundan önce önemli hizmetler yap-
tık bundan sonra da birlik ve bera-
berlik içerisinde birçok hizmeti şeh-
rimize kazandıracağız.” dedi.
n HABER MERKEZİ 

İHH Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik ve Yönetimi 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’yi makamında ziyaret etti.

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği resmi açılış töreni, Nasreddin Hoca Türbesi önündeki meydanda yapıldı.
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Adese’den müşterilerine otomobil
Adese’nin, P&G iş birliğiyle dü-

zenlediği ve Toyota C-HR model 
araçla birlikte 555 hediyenin verildi-
ği kampanya ile elektrikli ev aletleri 
alışverişlerine özel düzenlediği ve 
Hyundai İ 20 model aracın hediye 
edildiği kampanyaların talihlileri no-
ter huzurunda gerçekleştirilen çeki-
lişle belli oldu.  

İttifak Holding’in ulusal pera-
kende markası Adese, indirim kam-

panyalarının yanında düzenlediği 
hediye kampanyalarıyla da müşte-
rilerini mutlu ediyor. Adese’nin 1 
Mayıs – 30 Haziran 2017 tarihleri 
arasında P&G iş birliğiyle, 5 Mayıs 
– 30 Haziran 2017 tarihleri arasın-
daysa elektrikli ev aletleri alışverişi-
ne özel düzenlediği hediye kampan-
yalarının çekilişleri Kulesite Adese 
mağazasında noter huzurunda ger-
çekleştirildi.

BİRİ TOYOTA C-HR, 
TOPLAM 555 HEDİYE!

P&G işbirliği ile gerçekleştirilen 
ve 1 Mayıs – 30 Haziran 2017 ta-
rihleri arasında tüm Adese mağaza-
larından Adese Kart ile tek seferde 
25 TL ve katları tutarında Gillette, 
Permatik, Oral-B ve İpana marka-
lı ürünlerin alışverişinde katılım 
hakkının kazanıldığı kampanyada 
talihliler 1 adet 2016 Model Toyota 
C-HR otomobil, 9 adet 40 inç Sam-

sung led tv, 9 adet Samsung A5 cep 
telefonu, 7 adet Braun epilasyon ci-
hazı, 9 adet 7 inç Samsung tablet, 
20 adet Braun saç düzleştirici ve 
500 adet 50 TL değerinde Adese 
Hediye Kart kazanma fırsatı yaka-
ladı. Çekilişte 2016 Model Toyota 
C-HR otomobili kazanan isim Kon-
ya’dan Orhan Kurhan oldu.

HYUNDAİ İ 20 SAHİBİNİ BULDU
Elektrikli ev aletleri alışverişine 

özel düzenlenen ve 5 Mayıs - 30 Ha-
ziran 2017 tarihleri arasında Adese 
Kart ile Vestel, Arzum, Sinbo, Fakir, 
Fantom, CVS, King, Kumtel, Luxell, 
Premier, Raks ve Stilevs markalı 
elektrikli ev aletlerinden 60 lira ve 
üzeri alışverişte katılım hakkının ka-
zanıldığı kampanyada ise 2017 mo-
del Hyundai i 20 otomobili kazanan 
kişi Afyonkarahisar’dan Osman Ak 
oldu. 

HEDİYELER 10 TEMMUZ İTİBARIYLA 
TESLİM ALINABİLECEK

Adese tarafından düzenlenen 
hediye kampanyalarının talihli lis-
tesine 10 Temmuz 2017 tarihi iti-
bari ile www.adese.com.tr internet 
adresi, 444 0 237 nolu müşteri 
danışma hattı ve tüm Adese mağa-
zalarına asılacak talihli listelerinden 
ulaşılabilecek. Talihliler hediyelerini 
10 Temmuz tarihinden itibaren tes-
lim alabilecekler.  n HABER MERKEZİ

Saraybosna’ya 20 tramvay

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
kardeş şehir anlaşması çerçevesinde 
Saraybosna Büyükşehir Belediye-
si’ne verdiği 20 adet tramvayın hibe 
protokolü AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Sorgun, Bosna 
Hersek Ulaşım Bakanı Muharrem 
Sabic, Konya Büyükşehir Belediyle 
Başkanı Tahir Akyürek ve Saraybos-
na Büyükşehir Belediye Başkanı Ab-
dullah Skaka arasında imzalandı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
kardeş şehir anlaşması çerçevesinde 
Saraybosna Büyükşehir Belediye-
si’ne 20 adet tramvay hediye etti. 

Tramvayların teslim töreni ve 
protokolü AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Sorgun, Bosna 
Hersek Ulaşım Bakanı Muharrem 
Sabic, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Saraybosna 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ab-
dullah Skaka ve Bosna Hersek Fahri 
Konsolosu ve KOSKİ Genel Müdürü 
Ercan Uslu’nun katımıyla yapıldı. 

BOSNA İLE GÖNÜL BAĞIMIZ VAR 
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı Ahmet Sorgun, Bosna Hersek’le 
yüz yıllardır milli ve manevi bağlar 
olduğunu, bunun bir dönem kopa-
rılmaya çalışıldığını belirterek, bu 
bağların her geçen gün daha da güç-
lendiğini ve güçlenmeye devam ede-
ceğini söyledi. 

Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, 
”Bu tramvaylar bir gönül köprüsü-
dür. Mostar Köprüsü gibi bir gönül 
köprüsüdür. Gönlümüzün huzuru 
için Bosna’nın huzur içinde olması 
gerekir. Bosna huzurlu olursa Bal-
kanlar huzurlu olur, Balkanlar birlik 
ve beraberlik içinde huzurlu yaşarsa, 
Avrupa huzurlu olur. Buradaki halk-
lar arasındaki barış ve huzur bizim 
için çok önemli. Biz Ortadoğu başta 
olmak üzere bütün dünya da barış 
istiyoruz” diye konuştu. 

Sorgun, böyle güzel bir kardeş-
liği ortaya koyan Konya Büyükşehir 

Belediyesi ve Saraybosna Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. 

KARDEŞLİĞİMİZ SADECE 
ANLAŞMADAN İBARET DEĞİL 

Saraybosna’nın kardeşliğini çok 
önemsediklerini belirten Konya Bü-
yükşehir Belediyle Başkanı Tahir 
Akyürek, Saraybosna’yla kardeşliğin 
sadece bir anlaşmadan ve şekilden 
ibaret olmadığını, maddi ve manevi 
anlamda kardeşliğinin gereğinin ye-
rine getirildiğini, getirilmeye de de-
vam edeceğini ifade etti. 

Bosna Hersek’in Konya’da fah-
ri Konsolosluğunun bulunduğunu 
ve bu konsolosluk vasıtayla işlerin 

daha kolay hale geldiğinin altını çi-
zen Başkan Akyürek, ”Saraybosna ve 
dolayısıyla Bosna Hersek’le çok güzel 
paylaşımlarımız oluyor. Burada hem 
maddi hem de manevi olarak bağları-
mız var. İşbirliğimiz ve yardımlaşma-
mız her geçen gün daha ileri seviye-
lere geliyor. Burada farklı zamanlarda 
farklı hizmetler ve etkinlikler yaptık. 
Etkinlikleri sürekli, hizmetleri daha 
da artırmayı istiyoruz” dedi. 

KONYA’YA VE TÜRKİYE’YE 
MİNNETTARIZ 

Konya heyetini ve AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısını Saraybosna’da 
görmekten duyduğu memnuniye-

ti dile getiren Bosna Hersek Ulaşım 
Bakanı Muharrem Sabic, Türkiye ile 
hem siyasi hem de ekonomik anlam-
da çok güzel ilişkilerinin olduğunu, 
bu ilişkilerin günden güne arttığını 
söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 
çok ciddi destekler gördüklerini be-
lirten Bakan Sabic, tramvayların hiz-
mete başlamasının ardından Konya 
ile çok farklı bir bağın daha oluştu-
ğunu belirtti. Bosna Hersek halkının 
Konya ve Türkiye’ye minnettar oldu-
ğunu dile getiren Ulaşım Bakanı Mu-
harrem Sabic, destekler için teşekkür 
etti. 

Saraybosna’nın hizmetler anla-
mında zor bir coğrafik konuma sahip 
olduğunu belirten Saraybosna Be-
lediye Başkanı Abdullah Skaka ise, 
kendi imkanlarıyla bir takım hizmet-
leri yapmalarının çok zor olduğunu, 
bu anlamada Türkiye’nin yardımların 
çok önemli olduğunu ifade etti. 

Özellikle altyapı hizmetleri nok-
tasında zorlandıklarını, bu konuda 
Türkiye’nin Konya gibi belediyelerin-
den ve hükümetten yardım aldıkları-
nı dile getiren Başkan SKaka, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve Türki-
ye’ye teşekkür etti.  n HABER MERKEZİ 

RİBAT yaz okulları bu 
yıl da dolu dolu geçiyor

Ribat Eğitim 
Vakfı tarafından 
Konya’da her yıl 
gerçekleştirilen yaz 
kursları bu yılda 
dolu dolu geçiyor. 
Ribat Eğitim Vak-
fı’nın, öğrencilerin, 
bir taraftan spor, 
gezi, kamp aktivi-
telerine katıldıkları, 
bir taraftan ise Ku-
ran’ı Kerim, Siyer, 
Ahlak, İbadetler 
gibi konuları hem 
öğrendikleri hem 
de içselleştirdikleri 
Yaz Okulları prog-
ramı verimli bir şe-
kilde devam ediyor.

Konya’da uzun 
yıllardır vakıf çalış-
malarıyla kendini 
ispat etmiş Ribat Eğitim Vakfı, Yaz 
Okulları kapsamında bu yılda eğiti-
me başladı. Ribat Eğitim Vakfı Yaz 
Okulları, din ve değerler ve kampla-
rıyla tercih edilen okullar oldu.

Kuran’ı Kerim, Siyer, Ahlak, 
İbadetler gibi birçok alanda eğitimin 
verildiği Ribat Yaz Okullarına bu ilgi 
büyük olurken, öğrencilere sosyal 
faaliyet çalışmaları yaptırılıyor.  

Sanat, Din ve Değerler dersle-
rinin yanı sıra yüzme, futbol, voley-
bol, masa tenisi, satranç gibi sportif 
faaliyetlerle de öğrenciler yaz tatilini 
daha sağlıklı geçiriyor.

Kız ve erkek öğrenciler için fark-
lı yerlerde eğitim sağlanan ve yurt 
imkanının da sunulduğu yaz okulla-
rında kurumsallaşmanın rahatlığını 
yaşadıklarını ifade eden Ribat Eği-
tim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Muzaffer Büyük, “Geleneksel ola-
rak düzenlediğimiz yaz okullarımı-
za halkımızın teveccühü bu yıl son 
derece yüksek ve biz de hazırlamış 
olduğumuz programlarla bu tevec-

cühe layık olmaya çalışıyoruz.  Yaz 
Okullarımız Ribat Eğitim Vakfımı-
zın yıllarca oluşturduğu deneyimler 
sayesinde öğrencilerimizi geleceğe 
hazırlama noktasında çok önemli bir 
işlev üstlenmektedir” dedi. 

‘Çocukların zamanını daha iyi 
değerlendirmesi, güvenli ortamlar-
da eğitim alması, gelecekte kendisi-
ne faydalı olacak yakınlıklar kurması 
açısından önemli olduğunu’ vurgu-
layan Muzaffer Büyük, “çocuk psi-
kolojisine, değerlerimize uygun bir 
eğitim programı hazırladık. Bunun 
yanında öğrencilerin Kur’an-ı Kerim 
ve dini bilgilerini takviye edecekleri, 
değerler eğitimi, yabancı dil, şehir 
kültürü ve spor gibi dolu dolu bir yaz 
yaşayacaklarını” sözlerine ekledi.

Öte yandan 1000’e yakın öğ-
renci Lale Eğitim Kurumları, Ribat 
Gençlik Merkezi, Gökkuşağı Hatıp 
Kuran Kursu, Aymanas, Durunday, 
Kevser Kuran Kursları ile ANA-
DER’in hizmet binalarında eğitim 
görüyorlar.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir anlaşması çerçevesinde Saraybosna Büyükşehir Belediyesi’ne 20 adet tramvay hediye etti.

İttifak Holding’in ulusal perakende markası Adese, indirim kampanyalarının yanında düzenlediği hediye kampanyalarıyla da müşterilerini mutlu ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir anlaşması çerçevesinde Saraybosna Büyükşehir Belediyesi’ne 20 adet tramvay hediye etti
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Karaman Belediyesi ile TCDD Genel Müdür-
lüğü işbirliğinde projelendirilerek yapımına 
başlanan Larende altgeçidinin iki ay sonra 
hizmete açılacağı bildirildi. Yetkililerden 
çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan 
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalış-
kan, “Tren yolunun diğer tarafında kalan 
mahallelerimize hayat verecek bir projede 
çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Laren-
de alt geçidi inşallah bu yılın Eylül ayında 
Karamanımızın hizmetinde olacak. Şimdiden 
hayırlı olsun” dedi.  n İHA

Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında terör 
örgütü PKK’ya yönelik operasyonda bir asker 
yaralandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik 
güçlerince terör örgütü PKK mensuplarının 
etkisiz hale getirilmesi amacıyla Bingöl’ün 
Yayladere ilçesi Güz Tepesi bölgesinde 
başlatılan operasyon sürüyor. Hava destekli 
devam eden operasyonda, teröristlerin önce-
den araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı 
infilak ettirmesi sonucu bir asker yaralandı.
Yaralı asker, helikopterle Elazığ Fırat Üniver-
sitesi Hastanesine kaldırıldı.  n AA

Bingöl’de bir 
asker yaralandı

Larende altgeçidi 
tamamlanıyor

Beyşehir’de, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 
kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Atik (29) idaresindeki 42 B 2776 plakalı bir ye-
mek fabrikasına ait kamyonet, Beyşehir-Akseki karayolunun 
5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta-

ki Beytullah Yalçın (18), Arif Atcı (17), Fırat Öztürk (21) ve 
Azmi Güzel (21) yaralandı.  Beyşehir Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan yaralılardan Arif Atcı, yapılan müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. Atcı’nın cesedi, otopsi için hastanenin morgu-
na kaldırıldı.
n AA

Kamyonet şarampole devrildi

Eylem hazırlığındaki 
4 terörist öldürüldü

PYD/PKK Arap 
çocukları kullanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerin-
ce (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Si-
nat-Haftanin bölgesine düzenlenen 
hava harekatında teröristlerce kul-
lanılan bir korugan ve 3 silah mev-
zisi imha edildi, eylem hazırlığında 
olduğu belirlenen 4 bölücü terör ör-
gütü mensubu terörist etkisiz hale 
getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan bilgilendirmeye göre, öğle 

saatlerinde Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığınca Irak’ın kuzeyindeki Sinat 
ve Haftanin bölgesine hava hareka-
tı düzenlendi. 

Teröristlerce kullanılan bir ko-
rugan ile 3 silah mevzisinin imha 
edildiği harekatta, eylem hazırlığın-
da olduğu belirlenen 4 bölücü terör 
örgütü mensubu terörist etkisiz hale 
getirildi.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fırat Kalkanı Harekatı’yla aralarında 
elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdik” dedi 

DEAŞ’a darbe vurduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, resmi ziyaret için Türkiye’de 
bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı 
Joko Widodo ile Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde baş başa ve heyetler 
arası görüşmenin ardından ortak ba-
sın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde, bölgesel sorun-
ların yanı sıra Katar’daki gelişmeleri 
de değerlendirdiklerini bildiren Er-
doğan, “Dünyadaki terörle mücadele 
noktasında müşterek ne gibi adımlar 
atabiliriz, bunları konuşma fırsatımız 
oldu. Tabii ki dünya artık lokal mev-
ziler olarak değil, bir bütün olarak ele 
alınması gereken ve gelişmelerin de 
bu şekilde takip edilmesi gereken bir 
zemin arz ediyor” ifadesini kullandı.

Konuk Cumhurbaşkanı ve he-
yetiyle samimi istişarelerin bakanlar 
arasında da gerçekleştiğini anlatan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle güvenlik iş birliği ve 
terörle mücadele konusunda fikir te-
atisinde bulunduk. Bu başlıklarda her 
iki ülkenin de emniyeti için önemli 
kararlar aldık. DEAŞ ve FETÖ gibi 
mukaddes dinimizi kendi kirli amaç-
larına alet eden, iki ülke için de tehdit 
oluşturan şer şebekeleriyle mücade-
lemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya, 
terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, 
bunun acısını defaatle yaşamış olan 
bir ülkedir. Bilhassa DEAŞ gibi terör 
örgütlerinin Endonezya’nın huzur ve 
istikrarına kastettiğini gayet iyi bili-
yoruz. Türkiye olarak teröristler ara-
sında ayrım yapmadan, terörü bölge-
mizden söküp atmak için çetin ve çok 
taraflı bir mücadele yürütüyoruz. Bu-
güne kadar aralarında Güney Asyalı-
ların da olduğu 5 bin terör şüphelisini 
sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş 
yasağı koyduk. Sınır bölgemizden 
DEAŞ’lı teröristleri tamamen temiz-
leyerek, 100 bin Suriyeli kardeşimi-
zin bu bölgelere dönmesini sağladık. 
Fırat Kalkanı Harekatı ile aralarında 
elebaşılarının da olduğu 3 binin üze-
rinde DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale 
getirdik.”

“ÇOK DAHA DİKKATLİ 
OLMAMIZ GEREKEN KRİTİK
BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bun-
dan sonra da yabancı terörist savaş-
çılarla mücadelenin kararlı şekilde 
sürdürüleceğini vurgulayarak, “Çok 
daha dikkatli olmamız, istihbarat pay-

laşımını en üst düzeye çıkarmamız 
gereken kritik bir döneme giriyoruz. 
İşgal ettiği bölgelerden çıkarılan DE-
AŞ’lı teröristlerin ülkemize veya kay-
nak ülkelere tehdit oluşturmasının 
önüne şimdiden geçmeliyiz. Ben bu 
vesileyle bir kez daha Endonezyalı 
kardeşlerime FETÖ başta olmak üze-

re terörle mücadelemize verdikleri 
güçlü destek için teşekkür ediyorum. 
Bu eli kanlı çetenin ortak gayretle-
rimize, kökünün kurutulacağına, 
faaliyet gösterdiği tüm ülkelerden 
defedileceğine inanıyorum.” değer-
lendirmesinde bulundu.
n AA

ABD destekli koalisyon güçle-
ri şemsiyesiyle bölgeyi işgal eden 
terör örgütü PKK’nın Suriye’deki 
uzantısı olan PYD, Tel Abyad Suluk 
ve çevresindeki Arap ve Türkmen-
leri yerlerinden etti ve evlerini yıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen 
bilgiye göre, terör örgütü, Rakka 
operasyonunda DEAŞ karşısında 
verdiği kayıpları Arap gençleri zorla 
saflarına katarak telafi etmeye çalı-
şıyor. Örgüte katılmak istemeyenler 
ise öldürülüyor.

PYD/PKK, son olarak Tel Abyad 
ilçesine bağlı El Asel (Bal) köyüne 
düzenlediği baskında saflarına ka-
tılmak istemeyen 20 yaşındaki Arap 
kökenli Hamadi el-Halaf’ı öldürdü.
“PYD/PKK KAYIPLARINI ARAP GENÇ-

LERİ İLE TELAFİ ETMEK İSTİYOR”
Rakka’nın Tel Abyad ilçesi 

sakinlerinden Muhammed Ebu 
Ubeyde, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, ‘’PYD, Tel Abyad’ın 
doğusundaki bir kontrol noktasında 
oğlunun silah altına alınmasını iste-
meyen babayı ateş açarak öldürdü. 
PYD, Suluk ve Tel Abyad’ta da ör-
güte katılmak istemeyen bir kişiyi 
öldürdü.’’ dedi.

Örgütün 18 yaşından küçük-
leri de silah altına aldığını belirten 
Ubeyde, ‘’PYD’nin Rakka’da DE-
AŞ’e karşı başlattığı operasyonda 

çok kaybı oluyor. Her gün Ras el 
Ayn ilçesindeki hastanelere onlarca 
PYD’linin cesedi gidiyor. PYD, ka-
yıplarını telafi etmek için şimdi de 
çocuklarımızı zorunlu olarak silah 
altına alıyor.’’ diye konuştu.

Rakka’nın kuzeyinde Arap ve 
Türkmenlerin taşınır taşınmaz mal-
larına PYD’nin el koyduğunu söy-
leyen Ubeyde, ‘’Halk PYD’nin zul-
münden dolayı, Halep’in kuzeyinde 
muhaliflerin kontrolündeki bölgele-
re kaçıyor. Çok sayıda aile çocukla-
rını örgüte vermek istemediği için 
muhaliflerin kontrolü altındaki böl-
gelere göç etmek zorunda kaldı.’’ 
ifadesini kullandı.

‘’PYD, KÜRTLERİN DEAŞ’IDIR’
Rakka’ya bağlı Suluk ilçesi sa-

kinlerinden Ramadan Ebu Samra, 
‘’PYD, Kürtlerin DEAŞ’ıdır. Burada 
gerçekçi olmak lazım: DEAŞ bizi zo-
runlu olarak evlerimizden etmedi. 
Çocuklarımızı da elimizden alma-
dı. Evlerimizi de başımıza yıkmadı. 
Buradaki durumu anlamakta sıkıntı 
çekiyorum. ABD, bir terör örgütünü 
bir diğer terör örgütüyle yok etme-
ye çalışıyor. Bu nasıl olur?’’ şeklinde 
konuştu.

PYD’nin Arap köylerine baskın-
ları nedeniyle bölgedeki gençler, 
silah altına alınmamak için kaçıyor.
n AA

Gülmece Parkı sanat atölyesine dönüştü
58. Uluslararası Akşehir Nasred-

din Hoca Şenliği kapsamında Akşehir 
Gülmece Parkı’nda atölye çalışmaları 
yapan Sanata Saygı Platformu üyele-
ri, açık havada yaptıkları çalışmalarla 
Gülmece Parkını adeta bir sanat atöl-
yesine dönüştürdüler. 

 Sanatçılar resim, ebru, hamur 

çalışması, ahşap oyuncak, el işi bez 
çalışması ve kaligrafi gibi dallarda hü-
nerlerini parkta sergiliyor. 

Çalışmalar ilçe halkı tarafından 
büyük ilgi görürken vatandaşlar sa-
natçılardan çalışmalar hakkında bilgi 
alıyor. Vatandaşları bilgilendiren sa-
natçılar, Akşehir Nasreddin Hoca Şen-

liği kapsamında etkinliklere katılmak-
tan mutluluk duyduklarını söylediler. 
58. Uluslararası Akşehir Nasreddin 
Hoca Şenliği kapsamında Akşehir’e 
gelen Karikatürcüler Derneği Üyeleri, 
Akşehir Kültür Merkezi’nde Akşehir-
li çocuklarında katılımıyla Karikatür 
Workshop çalışması yaptı. Çocukların 

yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte minik-
ler karikatürist büyüklerinden nasıl 
karikatür çizileceğini ve tekniklerini 
öğrendiler. Eğlenceli geçen çalışma 
sonunda çocuklar çizdikleri karika-
türleri  evlerine götürürken, karikatür 
çizme tekniğini de uygulamalı olarak 
görmüş oldular.  n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile basın toplantısı düzenledi.
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Kılıçdaroğlu: Adalet 
hepimizin ortak ihtiyacı

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 
tutuklanmasına tepki için Ankara 
Güvenpark’tan başlattığı yürüyü-
şünün 22. gününe Kocaeli’nin Tav-
şancıl mevkisinden başladı.

Yürüyüş öncesi Milli Mücade-
le’nin önemli isimlerinden Yahya 
Kaptan’ın mezarını ziyaret edip dua 
eden Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan’ın, 
Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün nut-
kunda uzun uzun söz ettiği bir milli 
kahraman olduğunu anlattı.

Kılıçdaroğlu, “Fatihamızı oku-
duk, duamızı ettik, Allah rahmet 
eylesin. Bu ülkenin bağımsızlığı için 
mücadele eden, hayatını veren her-
kese şükran borçluyuz. Onları rah-
metle anmak ve onları her zaman 
ve her ortamda, her yerde anmak 
bizim temel görevlerimizden birisi-
dir.” diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ’ın Tela-
fer’de Türkmenleri katlettiği ha-
berlerine ilişkin Kılıçdaroğlu, “200 
Türkmen’in, kadın yaşlı çocuk de-
meden herkesi katletmeleri ger-
çekten hepimizi üzüyor. Gençlik 
kollarımız Irak’taki Türkmenlere 
yardım götürüyor. Şu anda Telafer 
bölgesindeler. Dolayısıyla bu yürü-
yüşü yaparken yardımlarımızı yurt 

dışındaki Türkmenleri düşünerek 
yapmayı sürdürüyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin en ba-
rışçıl eylemini yaptıklarını dile ge-
tirerek, 450 kilometreyi kimsenin 
burnu kanamadan, kimseye kötü 
söz söylemeden, herkesi kucakla-
yarak, yollarına devam ettiklerini 
belirtti.

Provokasyon yapılmak istendiği-
ni, bunlara alkışla karşılık verdikleri-
ni kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle ko-
nuştu: “Hiç kimse şunu unutmasın, 
biz bu yürüyüşü ‘adalet’ altında ya-
pıyoruz. Toplumun 80 milyonu için 
yapıyoruz biz bu yürüyüşü. Adalet 
hepimizin ortak ihtiyacıdır. İnsanlı-
ğın ortak değeridir adalet. Yine bazı 
çevreler ‘Efendim yürüyorsunuz 
ama biz izin veriyoruz.’ Ne demek 
izin veriyoruz? Bu bizim anayasal 
hakkımız. İnsan olarak hakkımız. 
Adalet istemek ne zamandan beri 
birilerinin iznine ve lütfuna bağlı 
oldu? Bunu anlamakta gerçekten 
zorluk çekiyorum. Pazar gününe 
yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimse-
nin burnu kanamadan hep birlikte 
Maltepe’de olacağız. Türkiye’ye ve 
dünyaya sesleneceğiz. Bu yürüyüşü 
niçin, hangi gerekçeyle yaptık, ne is-
tiyoruz? Bunu anlatacağız.”
n AA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Milletimize çağrımız şu; Bu kadar başarıyla, insanlık 
ödevini yerine getirmiş bir millet olarak bu provokasyonlara asla müsaade etmeyin” dedi

‘Provokasyona karşı
uyanık olmamız lazım’

Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, “Şu günlerde bütün ko-
nularda halkımızın uyanık olmasını 
özellikle istirham ediyoruz. Türkiye 
hassas bir süreçten geçiyor. 72 düvel 
Türkiye’nin üzerine abanmış vaziyet-
te. ‘Türkiye’de hangi toplumsal farklı-
lıklar kaşılayabiliriz’ bunun hesabında 
olan birtakım dış çevreler ve onların 
iç maşaları var. Bunlara halkımız uya-
nık olsun. Milli birlik ve dayanışma 
içerisinde inşallah bu zor dönemler 
aşarız.” dedi.

Kurtulmuş, TRT Stratejik Yol Ha-
ritası Belirleme Çalıştayına katılmak 
üzere geldiği Bolu Abant’taki toplantı 
öncesinde gazetecilerin sorularını ce-
vapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tu-
tuklanmasına tepki olarak başlattığı 
yürüyüşe yönelik eylem hazırlığındaki 
DEAŞ’lı 6 teröristin yakalanmasına 
ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, 
hükümet olarak en başından itibaren 
CHP’nin yürüyüşünün sağ salim son 
noktaya kadar ulaşması için her türlü 
gayretle emniyeti temin etmeye çalış-
tıklarını bildirdi.

Yakalanan DEAŞ’lılar gibi başka 
şekilde bir provokasyon üretmek is-
teyenlerin olabileceğine dikkati çeken 
Kurtulmuş, “Çok şükür birimlerimiz 
şimdiye kadar titiz bir çalışmayla kon-
voya en ufak bir zarar gelmeden bu 
noktaya ulaşmasına imkan sağladı. 
Ümit ediyorum ki planlanan günde 
de yapılacak olan mitingle birlikte bu 
yürüyüş tamamlanacaktır.” dedi. 

Eylem hazırlığındayken yaka-
lanan DEAŞ’lılara ilişkin detayların 
bütünüyle ortaya konulacağını ifade 
eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: 

“Aynı şekilde bizim CHP’ye bir 
çağrımız da şuydu; Bir kez daha tek-
rarlamak isterim. Yürüyüş konvoyu 
içerisinde de başka birtakım hesap 
edilemeyen örgütlerin ya da art ni-
yetli grupların CHP bayrağı altına ya 
da bu yürüyüşün gölgesinin altına 
sığınarak orada herhangi bir provo-
kasyon zemini oluşturabilirler. Buna 
mani olmak da CHP’nin siyasi so-
rumluluğundadır. CHP’li arkadaşlar 
da şimdiye kadar dikkatle, titizlikle bu 
konuyu gözden geçiriyorlar ve buna 
riayet ediyorlar. Bu önemli bir mesel-
dir. Allah korusun ortaya konulacak 
bir provokasyon gerçekten Türkiye’ye 
ağır bedeller ödettirir. Onun için her-
kesin dikkatli olması lazım. Yürüyüşü 

organize eden arkadaşların dikkatli 
olması lazım. Hükümet olarak bizim 
üzerimize düşen sorumluluk güvenli-
ği sağlamaktır. Burada bütün titizlikle 
sonuna kadar gayret ediyoruz. İnşal-
lah son noktaya kadar bir şey olma-
dan da sonlandırırız.”

“BU, BİR SAVAŞ İLANI 
MANASINDA DEĞİLDİR”

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 
Rusya’nın PYD’ye Afrin’i terk etme-
leri yönünde bir çağrısının olduğu-
nun hatırlatılması üzerine, Ruslarla 
sürekli müzakere halinde olduklarını, 
sadece Afrin konusunda değil çatış-
masızlık bölgelerindeki konularda 
da detaylı bir şekilde görüşüldüğüne 
dikkati çekti. Astana sürecinin Türki-
ye, Rusya’ya ve İran’a vermiş olduğu 
sorumlulukların ortada olduğunu 
vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

“Bu sorumluluklar çerçevesinde 
de ümit ederiz çatışmasızlık bölgeleri-
nin de bir an evvel hayata tam mana-
sıyla girmesi mümkün olur. Dolayısıy-
la Suriye’yi detaylı bir şekilde Ruslarla 
konuşuyoruz. Ruslar şunu biliyorlar. 
Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde mey-
dana gelebilecek olan her türlü hare-
ketliliğe karşı son derece dikkatli ve ti-
tizdir. Çünkü Suriye topraklarında da 
hele hele Türkiye’ye yakın bölgelerde 
ortaya çıkacak herhangi bir terör ör-
gütünün faaliyeti doğrudan doğruya 
Türkiye’nin güvenlik meselesidir. Çok 
uzaktaki bir yerde, bizi ilgilendirme-
yen bir ülkede olan bir olay değildir. 
Burnumuzun dibindedir. Özellikle 
PYD/YPG unsurlarının Türkiye’ye kar-
şı hareketlenmesi asla göz yummaya-
cağımız, asla kabul etmeyeceğimiz bir 

tavırdır. Oradan gelecek olan herhan-
gi bir saldırıya karşı da misliyle cevap 
vereceğimizi ilan ettik ve nitekim her 
atılan füze de misliyle cevabını bulu-
yor. Orada karadan, Türkiye’ye gele-
cek olan bir terör saldırısını Türkiye 
önleyebilecek güçtedir, kuvvettedir. 
Bununla ilgili olarak da sınır bölgele-
rimizde her türlü hazırlık yapılmıştır. 
Bu, bir savaş ilanı manasında değildir. 
Tam tersine Türkiye’ye gelecek olan 
saldırılara karşı hazırlıklı olmak anla-
mındadır. Türkiye bu konuda hassa-
siyetini ortaya koyuyor. Ruslar da bu 
hassasiyeti biliyorlar ve özellikle Afrin 
bölgesindeki PYD/PYPG unsurlarının 
varlığından rahatsızlığımızı biliyorlar. 
Ümit ederiz ki gereği yerine getirilir.”

“TÜRKİYE TOPRAKLARI İNSANLIĞIN 
ESENLİK ADASIDIR”

Numan Kurtulmuş, Türkiye’deki 
Suriyelilere karşı provakatif bazı ha-
reketlerin varlığının hatırlatılmasının 
ardından değerlendirmesi sorulması 
üzerine, 80 milyon aziz milletin çok 
büyük sınavdan geçtiğini bildirdi.

“Kolay değil. Avrupa’ya bir kaç 
bin tane ya da başka bir göçmen git-
tiği zaman bütün Avrupa ülkelerin-
deki halkların ayakları titriyor. ‘Aman 
biz bunları ne yapacağız’ diye telaşa 
kapılıyorlar.” diyen Kurtulmuş, Tür-
kiye’nin, yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli 
mülteciyi alıp onları ev sahibi olarak 
bağrına bastığına işaret etti. 

Kurtulmuş, şu görüşlere yer ver-
di: “Yarım ekmeğini, yarım lokmasını, 
yarım bardak temiz suyunu bölüştü. 
Bunları tam manasıyla bir komşuluk, 
bir dostluk, kardeşlik vazifesi olarak 
bağrına basarak onlara ev sahipliği 
yaptı. Bu, dünyada başka hiçbir mille-
tin yapamayacağı bir iştir. Bunun altı-
nı çizmemiz lazım. Bu, bizim tarihten 
gelen bir mirasımızdır. Dünyanın ne-
resinde, kimin başı belaya girdiyse ta-
rih boyunca bu topraklara sığınmıştır. 
Çünkü Anadolu toprakları, Türkiye 
toprakları insanlığın esenlik adasıdır. 
Başı sıkışanın gelip koştuğu, eman 
elini uzattığı bir yerdir. Buna karşılık 
da her zaman buradan da bu uzatılan 
ele karşılık verilmiştir, sahiplenilmiş-
tir. Dolayısıyla bir kere daha bütün 
milletimizi tebrik ediyorum. Türkiye, 
kendi kapasitesinin çok üstünde, 20 
milyar doları aşkın bir parayı da bu 
mültecilerin sorunlarıyla ilgili olarak 
harcamış bir ülkedir. Yine aynı şekil-
de dünyanın koskoca zengin ülkeleri, 
bu mülteci sorunu karşısında ‘Eyvah, 
bütçe dengeleri bozuldu’ diye feryat 

ediyorlar. Türkiye bu harcamayı ya-
parken de hiç bir şekilde bu milletimiz 
asla bir ses çıkarmamıştır bunu bir in-
sanlık ödevi olarak görmüştür.”

Son günlerde Suriyeli mülteciler 
üzerinden onların yaşadıkları semt-
lerde bazı provokasyonlar olduğunu 
anımsatan Kurtulmuş, bunları da dik-
katle takip ettiklerini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin bu tür olayla-
ra asla fırsat vermediğini vurgulayan 
Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Milletimize çağrımız şu; Bu ka-
dar başarıyla, tarihe altın harflerle 
yazılacak olan bu insanlık ödevini ye-
rine getirmiş bir millet olarak bu pro-
vokasyonlara asla müsaade etmeyin. 
Bu provokasyonları yapanlara hiçbir 
şekilde meydanı bırakmayın. Suri-
yeliler bizim dostumuzdur, kardeşi-
mizdir. Onlarla biz yarım ekmeğimizi 
bölüşmeye devam edeceğiz. Şöyle bir 
algının da yanlış olduğunu bir kere 
daha ifade etmek isterim. ‘Efendim 
buradaki Suriyeliler suça bulaşıyor-
lar. Çok suç işliyorlar’ gibi yalan yanlış 
propaganda da yapılıyor. Hayır, öyle 
değil. Rakamları dün İçişleri Bakan-
lığı açıkladı. Bir yıl içerisinde işlenen 
suç oranları, Türkiye vatandaşlarıyla 
Suriyelileri kıyasladığımızda yaklaşık 
onda bir seviyesindedir. Dolayısıyla 
‘Suriyeliler suça bulaşıyor’ suçu üze-
rinden de ayrı bir algı oluşturmaya ça-
lışanlar var. Buna karşı dikkatli olmak 
lazım. Gönlümüz şunu arzu eder; Biz 
bu ev sahipliğini yaptık ama sonuçta 
Suriye’de kalıcı adil bir barış olsun Su-
riyeli buy kardeşlerimiz kendi ülkele-
rine geri dönebilsinler. Meşhur bir söz 
var, ‘Bülbülü altın kafese de koysanız 
illa vatanım’ der. Dolayısıyla Biz Su-
riyeli dostlarımıza dostluk, kardeşlik 
vazifemizi yerine getiriyoruz. Ümit 
ediyorum ki en kısa sürede Suriye’de 
şartlar iyileşir ve kendi ülkelerine geri 
dönemleri mümkün olur. Kamuoyu-
nun Suriyeliler üzerinden oluşturula-
cak provokasyona karşı uyanık olması 
lazım. Şu günlerde bütün konularda 
halkımızın uyanık olmasını özellik-
le istirham ediyoruz. Türkiye hassas 
bir süreçten geçiyor. 72 düvel Tür-
kiye’nin üzerine abanmış vaziyette. 
‘Türkiye’de hangi toplumsal farklılık-
lar kaşılayabiliriz’ bunun hesabında 
olan birtakım dış çevreler ve onların 
iç maşaları var. Bunlara halkımız uya-
nık olsun. Milli birlik ve dayanışma 
içerisinde inşallah bu zor dönemler 
aşarız.” 
n AA

Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş

‘AP’nin raporu aynen iade edilecek’
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çe-

lik, Avrupa Parlamentosunda kabul 
edilen Türkiye kararıyla ilgili, “Rapor 
bizim tarafımıza ulaştığında değer-
lendirme söz konusu olmaksızın ay-
nen iade edilecektir” dedi. AB Bakanı 
ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Av-
rupa Komisyonunun Türkiye’nin AB 
sürecinde kaydettiği gelişmeleri ele 
alan 2016 yılı ilerleme raporuna dair 
Avrupa Parlamentosunun kabul ettiği 
karar hakkında değerlendirmelerde 
bulundu.

Çelik, raporun objektif ve güveni-
lir olmayan ifadeler içerdiğini, Avrupa 
Komisyonunun hazırladığı ilerleme 
raporunun Avrupa Parlamentosu ta-
rafından değerlendirmesi olduğunu, 
bu nedenle bağlayıcılığı bulunmadığı-
nı kaydetti.

Avrupa Parlamentosunun siyasi 
nitelikte bir karar açıkladığını ifade 
eden Çelik, “AB’nin herhangi bir ku-
rumu tarafından yayımlanan bir ra-
porun güvenilir olması, içinde bizim 
faydalanabileceğimiz unsurlar olması, 
her zaman gözettiğimiz bir husustur. 
Burada objektif olmasını, dengeli ol-
masını her zaman gözetiriz. Hiçbir 
zaman da eleştiriden çekinmeyiz. 
Hatta bu eleştiriden nasıl faydalanırız 
diye bakarız. Fakat maalesef bu rapor 
bu içerikten tamamen uzak” diye ko-
nuştu.

Çelik, şöyle devam etti: “Bu rapor, 
bir iş birliği raporu değil. Avrupa Par-
lamentosundan beklentimiz uygun iş 
birlikleri üreten, yeni köprüler kuran, 
eleştiriler tabii ki söz konusu olacaktır, 

eleştiri hayatın icabıdır, eleştirilerle 
birlikte ilerlemeye, beraberce iş yap-
maya olanak sağlayan birtakım hü-
kümler içermesi, birtakım imkanlar 
yaratmasıdır. Bunun yerine bu rapor, 
birtakım ülkelerin tek taraflı siyasi 
yaklaşımlarını bir koalisyon mantı-
ğıyla metne doldurmuş, iş birliğin-
den uzak bir sabotaj raporu, ilişkileri 

sabote etmeye dönük bir rapor. Bu 
nedenle Avrupa Parlamentosu ra-
porunu son 2 senede olduğu gibi bu 
yıl da yok hükmünde ve geçersiz ka-
bul ediyoruz. Rapor, bizim tarafımıza 
ulaştığında hiçbir şekilde değerlendir-
me söz konusu olmaksızın aynen iade 
edilecektir.”
n AA

‘Kılıçdaroğlu yalana dolana sarılmakta’
MHP Genel Başkanı Devlet Bah-

çeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter 
hesabı üzerinden, CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstan-
bul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 
tutuklanmasına tepki için başlattığı 
yürüyüş ve gündemdeki gelişmelere 
yönelik görüşlerini paylaştı.  Güven-
sizliğin koyu sisi, güvence eksikliği-
nin yoğun isi her yeri, her şeyi per-
deliyor. 

Bilinmezlik bir yandan, belirsiz-
lik diğer yandan umutları soldurup 
heyecanları buduyor. Türkiye hu-
zursuzluğun sıkı markajına girmiş 
bulunuyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. Paylaşımında “Düşünü-
yorum, acaba talih kapıyı ne zaman 
çalacak? Düşünü kurup sorguluyo-
rum, muhteşem tarihimiz ne zaman 
dirilip geleceğimizi kavrayacak?” so-
rularını yönelten Bahçeli, şu görüşle-
re yer verdi:  “21 gündür adalet için 
yürüyorlar! Şimdiye kadar ne buldu-
lar bilmiyorum, bileni de görmedim. 
Göreceğimi ise hiç sanmıyorum. 
Adalet, Ankara-İstanbul arasında 
değildir. Yolda bulunmayı bekleyen 
cevher hiç değildir. Adalet için yü-
rünmez, uğruna şuurla mücadele 
edilir. Zulüm ve terör adaletsizliktir 
değil mi? Evet. O halde, terör örgüt-
lerinin siyasi kuryeleriyle kol kola yol 
yürümek nasıl adalet olacaktır? 

Batman’da şehit edilen Müzik 
Öğretmeni Aybüke kızımızın acısını 
bir kez olsun paylaşmayan, terörü 
lanetlemeyen HDP mi bize adalet 
öğretecek? Şehidin, şühedanın ka-

nını dökenleri öven, göklere çıkaran 
siyasi çürümüşlerle aynı hizada ada-
lete yürüyenler iflas ve hezimette-
dir. CHP’nin karanlığa doğru adım 
atmasına PKK destek vermektedir, 
FETÖ omuz vermektedir, Türk düş-
manları el vermektedir. Millet ise 
yoktur. Kılıçdaroğlu provokasyon ih-
barı yapmaktadır. 

Ülkücülerin kullanılacağını söy-
lemektedir. Elbette halt etmektedir, 
yalana dolana sarılmaktadır. Dün 
gezi eylemlerinde duran adamdan 

kahraman çıkaranlar, şimdi yürüme-
nin faziletlerini saya saya bitiremez-
ken, yerli Gandi imal etmektedir.” 

Ülkücüleri provokasyonla bir ve 
aynı kümede yorumlamanın akıl dışı, 
ahlaki eksiklik, art niyetlilik, sakat ve 
sorunlu bir iddia olduğunu aktaran 
Bahçeli, şöyle devam etti:

“Bu çürük iddia ise içeriğini is-
patlayacak seviyede asla değildir. 
Ülkücünün sokakta, yolda işi yoktur, 
boşa harcayacak vakti hiç yoktur.
n AA

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu



Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ak, “Aşırı 
sıcak havalar, yoğun su kaybı yaşan-
dığı için, yeterli sıvı tüketilmediğinde 
tıp dünyasında ‘deliryum’ olarak bi-
linen hastalığa neden olabilir.” dedi.

Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Ak, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, aşırı sıcaklardan beynin 
olumsuz etkilendiğini, buna bağlı çe-
şitli psikolojik rahatsızlıkların ortaya 
çıkabileceğini belirtti. 

İnsanın duygusunu, düşüncesi-
ni, davranışlarını, hayatını yöneten 
organın beyin olduğunu anımsatan 
Ak, sıcakların direkt beyni etkilediği 
ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabil-
diğini söyledi. Doç. Dr. Ak, şunları 
kaydetti: “Aşırı sıcak havalar, yoğun 

su kaybı yaşandığı için, yeterli sıvı tü-
ketilmediğinde tıp dünyasında ‘delir-
yum’ olarak bilinen hastalığa neden 
olabilir. Deliryum, kişinin bilincinde 
dalgalanmalar oluşturur. Algı bo-
zuklukları, olmayan şeyleri görme, 
etrafındaki insanlara karşı davranış 
anormallikleri görülür. Çevresindeki-
leri tanımayabilir hatta kendisine za-
rar verecekmiş gibi değerlendirebilir. 
Kişinin bilincinde dalgalanmalar ol-

duğu için nerede olduğu ve kendi-
siyle ilgili bilgilerde dalgalı şekilde 
yanılmalar olabilir. Farklı bir yerdey-
miş gibi davranabilir.” Deliryumdan 
korunmanın en önemli yolunun, aşı-
rı sıcaklarda bol sıvı tüketilmesi ve 
dengeli beslenme olduğunu anlatan 
Ak, risk grubunda olan yaşlı ve kro-
nik hastalığı olan bireylerin bu hava-
larda ayrıca uygun ortamlarda istira-
hat etmeleri gerektiğini aktardı.  n AA
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‘Aşırı sıcaklar bilinç bozukluğuna yol açabilir’

‘Sıcaklık kalbin işleyişini etkiliyor’
Uzun süre beklediğimiz sıcak 

hava bir geldi, pir geldi. Normal 
hava sıcaklıklarını aştığımız şu gün-
lerde uzmanlardan peşi sıra uyarılar 
geliyor. Sıcaklığın vücudumuza olan 
etkisi dile getiren Kardiyoloji Uzm. 
Dr. Hayrudin Alibaşiç, özellikle kalp 
hastalarının sıcağa karşı dikkatli ol-
malarını belirterek,  “Hava sıcaklığı 
yükseldikçe, sıcağın kalbe olan etki-
leri de fazlalaşır. Sıcak havalarda vü-
cut, ısısını dengelemek için ter üretir 
ve bu da vücudun normalden daha 
fazla sıvı kaybetmesine neden olur. 
Bu durum, kan basıncının düşmesi 
ve kalp atışının hızlanması gibi, özel-
likle de kalp hastaları için ciddi prob-
lemlere yol açabilir. Bu sebepten 
ötürü, özellikle 50 yaş ve üstü kalp 
hastaları için sıcaklığın getireceği 
problemlere önceden tedbir almak 
son derece önemlidir. Araştırmalar 
gösteriyor ki, sıcak bir havada, kalp 
normalden 2 ila 4 kat fazla kan pom-
palıyor. Sağlıklı insanlar sıcaklıkların 
artmasına daha kolay adapte olabi-
liyorken, kalp hastaları ve yaşlılar 
bazı ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. 
Kalp problemi olan hastalar, örneğin 
vücut ısısını dengeleyecek miktarda 
kan pompalayamamak gibi zorluklar 

yaşayabiliyor . Öncelikle, gündüzle-
ri öğlen 12.00-15.00 arası dışarıya 
çıkmamaları çok önemlidir. Çünkü 
bu saatler güneşin kuvveli olduğu 
zamanlardır ve kalp hastalıklarının 
ortaya çıkması veya hastaların ciddi 
problemler yaşaması gibi problem-
lerin artmasına sebep olur” dedi.

“AĞIR OLMAYAN, AÇIK RENKLİ 
KUMAŞ KULLANILMALI” 

Sıcak havaya karşı nasıl giyin-
memiz konusunda tavsiyeler veren 
Uzm. Dr. Alibaşiç, yemeklerde hafif 
yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini 
vurgulayarak “Koroner kalp hastala-
rı, sıcak havaların etkilerini önleme-

ye veya azaltmaya yönelik ilk olarak, 
düzenli ilaç kullanımı çok önemlidir. 
İkinci sırada ise sürekli sıvı alımı 
gelmektedir. Bu kişiler susuzluk his-
setmeseler bile sık sık su içmelidir. 
Bunlardan başka, nefes alan ve ter-
lemeyi önleyici ayakkabı ve çoraplar 
giymeye özen göstermelidirler. Ay-
rıca ağır olmayan, açık renkli, pa-
muk veya sentetik kumaştan yapıl-
mış kıyafetler tercih etmedirler.  

Egzersiz yapanların, egzersizle-
rinden önce ve sonra su tüketimine 
dikkat etmeleri, alkol ve kafeinden 
uzak durmaları çok önemlidir.  Ye-
meklerde ise soğuk çorba, meyve 
ve salata gibi hafif yiyecekler tercih 
edilmelidir” dedi.  

HAFTA BAŞINDA SICAKLIK 
TEKRAR YÜKSELECEK

Meteoroloji’den alınan bilgilere 
göre 37 dereceye kadar çıkan hava 
sıcaklığı bugün ve yarın 29 derece-
ye düşecek. Cuma günü 27 derece 
olan hava sıcaklığı, cumartesi günü 
28 derece olacak. Pazartesi ile bir-
likte hava sıcaklığı yeniden  artacak. 
Alınan bilgilere göre pazartesi günü 
hava sıcaklığı 31 dereceye çıkacak. 
n UFUK KENDİRCİ

Kardiyoloji Uzm. Dr. Hayrudin Alibaşiç, sıcak havaya 
karşı vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Direniş Karatay Filmi’nin tanıtım toplantısında konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, “O zamanın çilesini, 
kahramanlarını hatırlayacak ve vefa borunu ödemiş olacağız” dedi. Filmin gelecek yılın Şubat-Mart aylarında vizyona girmesi planlanıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi’nin yapımcılığını 
üstlendiği Direniş Karatay Filmi’nin 
tanıtım toplantısı yapıldı. Selçuklu dö-
nemini anlatan ve 1243 Kösedağ Sa-
vaşı’nda Selçuklu Devleti’ni yıkmak 
için yola çıkan Moğollar’la, devleti ko-
rumak için savaşan Celalettin Karatay 
ve Ahi Evran’ın konu edindiği filmin 
çekimleri 30 Haziran’da Konya’da 
başladı. Uzun zamandır hazırlıklarının 
yapıldığı ve Tarihçi-Yazar Selman Ka-
yabaşı’nın Direniş Karatay Kitabı’nın 
referans alınmasıyla senaryosu şekil-
lenen film için Konya’da 25 dönüm-
lük Selçuklu Platosu kuruldu. Yaklaşık 
1 ay çekimlerinin devam etmesi bek-
lenen filmin gelecek yılın Şubat-Mart 
aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

‘VEFA BORCUMUZU 
ÖDEMİŞ OLACAĞIZ’

Direniş Karatay Filmi’nin tanıtım 
toplantısında konuşan KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Başkanı Selçuk 
Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi’nin 
2009 yılında açıldığını hatırlattı. Üni-
versitenin köklü bir tarihe sahip ol-
duğuna dikkat çeken Öztürk, sinema 
filminin sağlayacağı katkılarını anlattı. 
“En zorlu coğrafyada ayakta kalmanın 
başarmanın ötesine geçip, dünyanın 
geri kalanını yönetmeye, paylaşmaya, 
bilgeliğe erişen devlet geleneğimizi 
bu başarıyı bilim adamları, ticaret ve 

zanaat erbabı ile devlet adamları ara-
sında sağlıklı bir bağ kurarak elde etti-
ğini bu sinema filmiyle hatırlatmanın 
fayda sağlayacağını düşünüyoruz” 
diyen Öztürk, sözlerine şöyle devam 
etti; “Bu çabalarımızın sonucunda sa-
dece bir sinema filmi yapmış olmaya-
cağız. O zamanın çilesini, kahraman-
larını hatırlayacak ve vefa borunu 
ödemiş olacağız. Bununla birlikte o 
dönemi anlatan başka yeni yapımlara 
ev sahipliği yapacak, dünya standart-
ları düzeyindeki bir platoyu da şehri-
mize ve ülkemize kazandırmış oluyo-
ruz. Umuyoruz ki bu çalışma herkese 

iyi bir örnek olur, ecdadı anlatmak için 
benzer bizim yaptığımızdan çok daha 
iyisi için çaba gösterilir.  Üniversitenin 
kuruluş tarihi çok önemli. Biz bunun-
la birlikte kuruluş tarihi olarak kabul 
ettiğimiz 1251’i de almış olacağız ve 
üniversitemizin tanıtımına büyük kat-
kılar sağlayacaktır.”

‘ENERJİSİ ÇOK YÜKSEK 
BİR FİLM OLACAK’

Direniş Karatay Filmi’nin Ya-
pımcısı Ertuğrul Fındık, 13. yüzyılın 
Moğol baskısı Konya’da Ahi Evran’la 
birlikte bir direnişle engelleyen bir 
devlet adamı Emir Celalettin Kara-

tay’ın hayatını anlatan Direniş Kara-
tay filminin önümüzdeki yıl vizyona 
gireceğini söyledi. Çekimlerinin 30 
Haziran’da başladığını belirten Fın-
dık; “Çekimlerin tamamı Konya’da 
yapılıyor. Türkiye’nin en büyük plato-
larından birini kurduk. Aynı zamanda 
ilk Selçuklu platosunu kurduk. Nisan 
ayından itibaren çalışıyoruz. Bunun 
dışında Türkiye’deki diğer yapımla-
ra nasip olmayacak bir oyuncu ekibi 
kurduğumuzu düşünüyoruz. Enerjisi 
çok yüksek bir film ortaya koyacağı-
mızı düşünüyoruz” ifadelerini kullan-
dı. Filmin Senarist-Yapımcı görevini 

üstlenen Selman Kayabaşı da filmin 
Türkiye’de örneğine az rastlanan bir 
metotla yapıldığını söyledi. Önemli 
bir bütçeyle bu filmin gerçekleştiril-
diğinin altını çizen Kayabaşı, “1 ay 
içerisinde çekimler tamamlanacak 
ve Şubat-Mart gibi vizyona çıkmayı 
düşünüyoruz. Bu film Doğu’yu ta-
mamen tarumar ederek atı’ya doğru 
ilerleyen Moğol istilasına karşı direnç 
gösteren Konya halkını, Selçuklu hal-
kını anlatan tarihin bizdeki önemli bir 
konuyu ele alıyor” dedi. 

‘KONYA’NIN SAHİP 
ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ’

Filmin baş rol oyuncusu ve Cela-
lettin Karatay’ı canlandıran sinema 
oyuncusu Mehmet Aslantuğ da, Sel-
çuklu döneminin çok önemli bir dö-
nem olduğunu ifade ederek; “Osman-
lı’dan daha esaslı, özel bir dönem. 
Karatay’la ilgili kaynakçalara baktım. 
Anadolu’yu yurt edinmek ve bin yıldır 
bu toprakları geleceğe taşımak konu-
sunda olağanüstü gayretleri olmuş bir 
200 yıldır bu dönem. Gazi Mustafa 
Kemal ve silah arkadaşlarının ruhu-
nu Selçuklu’da görebilirsiniz. Karatay 
böyle bir adam. İlim irfan düşkünü. 
Konya’nın başkent olarak bu konuya 
sahip çıkması çok önemli” ifadelerini 
kullandı. 

GENİŞ KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR
KTO Karatay Üniversitesi’nin 

yapımcılığını üstlendiği filmde, Se-
narist-Yapımcısı Selman Kayabaşı, 
Yapımcı Ertuğrul Fındık, Genel Yö-
netmen Serdar Akar, Yönetmen Sela-
hattin Sancaklı, Tarih Danışmanı Prof. 
Dr. İlber Oltaylı, Moda Danışmanı 
Zeynep Kartal, Genel Sanat Yönetme-
ni Yavuz Fazlıoğlu yer alıyor. Oyuncu 
kadrosunda ise; Mehmet Aslantuğ, 
Fikret Kuşkan, Alperen Duymaz, 
Yurdaer Okur, Burcu Özbek, Tuğrul 
Tülek, Nik Xhelilaj, Bahadır Yenişe-
hirlioğlu, Nefise Karatay, Ali Buhara 
Mete, Volkan Keskin gibi önemli isim-
ler yer alıyor.  n ABDULLAH AKİF SOLAK,

Direniş yeniden canlanıyor!

 Selçuk Öztürk Ertuğrul Fındık Selman Kayabaşı Mehmet Aslantuğ
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Bursaspor Başkanı Ali 
Ay, transfere ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Bir oyuncu ile 
görüşüyoruz. Anlaşırsak Türki-
ye’de ve hatta Avrupa’da olay 
olur” dedi. Sabah saatlerinde 
yeşil-beyazlı takımın Özlüce 
Tesisleri’nde gerçekleştirdiği 
antrenman sırasında basın 
mensupları ile sohbet toplan-
tısı gerçekleştiren Bursaspor 
Başkanı Ali Ay, transfere ilişkin 
bilgiler verdi. Gidecek oyuncu-
ların hafta sonu netleşeceğini 
ifade eden Başkan Ay, 10 fut-
bolcuyu da belirlediklerini ve 
bu oyuncuların Avusturya’da 
yapılacak ikinci etap kamp ça-
lışmalarına götürülmeyeceğini 
söyledi.
‘BU TİP FUTBOLCULAR PROJE 

FUTBOLCULARIDIR’
Bursaspor’un bir süre önce 

görüştüğü ancak transferinden 
vazgeçtikten sonra Kayserispor 
ile anlaşan Asamoah Gyan 
transferine ilişkin de detayları 
aktaran Başkan Ali Ay, “Kay-
seri Başkanına hayırlı olsun. 
Böyle röportaj verdiğine inan-
mıyorum. Bu işe ilk biz baş-
vurduk. 1 milyon 600 bin Euro 
teklif etmiştik. 

Hocamız da ortada yoktu. 
Başka menajerler girdi. Dzsu-
dzak’ta olduğu gibi bu tip fut-
bolcular proje futbolcularıdır. 
Bu işlerde menajerlerin oyunu 
olduğunu düşünüyorum. 

Ne açıklama yaptı bilmi-
yorum ama onların bonuslar-
la birlikte maliyeti 2 milyon 
Euro’lara geliyor. Biz de çok 
vermedik. 

O günkü şartlar olsaydı 
bitebilirdi. Menajerlerin bir ta-

nesi ‘1 milyon 200 bin Euro’ya 
bitiririz’ dedi. Hocamız bu tip 
futbolcuları istemediğini söy-
ledi. Alex Song da var bunun 
yanında. Hocanın çok büyük 
çevresi var. Her yerden hoca-
ları arayıp bilgi alıyor” dedi.

‘VAZ TE 1 MİLYON 500 BİN 
EURO İSTEDİ’

Akhisar Belediyespor ile 
sözleşmesi sona eren Vaz 
Te’nin de gündemlerinde ol-
duğunu ancak yüksek maliyeti 
ile karşılaştıklarını ifade eden 
Başkan Ali Ay, “Hoca ‘araştı-
rın’ dedi. Biz de araştırdık ama 
çok büyük rakam çıktı karşımı-
za. 

1 milyon 500 bin Euro is-
tediler ama Vaz Te konusu 
kapanmadı. 700 bin Euro’ya 
oynarım derse olur” şeklinde 
konuştu.

‘MUHARREM USTA,
 İLK SÖZÜ BEŞİKTAŞ’A 

VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ’
Stoper transferini bitirdik-

lerini ifade eden Bursaspor 
Başkanı Ali Ay, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“İnşallah imzaları atarız. 
Titi ile anlaşıldı. Yusuf Erdo-
ğan ile ilgili Muharrem Usta’yı 
aradım. İlgilendiğimizi söyle-
dim. ‘İlk sözü Beşiktaş’a verdik 
sonra tekrar konuşuruz’ dedi. 
Güray ile ilgili de başkanlarıyla 
görüştük. Onlardan çok fazla 
futbolcu ayrıldı. 

Hocamızla görüştük, 
kamptan sonra karar verecek-
ler. Kayserispor’un sözleşmeli 
futbolcusu. Beklemedeyiz ama 
çok fazla olumlu olacağını dü-
şünmüyorum. Matias Fernan-
dez ile ilgili de Jorquera’nın 

durumunu bekliyoruz. Hoca 
onu da görmek istiyor. Ben al-
masından yanayım. Elimizde 
5 tane forvet var. Geçen sene 
Necid’i kiraya verdik, Stancu 
sonradan geldi. Bir boşluk 
olursa düşünülebilir. Eylül’e 
kadar transfer süremiz var.”

‘AVRUPA’DA OLAY OLUR’
Bir yıldız ismi kadrolarına 

katacaklarını ifade eden Baş-
kan Ay, “Bir oyuncu ile görü-
şüyoruz. Anlaşırsak Türkiye’de 
ve hatta Avrupa’da olay olur. 
Başka bir isimle daha ilgilen-
dik. Sağ açıkta oynuyordu. 

2 milyon Euro verdik, 6 
milyon Euro istediler. O yüzden 
olmadı. Bir tane iyi birisini dü-
şünüyorum. Bunu ben de isti-
yorum, onun için uğraşıyoruz” 
şeklinde konuştu.
n İHA

Ali Ay: O oyuncuyu alırsak olay olur

Gael Clichy 
bugün imzalıyor

Medipol Başakşehir, prensip anlaşmasına vardığı 
Gael Clichy ile bugün resmi sözleşme imzalayacak. 

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsa-
mında transferlerine devam ediyor. Şu ana kadar Che-
djou, Tunay Torun ve Eljero Elia’ya imza attıran turun-
cu-lacivertliler, Fransız sol bek Gael Clichy ile de bugün 
sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz günlerde son görüş-
meleri yapmak üzere İstanbul’a gelen Clichy için bugün 
saat 14.00’te Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla 
bir imza töreni düzenlenecek.  n İHA

Beşiktaş, sürat 
testinden geçti

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına BJK Nevzat De-
mir Tesisleri’nde dün sabah yaptığı sürat ve dayanıklılık 
testi ile devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yöneti-
minde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan sürat testi 
ve dayanıklılık testi (Yo-Yo) uygulamasında, oyuncuların 
dayanıklılık ve sürat ölçümleri yapıldı. Antrenman testler 
sonrası yapılan koşular ve streching çalışması ile sona 
erdi. İdmana salonda çalışan Gökhan Töre, Gökhan 
Gönül ile izinli olan Quaresma ve Talisca katılmadı. 
Beşiktaşı, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 10.30 ve 
18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. n İHA

Trabzonspor sezona 
Macaristan’da 
hazırlanıyor

Trabzonspor, yeni sezonun hazırlıklarını Macaris-
tan’ın Telki kasabasında sürdürüyor. Teknik Direktör 
Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma hareket-
leriyle başladı ve düz koşu ile sürdü. Macaristan’daki 
kampın 5’nci gününde ilk kez bugün eksiksiz çalışmalara 
başlayan bordo-mavililerde Onazi dün akşam saatlerin-
de takıma katıldı. Kampa geç katılan Onazi’ye Ersun Ya-
nal, diğer futbolcu arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon 
açığını kapatması için özel bir program verip salonda ça-
lıştırdı. Macaristan’daki hava sıcaklığının artmasından 
dolayı futbolcuların idmanda zorlandığı gözlendi.

Trabzonspor uzun zamandır peşinde koştuğu Slovak 
asıllı Milanlı yıldız futbolcu Juraj Kuçka özel bir uçakla 
bugün öğleden sonra İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Her 
konuda anlaşılan Kuçka, bordo-mavili ekibe imza ata-
cak.  n İHA

Fener’den 4 imza!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un, ligdeki rakiplerinden Fenerbahçe, dün yaptığı tören ile 4 oyuncuya imza attırdı. İç transferde 
Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalayan sarı lacivertli takım, dış transferde Nabil Dirar ve Carlos Kameni ile anlaşma sağladı

İmza töreninin ardından sözleşme im-
zalayan oyuncular açıklamalar bulundu. 

‘FENERBAHÇE’Yİ ÇOK 
ÖNCEDEN DE TAKİP EDİYORDUM’
Önder Fırat’a teşekkür ederek sözlerine 

başlayan Kameni, “Fenerbahçe’nin bir par-
çası olmak keyif verici. Fenerbahçe’yle ilgili 
görüşlerim pozitifti ve buraya gelmeden 
önce de Fenerbahçe’yi takip ediyordum. 
Dünyanın en büyük kulüplerinden birisine 
geldim. Takıma katkı sağlamak için gay-
ret göstereceğim. Teknik ekibin istekleri 
doğrultusunda katkı sağlayacağım. Burada 
uzun yıllardır forma giyen Volkan’a, Meh-
met Topal’a teşekkür etmek istiyorum. Kol-
larını sonuna kadar açarak karşıladılar beni. 
Daha önceki yıllarda burada Yobo, Webo ve 
Sow gibi birçok Afrikalı oyuncu forma giy-
di. Fransızca konuşan çok isim olduğu için 

adaptasyon sürecini de kısa sürede atlata-
cağımı düşünüyorum. Dualarım, her şeyin 
iyi gitmesi yönünde” diye konuştu.

‘BEK OYNAMAYI TERCİH EDİYORUM’
Savunma yapmayı daha çok sevdiğini 

ifade eden Dirar, “Açık konuşmak gerekirse 
benim tercih ettiğim pozisyon bek pozisyo-
nu. Defans yapmayı, savunmada oynamayı 
seviyorum. Geçen sezon sağ kanat başla-
mıştım ama sakatlıktan döndükten sonra 
bek oynadım. Bu durum benim önümde 
oynayan oyuncuyla alakalı. Burada önem-
li olan takımın çıkarları. Hocamız benim 
nerede daha katkı sağladığımı görecektir. 
Benim nerede oynamak istediğimin önemi 
yok. Hocamızın tercihi önemli” dedi. 

Dirar, Türkiye Ligi’ni çok eskiden beri 
takip ettiğini de ifade ederek, o dönemde en 
beğendiği oyuncunun Galatasaray ve Milli 

Takım’ın eski futbolcularından Hasan Şaş 
olduğunu söyledi.

‘EN ÖNEMLİ 2.İMZAM’
Topuk Yaylası’nda düzenlenen imza 

töreninde Hasan Ali Kaldırım ile birlikte 
Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı da ha-
zır bulundu. Hasan Ali’nin çok sevdikleri bir 
isim olduğunu söyleyen Özbağı, “İnşallah 
uzun yıllar beraber çalışacağız. Kendisi ve 
bizim için hayırlı olsun” dedi. Özbağı’nın 
ardından konuşan Hasan Ali Kaldırım, “3 
yıllık sözleşme imzaladım. Fenerbahçe’ye 
ilk attığım imza, hayatımdaki en önemli 
imzamdı. Bu da en önemli 2. imzam oldu. 
Kaldığım için çok mutluyum. Hocamız Aykut 
Kocaman’a da teşekkür ediyorum. Fener-
bahçe’nin bir parçası olmak parayla ya da 
maddi bir güçle hesaplanacak bir şey de-
ğil. Bu ailenin bir parçası olduğum için son 

derece mutlu ve gururluyum. Dediğim gibi 
burada olduğum için çok mutluyum” ifade-
lerini kullandı.

‘İSTEDİĞİ KADAR OYNAYACAK’
İmza töreninde Volkan Demirel’in imza-

sının kaç yıl olduğu sorusunu yanıtlayan Ali 
Yıldırım, “Volkan’ın imzası, Volkan istediği 
kadar olacak. Şampiyon yaparsa 40 yaşına 
kadar oynar” dedi. Volkan da “Rekor Müj-
dat abide. Ben elimden geldiğince forma 
giymek istiyorum. 40 yaşına kadar forma 
giymek istiyorum. Rekoru da kırmak istiyo-
rum. İlk formayı giydiğimde rekor konusunu 
düşünmemiştim. Ama zaman geçtikçe bu 
hedefi koymuştum. İnşallah bu hedef doğ-
rultusunda hareket edeceğim. Ne kadar 
çok bu formayı giyip Fenerbahçe’ye hizmet 
edersem benim için gurur olur” dedi.  
n İHA

Erzurum, futbol takımlarının cazibe merkezi oldu
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek 

İrtifa Kamp Merkezi, Süper Lig ve PTT 1. Lig 
takımlarının yaz aylarında kamp için seçtik-
leri başlıca tesislerden birisi haline geldi. 

Erzurum’da 2014 yılında Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılarak hizmete 
sokulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne 
her geçen yıl takımların ilgisi artıyor. Bir-
çok takımın kamp için tercih ettiği Erzurum 
Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’nin, sahaların arttırılmasıyla daha 
da iyi hale geldiğini ifade eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzu-
rum’u sporda dünya kenti yapma hedefiyle 
şehrimizde önemli yatırımlara imza attık, 
atmaya da devam ediyoruz” dedi.

Erzurum’un sporda altın bir dönemi 
yaşadığını ifade eden Başkan Sekmen, şun-
ları kaydetti:  “Spora gönül veren ekibimle 
birlikte 2 yılda 53 ulusal ve 18 uluslararası 
dev spor organizasyonuna imza attık. Ku-
lüpleşme faaliyetleriyle adından söz ettiren 
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tesisleşme 
hamlesiyle de Erzurum’a sporda altın bir 
dönem yaşatıyor. Erzurum’un iklim özel-
likleri ve yüksek rakımda bulunmasından 

dolayı FIFA standartlarında 11 futbol saha-
sını kapsayan ve 2 etaptan oluşan Yüksek 
İrtifa Kamp Merkezi ile spora ve sporcuya 
yatırım yaptık. Erzurum Büyükşehir Bele-
diyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bugün 

gelinen noktada Avrupa takımlarının sürekli 
gündeminde yer aldı. Palandöken Dağı’nın 
eteklerinde 1800 rakımın üzerinde kondis-
yon depolayan sporcular Erzurum’da kamp 
yapıyor. 2015-2016, 2016-2017 futbol sezo-

nuna Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde hazır-
lanan futbol takımlarının teknik patronları, 
Türkiye’nin birçok ilinde hava sıcaklığının 
hayatı olumsuz etkilediğini, yüksek rakımlı 
Erzurum’un serin ikliminin, futbol takımları-
na avantaj sağladığını sürekli ifade ediyor. 
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yabancı kulüp-
ler, Süper Lig ekipleri ile 1., 2. ve 3. Lig fut-
bol takımlarını ağırladı. Yaz sezonunda di-
ğer spor branşlarından da çok sayıda kulüp 
ve sporcu Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 
antrenman yaptı. Burada Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tara-
fından Pro Lisans UEFA A Lisans Kursu ile 
UEFA B Lisans Kursu da düzenlendi. Mer-
kezimizde Kız ve Erkek Futbol Köyleri Pro-
jesi kapsamında uzmanlar tarafından ileri 
seviyede futbol eğitimi de verildi. Olimpiyat 
şehri Erzurum’da Palandöken Dağı etekleri-
ne kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyesi 
Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin 
ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte 
Avrupa’nın en popüler takımlarını şehri-
mizde ağırlayıp, burada kamp yapmalarını 
sağlayacağız.”
n İHA
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Meram Belediyespor iki şampiyon çıkardı
Bolu’da gerçekleştirilen 15 

Temmuz Şehitleri Kick Boks 
Türkiye Şampiyonası sona 
erdi. Meram Belediyesporlu 
Sabriye Gür (70 kg) ile Zeynep 
Sudenaz İlisulu (+47 kg) Türki-
ye şampiyonu oldu. 

Türkiye Kick Boks Fede-
rasyonu tarafından 29 Haziran 
– 5 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında Bolu’da düzenlen 
15 Temmuz Şehitleri Türkiye 
Kick Boks Şampiyonası’nda 
büyükler, gençler, yıldızlar ve 
minikler kategorilerinde 64 il-
den 3 bin 400 sporcu mücadele 
etti. Meram Belediyesporlu 
Sabriye Gür, Gençler Full Con-
tact kategorisinde 70 kiloda 
Türkiye birincisi olarak bir ay 
sonra yapılacak Avrupa Kick 
Boks Şampiyonası’nda milli 

takım kadrosuna girmeye baş-
ladı. Minikler Point Fighting 
kategorisinde mücadele eden 
Meram Belediyesporlu Zeynep 
Sudenaz İlisulu ise +47 Kg’da 
Türkiye birincisi oldu. 
FATMA TORU’YA TEŞEKKÜR

Meram Belediyespor Kick 
Boks Antrenörü Mehmet Güçlü, 
“Hem Uluslararası Open hem 
de bu şampiyonada şampiyon 
olan sporcumuz Sabriye Gür, 
seçmelere katılmadan üstün 
başarı göstererek hem ülke-
mizi hem de Konyamızı Avrupa 
Şampiyonası’nda temsil ede-
cektir. Bizlere her zaman büyük 
destek sağlayan Meram Bele-
diye Başkanımız Sayın Fatma 
Toru ile kulüp yöneticilerimize 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Yaz Spor Okulları’nda 
yüzmeye yoğun ilgi

Konya’nın voleyboldaki 
gururu; Gönül Eda Köker

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
Yaz Spor Okulları’nda Yüzme çalışmaları hızla sürü-
yor. Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve bin-
lerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği özel-
likle ilköğretim çağında ki miniklerin tatile girdiği yaz 
aylarında serbest zamanlarını, uzman antrenörler 
nezaretinde düzenli ve en iyi şekilde değerlendirme-
leri için mükemmel bir imkân olan spor okulları, aynı 
anda binlerce çocuk ve gence spor yapma imkânı 
sağlıyor.

Atatürk Stadyumu içerisinde yer alan Membran 
Sistemli Tam Olimpik yüzme havuzda çalışmaların 
sürdüğü yüzme branşında şu an için 736 sporcu Sa-
lı-Perşembe, Çarşamba-Cuma ve Cumartesi-Pazar 
günleri yaş gruplarına göre seanslarda çalışmalarını 
sürdürüyor. 5-18 yaş arası çocuk ve gençler ücretsiz 
olarak faydalandığı ve kayıtların hala devam ettiği 
Toplam 22 branşta şu an için 4.962 çocuk ve genç 
faydalanırken bu sayının dönem sonuna kadar 10 bi-
nin üzerine çıkması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlikspor Kulübü sporcusu Gönül Eda 
Köker Voleybol Milli Takım kadrosuna seçilerek 7-11 
Temmuz 2017 tarihleri arasında Bulgaristan’da yapı-
lacak olan 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Balkan Voleybol 
Şampiyonasında mücadele edecek. Konya Genç-
likspor sporcusu Gönül Eda Köker’in de kadroda yer 
aldığı Voleybol Milli Takımı 2.grupta Makedonya, 
Moldova ve Romanya ile karşılaşacak. Milli Takım, 
grubu ilk iki sırada bitirdiği takdirde 1.grupta yer alan 
Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek ya da Karadağ 
Milli takımlarından birisiyle yarı finalde karşılaşa-
cak. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
yaptığı açıklama ile sporcuya başarı diledi. Açıkla-
mada, “Sporcumuz Gönül Eda Köker’e, 16 Yaş Altı 
Küçük Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası’nda ba-
şarılar diler,  antrenörlerimiz Fatoş Özçelik ve Ömer 
Özçelik’i tebrik ederiz” ifadeleri kullanıldı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Kick Boks Takımı 7 madalya ile döndü
 Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun faaliyet progra-

mında yer alan 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye 
Şampiyonası 29 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında 
Bolu ilinde gerçekleştirildi. Büyükler, gençler, yıldızlar 
ve minikler kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 
3800’den fazla sporcunun katıldı. Türkiye Şampiyona-
sı’na Selçuklu Belediyesi Kick Boks takımı miniklerde 2, 
yıldızlarda 6, gençlerde 4 ve büyüklerde 3 olmak üzere 15 
sporcuyla katıldı. Selçuklu Belediyesi takımından Aybüke 
Betül Aras büyük bayanlar Kicklight kategorisinde +70 kg 
da Türkiye şampiyonu oldu. Miniklerde Fatih Şen Türkiye 
üçüncüsü, genç erkeklerde Fatih Koçyiğit Türkiye üçüncü-
sü, yıldız bayanlarda Rana Mihcen Kasalak Türkiye ikin-
cisi, yıldız bayanlarda Beyza Cankurt Türkiye üçüncüsü, 
büyüklerde Ayşe Aker Türkiye şampiyonu, büyüklerde 
Zeynep Cankurt üçüncü oldular. Selçuklu Belediyesi bu 
sonuçlarla şampiyonada toplamda 7 madalya kazandı.

Selçuklu Belediyesi takımından Aybüke Betül Aras, 
Zeynep Cankurt ve Ayşe Aker Macaristan’da yapılacak 
büyükler Dünya Şampiyonası’na seçmelerine gitmeye 
hak kazandı. Milli takım seçmeleri 03-08 Ağustos tarih-
leri arasında Samsun’da yapılacak. Fatih Koçyiğit ise 
Makedonya’da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası’na 
katılmak için Milli takım seçmelerine gidecek.
n SPOR SERVİSİ

Kırmızı beyazlılar
ikinci kez galip

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yaş kategorisinde ilk kez düzenlenen 2017 CEV 17 Yaş Altı Erkekler 
Avrupa Voleybol Şampiyonası Konya’da devam ediyor. Nefes kesen finallerde milliler üçüncü maçında Sırbistan ile karşı 

karşıya geldi. Heyecan dolu maçın sonunda gülen taraf kırmızı beyazlı temsilcimiz oldu. Zorlu mücadele 3-2 sona erdi

Konya’nın ev sahipliğini yaptığı Avru-
pa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafın-
dan bu yaş kategorisinde ilk kez düzenle-
nen 2017 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa 
Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam 
ediyor. Heyecan dolu maçların oynandığı 
turnuvada Türkiye Milli Takımı son olarak 
Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Kongre 
Merkezi’ndeki oynanan mücadelede 5.se-
tin sonunda kazanan taraf belli oldu. Bütün 
setler büyük çekişmeye sahne olurken, 
miller maçı 3-2 kazanmasını bildi. Şampi-

yona bugün oynanacak maçlar ile devam 
edecek.

SETLERDE BÜYÜK ÇEKİŞME
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve 

Kongre Merkezi’nde oynanan 3.gün kar-
şılaşmalarında U17 Erkek Voleybol Milli 
Takımı, Sırbistan’ı 22-25, 25-14, 32-34, 
25-19 ve 19-17’lik setlerle 3-2 yendi.

FİNALLERDE OYNANAN 3.GÜN KAR-
ŞILAŞMALARIN SONUÇLARI ŞÖYLE 

OLUŞTU; 
Bulgaristan – Yunanistan: 3-0 (25-16, 

25-23, 25-15)
Finlandiya – Hollanda: 2-3 (25-19, 20-

25, 25-16, 23-25, 8-15)
Çek Cumhuriyeti – Rusya: 1-3 (23-25, 

18-25, 25-19, 17-25)
İspanya – Belçika: 0-3 (22-25, 17-25, 

16-25)
Belarus – İtalya: 3-1 (25-22, 13-25, 25-

21, 25-21)
TAKIMLAR DÜNÜ DİNLENEREK GEÇİRDİ. 

BUGÜN OYNANACAK 
KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI İSE ŞU 

ŞEKİLDE;
14.00 Yunanistan – Hollanda (Büyük 

Salon)
15.00 Rusya – Belçika (Küçük Salon)
16.30 Sırbistan – Finlandiya (Büyük 

Salon)
17.30 İtalya – İspanya (Küçük Salon)
19.00 Bulgaristan – Türkiye (Büyük 

Salon)
20.00 Çek Cumhuriyeti – Belarus (Kü-

çük Salon)
n SPOR SERVİSİ



RPS

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan yeşil beyazlı temsilcimiz 
Atiker Konyaspor, kupayı taraftarın huzuruna çıkarıyor. Kulüpten 
yapılan açıklamada, kupanın 7-8-9 Temmuz tarihlerinde Konya 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bulunan Store mağazasında, 
14-15-16 Temmuz’da ise KuleSite Store mağazasında sergilene-
ceği belirtildi.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un peşinde olduğu Trabzonsporlu Yusuf 
Erdoğan ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Oyuncunun Beşik-
taş’a yakın olduğu, Bursaspor’un da da Beşiktaş ile anlaşamama-
sı durumunda oyuncu için pusuda olduğu ortaya çıktı. Bursaspor 
Başkanı Ali Ay, Yusuf için Trabzonspor ile görüştüklerini, ancak 
Trabzonspor’un Beşiktaş’a söz verdikleri gerekçesi ile görüşmeye 
yanaşmadığını söyledi. Ali Ay oyuncuya olan ilgilerinin devam etti-
ğini belirterek Beşiktaş ile anlaşamaması durumunda oyuncu için 
devreye gireceklerini söyledi.

Bu gelişmenin ardından Konyaspor’un radarında olan Yusuf’un 
Konya’ya gelmesinin çor olduğu ifade edildi.  n SPOR SERVİSİ 

Türkiye Kupası 
taraftarla buluşuyor

Yusuf Erdoğan 
transferinde 
dişli rakipler

Samsunspor taraftarı: 
Tepkimiz Konyaspor’a değil

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyasppor’un 
Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa karşılaşmasının 
Samsun’da oynayacak olması Samsunspor taraftarının 
tepkisini çekti. Konu ile ilgili Konya Yenigün Gazetesi’ne 
konuşan 55 Gençlik Taraftar Grubu Başkanı İlkem Çelik, 
tepkilerinin Konyaspor ile ilgisinin olmadığını söyledi.

“Kimse bilmez ama bizim Konyaspor ile Mete Adanır 
gibi bir ortak değerimiz var” diyen ilkem Çelik, “Bizim 
itirazımız Samsunspor yönetimine. Tepkimizi daha önce 
kongrede dile getirmiştik. ‘Yeni stadyumda önce Sam-
sunspor oynasın, açılışı biz yapalım’ dedik. Ama böyle 
bir karar alındı. Biz de passoliglerimizi kırdık. Sezonun ilk 
haftasında da maç saatinde eski stadyuma giderek tepki-

mizi koyacağız” ifadelerini kullandı.
Tepkilerine rağmen Süper Kupa maçında Konyaspor 

taraftarının yanında olacaklarını söyleyen Çelik, “Bizim 
maça yönelik itirazımızda Konyaspor taraftarı bize destek 
çıktı. Davamızda haklı olduğumuzu her platformda ifade 
ettiler. 

Destek olan bütün Konyasporlulara teşekkür ediyo-
ruz. Süper Kupa maçında Konyaspor’u destekleyeceğiz. 
Bizim için asıl olan Anadolu’dur. Şehrimizin kapıları Kon-
yasporlulara sonuna kadar açık. O gün Beşiktaşlılar bu 
şehirde toplu olarak gezmeyecek. Ama Konyasporlular 
bizim misafirimiz olacak” ifadelerini kullandı.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak 
olan Süper Kupa finalinin Samsun’da olacağının açıklan-
masının ardından Samsunsporlu taraftarlar henüz yeni 
stadyumda Samsunspor’un herhangi bir maçı oynanma-
dığı için tepki göstermişti

Konuyla ilgili Konyaspor taraftar gruplarından Nalça-
cılılar Taraftarlar Derneği bir açıklama yaptı. Açıklamada, 
“Samsunspor taraftarının stad açılışının Samsunspor’un 

oynayacağı bir karşılaşma ile yapılmasını istemelerini 
anlayışla karşılıyor ve bunun en doğal hakları olduğunu 
düşünüyoruz. 

Konyaspor Nalçacılılar Grubu olarak hangi stadyu-
ma maç verilirse takımımızı destekleyeceğimizi belirtir, 
Samsunspor taraftarlarının bu haklı talebinin gönüllerin-
ce sonuçlanmasını istediğimizi yineleriz” ifadeleri yer 
aldı.  n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar’dan Samsunspor 
taraftarına destek

Tolga Gül: Traore’nin 
yerini doldurmak zor

Kardemir Karabükspor’un Futbol 
Şube Sorumlusu Tolga Gül, Bolu kam-
pında açıklamalarda bulundu. Gül, başa-
rılı futbolcu Seleznyov ile kendilerine bir 
teklif gelmediğini belirterek, “Transferde 
de kendi ülkesinin güncel olarak milli ta-
kım formasını giyen bir ismi kadromuza 
katacağız” dedi. 

‘TRAORE’NİN YERİNİ 
DOLDURMAK İSTİYORUZ’

Oturmuş bir kadroları olduğunu söy-
leyen Tolga Gül, “Geçen sene ligde iyi iş-
ler yapmış bir kadromuz var. Şimdi hem 
bu kampı hem de ikinci kampı iyi geçirip 
lige hazır hale gelmek istiyoruz. Trans-

fer çalışmalarımız da devam ediyor. 10 
numara eksikliğinden bahsettik. Abdou 
Razack Traore’nin yerini doldurmak isti-
yoruz. 10 numara peşindeyiz. Doğru fut-
bolcuyu almak istiyoruz. Takıma faydalı 
olacak, uyum sağlayacak oyuncu peşin-
deyiz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bu böl-
genin açığını kapatacağız. Bir de kanat 
oyuncusu transfer etmeyi düşünüyoruz. 
Bununla ilgili temaslarımız sürüyor. Kısa 
zamanda bu transferleri bitirebilirsek, 2. 
kampta takıma katıp, uyum sürecini bir 
an evvel tamamlamış oluruz” ifadelerini 
kullandı.

‘SELEZNYOV İÇİN TEKLİF GELMEDİ’

Takımın başarılı oyuncusu Selezn-
yov ile ilgili olarak birçok haberin çıktığı-
nı ifade eden Gül, “Seleznyov’la ilgili çok 
şey yazıldı, çok şey söylendi. Kendisi şu 
anda kampta. Bize resmi bir teklif gelme-
di kendisiyle ilgili. Bizim inandığımız ve 
güvendiğimiz değerli bir oyuncu. Kendi-
sinden memnunuz. Geldiği günden itiba-
ren tüm Türkiye’nin dikkatini çekti. Ama 
resmi bir teklif yok. Tabii resmi bir teklif 
gelirse yönetim olarak durumu değerlen-
diririz. Şu anda kendisinden memnunuz, 
o da takımdan memnun. Çalışmaları da 
devam ediyor” diyerek Seleznyov’un şu 
anda bir yere gitmediğini söyledi.  n İHA

İmoh Ezekiel bugün 
Konyasporlu olacak

Atiker Konyaspor’un transfer ettiğini resmen 
açıkladığı Nijeryalı golcü İmoh Ezekiel bugün resmi 
imzayı atacak. Sol bek ve stoper transferleri için ise 
çalışmalar devam ediyor. Yeşil beyazlıların bugün 
bir başka sürpriz ismi açıklayabileceği iddia edildi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor, uzun süredir peşinde 
olduğu Nijeryalı golcü İmoh Ezekiel’i 
transfer ettiğini önceki gün duyurmuş-
tu. Dün oyuncunun işlemleri yetiş-
mediği için resmi imza atılamazken, 
genç oyuncunun bugün kendisini Kon-
yasporlu yapan imzayı atacağı açıklan-
dı. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, 
“Bu gece geç saatte (dün) Türkiye’ye 
gelecek olan Imoh Ezekiel’in imzası 
yarın (Cuma) saat 14:00’te kulüp bina-
mızda gerçekleştirilecektir” denildi.

HIZLI ATAKLARIN GOLCÜSÜ
Konyaspor Teknik Direktörü Mus-

tafa Reşit Akçay Konyaspor’a imza 
attıktan sonra yaptığı açıklamada, 
mevcut kompakt oyun yapısının üzeri-
ne dikine ve hızlı futbolu oynayabilecek 
oyuncular alarak oyun anlayışını de-
ğiştireceklerini söylemişti. İmoh Eze-
kiel’in Reşit Akçay’ın tarif ettiği oyun 

anlayışına yönelik yapılmış bir transfer 
olarak görülüyor. Hızı ve fizik gücü ile 
öne çıkan golcü oyuncu Riad Bajic ile 
Kartal’ın gol silahı olacak.

HENÜZ 24 YAŞINDA
Henüz 24 yaşında olan İmoh Eze-

kiel genç yaşına rağmen üst düzey ta-
kımlarda forma giydi. Standard Liege 
takımında adını duyuran Ezekiel, Av-
rupa’nın önemli takımlarının listesin-
deyken radikal bir karar alarak Katar’ın 
Al Arabi takımına transfer oldu. Yeni 
takımında uyum sorunu yaşayan genç 
oyuncu yeniden Standard Liege ve An-
derlecht takımlarına kiralanarak, Bel-
çika futboluna geri döndü. Son olarak 
Konyaspor’un teklifi ile Türkiye mace-
rasına başlayan yetenekli oyuncu, iyi 
bir performans göstermesi durumunda 
Konyaspor’un kar ederek satabileceği 
bir oyuncu olarak görülüyor.
n SPOR SERVİSİ


