
İLK MÜŞTERİ DOSTU
KURULUŞ BAŞARISI

GENÇ KOMEK’TE 
TURNUVA HAFTASI 

Sami Şahin Petrol, başarıyı taçlandırdı

Turnuvalar gençleri eğlendirecek

Sami Şahin Petrolleri başarılarını aldıkları belge ile tescille-
di. Petrol, gerçekleştirilen denetimler sonrasında Konya’da 
ilk ve tek “Müşteri Dostu Kuruluş’’ belgesini alarak, yaptığı 
çalışmaları taçlandırmış oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Genç KO-
MEK Yaz Okulu’nda Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, kısa film, 
fotoğraf, yakan top, voleybol, futbol ve satranç müsabakaları 
başladı. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Karatay’dan 24.
toplu konut hamlesi

Karatay Belediyesi; şehrin merkezinde 
Mevlana Türbesine yürüme mesafesinde 

24. Toplu Konut Hamlesi olan bin 200 
konutluk Kerimdede Mahallesi toplu konut 

çalışmasını hayata geçiriyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘İş davaları hızlı
ve adil çözülmeli’

KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Başaran işçi ve işveren uyuşmazlıkları 
ile ilgili iş davalarının uzun sürdüğünü 

dile getirerek, hızlı ve adil çözümlerle iş 
dünyasının asıl işine odaklanması gerektiğini 

söyledi. n HABERİ SAYFA 11’DE

Unutulan kasetler, 
koleksiyona dönüştü

Müzik dinlemek için bir dönemin popüler 
ürünü olan kasetler, kaset çalarlardaki yerini 

şimdilerde tozlu raflara bıraktı. Binlerce 
kasete hâlâ raflarında gözü gibi bakan Erdal 

Kasetçilik Sahibi İsmail Erdal, “Kasetleri 
artık sadece meraklısı gelip alıyor” dedi.

Osman Ayöz’ün hobi olarak başladığı 
örme oyuncak serüveni, bugün siparişlere 

yetişemeyecek kadar yoğun talep alan bir hale 
geldi. Daha çok çizgi film karakterlerinden 
oluşan oyuncaklar, yıkanabilir ve sağlıklı 

olmasıyla tercih sebebi oluyor. 
n  HABERİ SAYFA 5’TE n  HABERİ SAYFA 3’TE
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Başarıya engel yok!
1997 yılında zihinsel engelli bir 

oğlu olan eğitimci Muammer 
Tunahan, kendi imkanları ile 

kurduğu spor kulüpleri ile 
engellilere ışık oluyor. Tunahan, 
“Hayat sadece engelsiz olanların 

üzerine kurulmuş değildir” diyerek 
engellerin aşılabileceğini belirtiyor

ENGELLİLER DE 
HAYATA ORTAKTIR

1996 yılında SÜ Beden Eğitimi Öğretmen-
liği’nden mezun olan Muammer Tunahan, 
yaptığı çalışmalarla zihinsel engelli ve otistik 
down sendromlu çocukların hayatına ışık 
tutuyor. Tunahan, “Hayat sadece engelsiz 
olanların üzerine kurulmuş değildir. Engelli 
vatandaşlarımızda hayata ortaktır” düşün-
cesiyle engellilere yönelik spor faaliyetleri 
yürütüyor.

ÇOK SAYIDA 
BAŞARI KAZANDILAR

Tunahan, kurmuş olduğu 3 spor kulübüyle 
İşitme engelli, zihinsel engelli ve otistik down 
sendromlu çocukların elinden tutarak ka-
zandıkları başarılarıyla ilgili; “30’un üstünde 
uluslararası madalya 20’nin üstünde ulusla-
rarası kupa kazandık. Konya ve Türkiye deki 
kazandığımız kupaları madalyaları saymıyo-
rum bile” diyerek çocukların sporla engelleri 
nasıl aştıklarını anlattı. n HABERİ SAYFA 17’DE

07 Nasreddin Hoca 
ticarileştirilmesin! 12 ‘Zulümler İslam

Birliği ile biter’ 16 ‘İsrail, Mescid-i Aksa’yı 
bölmeyi hedefliyor’

Eğitim ve kültür
hayatına katkı

Gazze Caddesi 
genişletiliyor

Selçuklu Belediyesi tarafından il-
çeye kazandırılan 36 kütüphane, 
265 bin 291 kitap ile yaz döne-
minde de kitapseverlere hizmet 
veriyor.  78 bin 318 üyesi olan 
kütüphaneden yıl içinde günlük 
ortalama 7 bin kişi yararlanıyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Meram Belediyesi ekipleri, 
ilçenin farklı noktalarında altyapı 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Gazze Caddesi’nde düzenle-
me ve genişletme çalışmaları 
gerçekleştiriliyor.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Sağlıklı oyuncaklar 
çocukları eğlendiriyor

Akgöl Sazlığı 
yeniden canlandı
Kuraklık ve su rejimine yapılan müdahaleler sonucunda küçülen Ereğli’deki Akgöl Sazlığı 
(Kuş Cenneti), rehabilatasyon çalışmalarıyla yeniden sulak günlerine kavuştu. Birçok kuş 
türü de yeniden eski yuvalarına dönerek Akgöl’ü şenlendirdi. 
Akgöl Sazlığı’nın önemine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven,  “Geç-
mişte 150 türe yakın kuşa ev sahipliği yapan Akgöl, son zamanlarda bu özelliğini yitirmiş-
ti. Yapılan çalışmalarla Kuş Cenneti’ni eski güzelliğine kavuşturmak için uğraştık” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Şehit Polis Kurşun
dualarla defnedildi 
Konya’da yaptığı uygulama sonrası dubaları top-
ladığı esnada minibüsün çarpması sonucu şehit 

olan trafik polisi 41 yaşındaki Erkan Kurşun, mem-
leketi Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı. 

n HABERİ SAYFA 6’DA
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Akademi Hastanesi büyümeyi sürdürüyor
Özel Akademi Hastanesi, 

Özel Medline Konya Hasta-
nesi’ni satın aldı. Hastane-
ler bundan böyle “Akademi 
Hastaneleri” adıyla hizmete 
devam edecek. Konuyla ilgi-
li olarak Akademi Hastanesi 
Başhekimi Dr. Eyüp Çetin ve 
Genel Direktör Dr. Esat Meh-
met Arslan, Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Arslan’ı ziyaret etti. Ziya-
rette konuşan Akademi Has-
tanesi Genel Direktör Dr. Esat 
Mehmet Arslan, sağlık alanın-
da büyümeyi sürdürdüklerini 
söyledi. Bu kapsamda Medline 
Hastanesi’ni satın aldıklarını 
ve hastanenin Akademi Me-
ram adıyla hizmetini sürdü-
receğini ifade eden Arslan; 
“Akademi Hastaneleri’nin he-

defleri ve vizyonunu 20 Tem-
muz Perşembe günü 11:00’da 
basın toplantısı ile açıklayaca-
ğız. Sizleri de aramızda gör-
mekten mutluluk duyarız” di-
yerek satın alma işlemi ile ilgili 
bilgilerin aktarılacağı toplantı-
ya davet etti. Ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür eden Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Arslan da Aka-
demi Hastanesi’nin Konya’da 
önemli bir hastane olduğuna 
dikkat çekti. Medline Hasta-
nesi’nin satın alınarak ikinci 
bir şubesi ile hizmetlerini ge-
nişleterek sürdürecek olması-
nı memnuniyetle karşıladığını 
ifade eden Arslan, hastanenin 
başarısının daha da artması te-
mennisinde bulundu. 
n TEVFİK EFE

Kuraklık ve su rejimine yapılan müdahaleler sonucunda küçülen Ereğli’deki Akgöl 
Sazlığı (Kuş Cenneti), rehabilatasyon çalışmalarıyla yeniden sulak günlerine kavuştu

Kuşlar, Akgöl’e 
yeniden geliyor!

Ereğli ve Karapınar ilçeleriyle, 
Karaman ili Ayrancı ilçesi sınırları 
içerisinde bulunan Akgöl Sazlıkları, 
Toroslar’dan inen suların oluşturduğu 
çayırlar ve geniş step alanlarıyla Tür-
kiye’nin önemli sulak alanlarından bi-
risi olarak yer alıyor. 

Ancak zamanla yaşanan kuraklık 
ve alanı besleyen kaynaklar üzerin-
de su rejimine yapılan müdahaleler 
sonucu göl alanı gittikçe küçülmüş 
ve taban suyunun düşmesiyle de göl 
çevresindeki sazlıklar ve sulak çayırlar 
kurumaya başlamıştı. Ayrıca, sulak 
alana deşarj edilen atık suların etki-
siyle su içerisinde yaşayan balık tür-
leri yok olmuş, buna bağlı olarak balık 
türleriyle beslenen ak pelikanlar ve 
diğer bazı kuş türleri sahayı terk et-
mişti. Ereğli Sazlık’larında 220 kadar 
kuş türü yaşarken 2003 yılında yapı-
lan sayımlarda bu sayı 38’lere kadar 
düşmüştü.

Sulak alanların gittikçe artan öne-
mi Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’nun da bu yöndeki 
talimatları doğrultusunda, Devlet Su 
İşleri (DSİ) ile Orman ve Su İşleri 8. 
Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen çalış-
malar neticesinde alanın tekrar sulak 
alan haline getirilmesi uygun bulun-
muştu. 

KUŞ TÜRLERİ YUVALARINA DÖNDÜ
Bunun neticesinde 2013 Tem-

muz ayında çalışmalara başlanarak 
alanın çevirme göl mevkii kısmına 
yapılan 6 bin 700 metre uzunluğunda 
ve 1,65 metre yüksekliğindeki dolgu 
sedde ile yaklaşık 3 milyon 430 bin 
metrekarelik (343 ha) daimi sulak 
alan oluşturuldu. Yapılan rehabili-
tasyon çalışmaları ile 2014 yılından 
itibaren etkisini gösterdi ve alanda 
yeniden sazlıklar oluşmaya başladı, 
birçok kuş türü yeniden eski yuvaları-
na dönerek Akgöl eski sulak alan özel-
liklerine tekrar kavuşturuldu. 

“BU PROJENİN BÜYÜK 
KATKILARI OLACAK”

Akgöl Sazlığı’nın önemine vurgu 
yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven ise Akgöl’ün yeniden sulak 
haline getirilmesinin ülkemize olan 
katkılarını şu sözlerle dile getirdi: 

“Geçmişte 150 türe yakın kuşa 
ev sahipliği yapan Akgöl, son zaman-
larda bu özelliğini yitirmişti. Yapılan 
çalışmalarla Kuş Cenneti’ni eski gü-
zelliğine kavuşturmak için uğraştık. 
Belediye olarak çalışmaları yakından 
takip ettik. Akgöl’ün ne derece önem-
li olduğunu, çiftçi açısından regülatör 
olduğunu, doğal açıdan nasıl bir gü-
zellik olduğunu yani bir değer olduğu-
nu burada olanlar ve Ereğli halkı çok 
iyi biliyor. Bu projenin ilçemize, bölge-
mize hatta ülkemize büyük katkıları 
olacaktır”    n UFUK KENDİRCİ

Karatay’dan 24.
toplu konut hamlesi

Yaptığı toplu ko-
nut hamleleri ile Ka-
ratay’ın marka değe-
rini sürekli yükselten 
Karatay Belediyesi; 
şehrin merkezinde 
Mevlana Türbesine 
yürüme mesafesin-
de 24. Toplu Konut 
Hamlesi olan 1200 
konutluk Kerimdede 
Mahallesi toplu ko-
nut çalışmasını ha-
yata geçiriyor. Daire 
kura çekimi Karatay 
Belediyesi Meclis 
Salonu’nda 18 Tem-
muz Salı günü saat 
09:00’da başlatıldı. 

Arsa sahiplerinin 
daire kura çekiminde 
konuşan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay’ın mer-
kezinde yer alan Kerimdede Ma-
hallesi’nin çöküntü alanı görüntü-
sünden kurtarılması, eski yapıların 
yerine modern ve daha yaşanabilir 
evler yapılması için çalışmaları baş-
lattıklarını söyledi. Kerimler, Küçük-
kumköprü, Mengene, Sarıyakup 
Caddesi ile Hacı Ömerler ve Top-
raklık Cami Sokaklar arasında kalan 
158.240 m2 alanda gerçekleştirilen 
kentsel dönüşüm çalışması ile Kara-
tay’ın daha güzel bir çehreye sahip 
olacağını belirten Başkan Hançerli; 
Hemşerilerimizin, Konya’nın mer-
kezinde yer almasına rağmen bir 
çöküntü alanı görünümünde olan 
evlerden kurtulup; modern mimari 
ile inşa edilmiş evlerde ikamet et-
meleri en büyük hedefimizdir.”de-

di. Başkan Hançerli Belediye olarak 
görevlerinin kooperatifi kurmakla 
bitmediğini belirterek; yeşil alan 
çalışmaları, yol düzenlemeleri ile ça-
lışmaların sürekli devam edeceğini 
söyledi. İlerleyen tarihlerde üye ka-
yıtlarının da başlayacağını belirten 
Başkan Hançerli, “Kentsel Dönü-
şümde Türkiye’ye Örnek Belediye” 
projemiz ile, Yaşanabilir ve Estetik 
Şehirler Proje Yarışmasında Jüri 
Özel Ödülüne layık görüldüklerini 
vurguladı. 

“Bütün hemşerilerimize toplu 
konut hamlelerimizde gösterdiği 
yoğun ilgi ve verdikleri destek için 
çok teşekkür ediyorum.”diyen Baş-
kan Hançerli, kentsel dönüşümün 
Konya’nın vitrini olan Karatay’ı ya-
pılaşma alanında da daha büyük bir 
marka ilçe yapmak için çok önemli 
olduğunu belirtti.  n HABER MERKEZİ

Mehmet Hançerli

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven

Alanda yeniden sazlıklar oluşmaya başladı, birçok kuş türü yeniden eski yuvalarına dönerek Akgöl eski sulak alan özelliklerine tekrar kavuşturuldu. 
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Selçuklu’dan 36 kütüphanede hizmet
Selçuklu Belediyesi tarafından 

ilçeye kazandırılan 36 kütüphane, 
265 bin 291 kitap ile yaz döneminde 
de kitapseverlere hizmet veriyor.  

Selçuklu Belediyesi, kültür ve 
eğitim hayatına ilçeye kazandırdığı 
36 kütüphane ile katkı sağlarken, 
Türkiye’de en çok kütüphaneye sa-
hip belediye unvanını elinde bulun-
duruyor. Her yıl ilçe genelinde açtığı 
yeni kütüphaneler ile çocuklar, genç-
ler ve yetişkinlerin kitaba kolay erişi-
mini sağlamayı amaçlayan Selçuklu 
Belediyesi, yaz döneminde de kütüp-
hane hizmetine devam ediyor. Kü-
tüphaneler yıl boyunca olduğu gibi 
tatil döneminde de kitap okumak, 
araştırma yapmak ve ders çalışmak 
isteyenler vazgeçilmez adresi olma-
ya devam ediyor.   Selçuklu Beledi-
yesi, kütüphanecilik faaliyetlerinde 
sürekli yeni yayınlar ve güncel kitap-
larla hizmet standardını her zaman 
üst seviyede tutuyor. İlçenin farklı 
yerlerinde bulunan 36 kütüphane, 
265 bin 291   kitapla okurlara hizmet 
sunuluyor. 78 bin 318 üyesi olan ve 
yıl içinde günlük ortalama 7 bin ki-
şinin yararlandığı kütüphanelerden 

ödünç kitap alınabilirken ücretsiz 
internet erişimi de sağlanıyor. Ta-
til döneminin kitap okumaya engel 
olmadığını aksine daha fazla kitap 
okunması için fırsat oluşturabilecek 
bir dönem olduğuna dikkat çeken 
yetkililer,“Ülkemizde kitap okuma 
alışkanlığını geliştirmek için çocuk-
larımızın ve gençlerimizin kitaplarla 
tanıştırılması ve onlara bu alışkan-

lığın kazandırılması gerekiyor. Kü-
tüphanelerimiz tatil döneminde de 
hemşehrilerimize  hizmet etmeye 
devam ediyor. Kütüphanelerimizin 
hepsinde internet bağlantılı bilgisa-
yarlarımız bulunuyor. Başta öğren-
ciler olmak üzere tüm kitapseverleri 
inceleme ve araştırmalarına olanak 
sağlayan bu hizmetlerimizden fay-
dalanmaya davet ediyoruz” denildi. 

Selçuklu Belediyesi Kütüphaneleri 
yaz tatili döneminde hafta içi  08:00-
17:00 saatleri arasında hizmet veri-
yor.  Selçuklu’da Yer Alan 36 Kütüp-
hane Şunlar:  1. Süleyman Çelebi, 
2.Şeker, 3.Bosna Hersek, 4. Rauf 
Orbay, 5.Dumlupınar, 6.Ahmet Ke-
leşoğlu, 7.Akşemsettin, 8.E.Valide 
Sultan. 9. İsmail Kaya A.İ.H.L., 10. 
Bosna A.İ.H.L.,11. Şems-İ Tebri-

zi A.İ.H.L., 12. R. Mahmut Sami 
A.İ.H.L., 13.Konevi A. L., 14. Osman 
Nuri Hekimoğlu A.L., 15.Mareşal 
M. Kemal Ort., 16. Adnan Hadiye 
Sürmegöz ORT, 17. Erdem Beyazıt 
İ.H.O., 18. Kaşgarlı Mahmut Ort., 
19.H.Ahmet Yesevi  Ort. 20.Tepe-
kent İ.H.O. 21.Selçuklu Belediyesi 
İ.H.O., 22.İMKB Ort., 23.Hakim 
Ömer Onsun İlk., 24. Başarakavak 

İlk, 25.Sancak Ort., 26. Buhari İ.H.L., 
27. Hocacihan İ.H.O. 28 .Selçuklu 
Fen Lisesi, 29. Mümine Hatun Kız 
İ.H.L. , 30. Mustafa Büyükkaplan 
Hafız İ.H.O., 31. Yüzüncü Yıl Mah. 
Ahmet Haşhaş Ort., 32. Büyük Bay-
ram Ort, 33.Rebii Karatekin Ort., 34. 
Mustaf Hotamışlı İ.H.O., 35. Abdul-
lah Tayyip Olçak Ort. ve 36. Selçuklu 
Belediyesi İ.H.O.   n HABER MERKEZİ 

36 kütüphane, 265 bin 291 kitap ile yaz döneminde de kitapseverlere hizmet veriyor.

Meram, Gazze Caddesi’nde 
ulaşımı rahatlatıyor

Meram Belediyesi 
ekipleri, ilçenin fark-
lı noktalarında altyapı 
çalışmalarına hız kes-
meden devam ediyor. 
Belediye Hizmet Binası 
yanından Seydişehir-An-
talya Çevre Yolu’na ula-
şılan Gazze Caddesi’nde 
düzenleme ve genişlet-
me çalışmaları gerçek-
leştiriliyor. 

 Meram Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri ilçenin her kö-
şesinde yol düzenleme ve altyapı 
çalışmalarını sürdürüyor. Meram 
Belediyesi Hizmet Binası yanından 
Seydişehir-Antalya Çevre Yolu’na 
bağlanan ve ulaşım noktasında va-
tandaşlara büyük kolaylık sağlayan 
Hacı İsa Efendi Mahallesi Gazze 
Caddesi’nde çalışmaları Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru yerinde 
inceledi. Yol genişletme, düzenle-
me, parke bordür ve asfaltlama ça-
lışmalarının gerçekleştirildiği alanda 
ekiplerden bilgi alan Başkan Toru, 
Gazze Caddesi’nin Meram için bü-
yük öneme sahip olduğuna dikkat 
çekti.

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, çalışmalar hakkında açıklama-
larda bulunurken, “Hacı İsa Efendi 
Mahallesi Azerbaycan Caddesi’n-
den başlayarak Seydişehir-Antalya 

Çevre Yolu’na bağlanan Gazze Cad-
desi’nin girişinde Fen İşleri Müdür-
lüğü ekiplerimizin yol düzenleme, 
genişletme ve asfaltlama çalışmala-
rı devam ediyor. Bu alandaki çalış-
malarla beraber Meram Belediye-
si’ne ait olan içerisinde, spor salonu, 
ticaret merkezi, ofis ve restoranları 
barındıran tesisimizde faaliyete baş-
lamış olacak.” dedi.

“ULAŞIM RAHATLAYACAK”
Gazze Caddesi’nin şehir için 

önemine dikkat çeken Başkan Toru, 
“Bu cadde Meram’ı Seydişehir-An-
talya Çevre Yolu’na bağlayan önem-
li bir aks olarak faaliyet göstermeye 
başladı. Yolun genişletilmesine ihti-
yaç duyulmuştu. Bu çalışmalarımız-
la birlikte vatandaşımızın ulaşımını 
daha rahat bir şekilde sağlamış ola-
cak. Bir hafta içerisinde buradaki ça-
lışmalarımızı tamamlamış olacağız. 
Hayırlı olsun“ şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Osman Ayöz’ün hobi olarak başladığı örme oyuncak serüveni, bugün siparişlere 
yetişemeyecek kadar yoğun talep alan bir hale geldi. Oyuncaklar çizgi karakterlerinden oluşuyor

Hobi olarak başladı,
şimdi 81 ile satıyor

Her alanda yaşanan gelişme ve 
bununla birlikte gelen şehirleşme, 
toplumun belki de en fazla çocukları-
nı etkiledi. Eski sokak oyunları yerini 
teknolojik cihazlara bıraktı. Çocuklar 
artık çok fazla evlerden çıkmazken, 
bilgisayar, televizyon, tablet ve tek-
nolojik oyuncaklar ile vakit geçirme-
ye başladı. Her ne kadar uzmanlar 
çocukların sağlıklı gelişimi açısından 
tüm bu cihazlarla çok fazla vakit ge-
çirmemeleri gerektiği konusunda 
uyarsa da, bu uyarılar çok da dikkate 
alınmıyor. 

TEKNOLOJİ KANSEROJENİ ARTIRDI
Günümüzde üretilen neredeyse 

tüm ürünlerde olduğu gibi çocukların 
sıkça kullandığı yeni teknolojik ürün-
ler de çeşitli kimyasallar kullanılarak 
elde ediliyor. Büyük atölyelerde veya 
fabrikalarda üretilen bu ürünler, kan-
serojen maddeler içeriyor. Bu da her 
alanda olduğu gibi kendini çocukların 
kullandığı oyuncakların da doğallık-
tan çıktığını gösteriyor. 

SAĞLIKLI OYUNCAK İLGİSİ 
Bu durum son zamanlarda “sağ-

lıklı oyuncak” kavramının ortaya çık-
masına neden oldu. Daha doğal ve 
sağlıklı oyuncaklar sloganıyla üretilen 
bazı ürünler, bu şekilde çocukların 
beğenisine sunuluyor. Özellikle el 
işiyle, örme veya doğal hammaddeler 
kullanılarak yapılan oyuncaklar, mo-
dern dünya ile birleştirilerek satılma-
ya başlandı. 

HOBİ OLARAK BAŞLADI, 
İŞ YETİŞTİREMEZ HALE GELDİ
Sağlıklı oyuncak serüveninin 

kahramanlarından biri de özel bir 
ambalaj şirketinde işçi olarak çalışan 
Osman Ayöz (30) isimli bir vatandaş. 
Meram İlçesi Batı Hadimi Mahal-
lesi’nde oturan Ayöz, 2010 yılında 
çevresindeki çocuklara hediye etmek 
amacıyla hobi olarak örme oyuncak 
yapmaya başladı. Çevresi tarafından 
çok beğenilen oyuncaklara ilgi yo-

ğun olunca, çevresinden çok sayıda 
talep gelmeye başladı. Bu sayede işi 
geliştiren Ayöz, sipariş alarak örme 
oyuncakların satışına başladı. Önce-
leri günde 1 adet örebilen Ayöz, şim-
dilerde günde 7 adet örme oyuncak 
yaparak, 81 ilden gelen siparişleri 
yetiştirmeye çalışıyor. Hobi olarak 
başladığı örme oyuncak serüvenini 
anlatan Ayöz, 2010 yılında sadece 
çevresindeki çocuklara hediye amaçlı 
yapmaya başladığını ancak ürünlerin 
çok beğenildiğini söyledi. Böylece boş 
zamanlarında örme oyuncak yaparak 
satışını gerçekleştirmeye başlayan 
Ayöz; “Önceleri günde bir adet öre-

biliyordum. Şimdilerde günde 7 adet 
örebiliyorum. İlk başladığım zaman-
lar ördüğümüz 1 adet oyuncak için 
alıcı bulmakta zorlanırken, şimdilerde 
3-4 ay sonrasına sipariş alıyorum” 
dedi. 
EL İŞÇİLİĞİ VE SABIR GEREKTİRİYOR

Yaptığı oyuncakların maliyetinin 
az olduğunu belirten Ayöz; “ Buna 
rağmen çok büyük el işçiliği ve sabır 
gerektiren bir iş. Konya’nın yanı sıra 
81 ile pazarlıyoruz. Müşterilerimize 
siparişler ulaştıktan sonra çok güzel 
resimler göndererek geri dönüşler 
yapıyorlar. Özellikle oyuncaklarımızın 
yıkanabilir ve sağlıklı olması müşte-

rilerimiz tarafından çok beğeni görü-
yor. Bu kadar siparişe rağmen fiyatla-
rımız Türkiye’de bu sanatlar arasında 
en ucuz şekilde” ifadelerini kullandı. 
Oyuncakları genelde çocukların te-
levizyonlarda beğenerek izledikleri 
çizgi kahramanlara göre tasarladık-
larını da belirten Ayöz; “Müşterile-
rimizin istekleridoğrultusunda her 
türlü oyuncak ve çizgi film karakter-
lerini yapabiliyorum” şeklinde konuş-
tu. Ayöz ayrıca, internet üzerinden, 
sosyal medya paylaşım sitelerinden 
sipariş alarak tüm Türkiye’ye oyun-
caklarını gönderebileceğini sözlerine 
ekledi.   n ABDULLAH AKİF SOLAK

“Sağlıklı oyuncak” alanında önemli bir başarıya imza atan Osman Ayöz, 
el emeği göz nuru yaptığı oyuncakları Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor. 

Hacı İsa Efendi Mahallesi Gazze Caddesi’nde çalışmaları 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru yerinde inceledi.



19 TEMMUZ 20174 SÖYLEŞİ

Sami Şahin Petrol çocuklar için tasarladığı lavabolar ile dikkat çekiyor. Sunduğu hizmetle aileler alışveriş yaparken, çocukların bu alışverişleri de eğlenceli hale gelebiliyor. 

Sami Şahin Petrolleri sahibi Sami Şahin, “Shell, Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından verilen ‘’Müşteri Dostu Kuruluş’’ belgesini alan ilk akaryakıt 
markası. Bizlerde bu bağlamda gerçekleştirilen denetimler sonrasında Konya’da ilk ve tek “Müşteri Dostu Kuruluş’’ belgesini alan istasyonuz’’ dedi

‘Müşteri dostu kuruluş’
Sami Şahin Petrolleri Yönetim Ku-

rulu Başkanı Sami Şahin’den müşteri 
memnuniyeti adına yaptığı girişimler 
ile büyüyen istasyonları hakkında bil-
gi aldık. 1994 yılında başlayan sektör-
deki serüvenlerini anlatan Şahin, şu 
anda 3 istasyonda hizmet verdiklerini 
söyledi. Şahin ayrıca Konya’da firma 
olarak öncülüğünü yaptıkları çok sa-
yıda işlere imza attıklarını belirterek, 
konuyla ilgili detayları paylaştı. 
Sami Bey, röportajımıza sizi tanıyarak 

başlayalım
Öncelik olarak Güneydoğu’dan 

başlayan bir macera ile buralara ka-
dar geldik. Aslen Malatya sonra Yu-
nak olmak üzere, 40 yılı aşkın bir 
süredir Konya’da yaşıyoruz. Konya’da 
uzun süre ziraat aletleri üzerine bir 
takım çalışmalar yürüttük. Bunun 
nedeni ise köyden gelme birisi olarak 
el yatkınlığımız olarak diyebilirim. Ar-
dından kamyon alım satımı, nakliye-
cilik derken bir arkadaşın vesilesiyle 
petrolcülük sektörüne dahil olduk.

Bu sektör ile nasıl tanıştınız ve şuan 
nerelerde hizmet veriyorsunuz?
Biraz önce söylediğim gibi ilk ola-

rak ağır vasıtaların alım satımı üzeri-
ne işlerimizi yürütüyorduk. 94 yılında 
yaşanan bir krizin ardından bir arka-
daşımızın vasıtasıyla, birazda para 
kazanmak adına bu işin içerisinde 
bulduk kendimizi. İlk olarak Ankara 
Yolu üzerinde bulunan istasyonumuz 
ile başladık. Bu süreç öyle hızlı ve gü-
zel işlemeye başladı ki ardından Allah 
bize ikinci istasyonu nasip etti ve şu 
an bulunduğumuz merkez istasyonu-
muz olan Hocacihan’ı aldık. Akabinde 
devam eden girişimler ile üçüncü is-
tasyonumuz olan Karatay Belediyesi 
binası karşısında ki yeri de bünyemize 
kattık. İstasyonlarımız ile birlikte de-
vam eden birkaç işimizle yolumuza 
devam ediyoruz. Hizmet anlamında 
noktasal yerlerde bulunarak müşteri-
lerimizi memnun etmeye çalışıyoruz.

Sami Bey, istasyonlarınızın teknik 
özelliklerinden bahseder misiniz?
Şu an bulunduğumuz istasyonu-

muzda iki bin metrekarelik bir alanda 
hizmet veriyoruz. Bu alanın içerisin-
de market, otomatik araç yıkama ve 
özel araç yıkama yerlerimiz mevcut. 
Bununla birlikte istasyonlarımızın ta-
mamında tüm akaryakıt ürünlerinin 
satışını gerçekleştiriyoruz. Teknik 
özelliklerimizle birlikte biz kendimi-
zi daima zirvede görüyoruz. Bunun 
nedeni ise hizmet anlamında yapmış 
olduğumuz girişimler neticesinde 
ulaşmış olduğumuz müşteri mem-
nuniyeti noktası. Shell, Türkiye Stan-
dartları Enstitüsü tarafından verilen 
‘’Müşteri Dostu Kuruluş’’ belgesini 
alan ilk akaryakıt markası. Bizlerde bu 
bağlamda gerçekleştirilen denetimler 
sonrasında Konya’da ilk ve tek ‘’Müş-

teri Dostu Kuruluş’’ belgesini alan is-
tasyonuz. Pınarbaşı ve Hocacihan şu-
belerimiz, iki günü bulan denetimler 
sırasında ilk yardımdan acil durumla-
ra, klima bakım raporundan market 
içi stoklara kadar göstermiş olduğu 
başarılı yaklaşımlar ile bu belgeyi al-
maya hak kazandı. Tabi bağlı olduğu-
muz iş güvenliği uzmanlarımızın da 
titizlik ile çalışmaları neticesinde bu 
sonuç elde edildi. Bu belgeyi almak, 
müşteri memnuniyet noktasında üst 
sırada olmak bizim için hepsinden 
daha önemli. Sadece bununla yetin-
meyip Konya’da öncülüğünü yaptı-
ğımız başka girişimlerimizde mev-
cut. Çocuklarımız için tasarladığımız 
lavabolar ufak ama önemli detaylar. 
Günlük 800-900 aracın rahatlıkla 
girip çıktığı yerde bazen ihtiyaçlar 
noktasında da araçlarımız duruyor. 
Çocuklarımızın ihtiyaçlarını evin dışa-
rısında her hangi bir yerde gidermek 
bazen sorun oluyor. Bizlerde bu nok-
tada firmamız tarafından tasarladığı-
mız lavabolar ile buna çözüm bulduk. 
Tepki anlamında da gayet iyi sonuçlar 
aldık. Müşteri memnuniyeti noktasın-
da almış olduğumuz belge ile tescilli 
de olsak tabi ki çalışan personellerimi-
zin memnuniyetini de unutmuyoruz. 
Personellerimiz için istasyonlarımızda 
yaşam alanları oluşturduk. Bu yaşam 
alanlarında çalışan personeller her 
şeyi bulabiliyor. Ağırlık olarak sahada 
bulunan personelimizin üzeri sıklıkla 
yıprandığı ve battığı için bu temizliği 
evlerinde yapmalarına müsaade et-
miyoruz. Bu yaşam alanlarının içerisi-
ne yerleştirdiğimiz çamaşır makinası, 
kurutma makinası ve ütü ile temizlik-
lerini burada yapmalarını sağlıyoruz. 
Tüm bu yaptıklarımızın öncülüğünü 
de çekmekten fazlasıyla memnunuz. 

Satışlarınızı toptan ve perakende 
olarak hangisinde daha fazla 

gerçekleştiriyorsunuz? Bunun yanında 
kampanyalarınız oluyor mu?

Bulunduğumuz Hocacihan istas-
yonumuzda ağırlık olarak perakende 

satışlar yapıyoruz. Diğer iki istasyonu-
muz konumu itibariyle toptan satışa 
daha açık. Üç istasyonumuzda da taşıt 
tanıma sistemi olduğu için satışları-
mızı buradan takip etmek imkânımız 
oluyor. Kampanyalar konusunda özel 
ıskontolarımız oluyor. Büyük araçların 
yakıt alımı sırasında bir depo dolu-
munda %7-8’e yakın ıskonto sağlıyo-
ruz. Tabi bunun yanında Shell Smart 
Kart imkanları da var. Akaryakıt alımı 
sırasında biriken puanları daha sonra-
sında akaryakıt bedeline çeviriyoruz. 
Buda vatandaşlarımızın memnuniyet 
noktasında ve tercih noktasında bize 
gelmelerine neden oluyor. Biz ağırlık 
olarak devletimizin öngördüğü tüm 
kampanyaları müşterilerimize sun-
maya çalışıyoruz. Bunun dışına çık-
mayı ve çıkılmasına kesinlikle onay-
lamıyoruz. 

Sami Bey, Genel olarak 
istasyonlarınızda en çok hangi

 akaryakıt ürününü satıyorsunuz?
Konya’da LPG’li araç sayısı olduk-

ça yüksek. Bizde bu noktada %35’e 
yakın LPG satışı gerçekleştiriyoruz. 
Bu yüzdeyi biraz geçen ve en fazla 
sattığımız diyebileceğimiz yakıt ise 
Euro Dizel. LPG ile birlikte Dizel araç 
kullanımı da son zamanlarda artış 

göstermiş durumda. Şahsen ben ben-
zinli araçtan yana olsam da ekonomik 
olarak bu iki akaryakıt ürünü daha 
fazla tercih ediliyor. 

İstasyonlarınızda kaç personel ile
 hizmet veriyorsunuz, güvenlik 

noktasında nelere dikkat ediyorsunuz? 
Üç istasyonumuzda 50’ye yakın 

personel ile çalışıyoruz. Tüm perso-
nellerimizin ortak çabası; müşteri 
memnuniyeti ve güvenlik noktasında 
ki tedbirler. İstasyonlarımızda bulu-
nan müdürlere verdiğimiz ilk görev 
ise güvenlik noktasında alınması ge-
reken tüm tedbirleri sağlamak. Gerek 
personellerimizi gerekse vatandaşla-
rımızı sürekli uyarıyoruz. Vatandaşla-
rımızın bir takım duyarsızlıkları oluyor 
ve bu doğrultuda hem personelimiz 
hem de müdürlerimiz direkt devre-
ye giriyor. İlk etapta ‘’ne olacak’’ so-
rusunu duysak da yaşadıklarımızı ve 
olabilecek hadiseleri anlattığımızda 
ortak bir noktada buluşabiliyoruz. Uy-
mamakta direnen, tedbirlere aldırış 
etmeyen vatandaşlarımızın da yakıt 
alımını derhal durduruyoruz. Yaptı-
ğımız işin ihmale tahammülü olmadı-
ğını fazlasıyla biliyoruz. Shell firması-
nın da bu hususta almış olduğu kati 
kurallar var. Üzerine bizimde aldığı-
mız tedbirler eklenince kendimizi ve 
müşterilerimizi daha fazla güvende 
hissettiriyoruz. 

Sami Bey, sohbetiniz için 
teşekkür ederiz. Son olarak 

eklemek istediklerimiz var mı?
Ülkemizin içerisinde bulunduğu 

durum tüm sektörleri fazlasıyla yara-
lamış durumda. Birçok badire ile karşı 
karşıya gelmemize rağmen yine de 
ayakta durmayı başardık. Artık önü-
müzde bulunan dönem zarfında daha 
güzel adımlar ile bizleri rahatlatacak 
işler olacaktır. Seçimlerin ardından 
hareketliliğin olacağı inancında işleri-
mize devam edeceğiz. Sizler aracılığı 
ile bizleri okuyan, tanıyan ve tercih 
eden herkese teşekkür ediyorum.
n SAMİ KAYALAR

Sami Şahin Petrol, gerçekleştirilen denetimler sonrasında Konya’da ilk ve tek ‘’Müşteri Dostu Kuruluş’’ belgesini alan istasyon olma özelliği taşıyor.

Sami Şahin Petrol, 1994 yılında sektörde başladığı işi, kendini sürekli yenileyerek ve büyüterek sürdürdü. 
Petrol şu anda 3 istasyon ile hizmet veriyor. Noktasal hizmet anlayışı ile petrol, başarıyı yakalamış durumda.

Sami Şahin
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Personelden mehter takımı kurdu Mahalleliden başkana teşekkür

Ereğli Belediyesi, personeller-
den oluşan mehter takımı kurdu. 
Kısa sürede oluşturulan ve ilk ola-
rak 15 Temmuz etkinliklerinde sah-
neye çıkan mehter takımı vatan-
daşların takdirini topladı. Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven mehter 
takımında görev alan çalışanları tek 
tek Ereğlililere tanıttı. “Tarihimiz-
de önemli yere sahip olan mehter 
takımını Ereğli’mize kazandırdık” 

diyen Başkan Özgüven, “Belediye-
miz personellerinden oluşan meh-
ter takımımızı kısa sürede oluştur-
duk. Şehrimizde ilk olarak kurulan 
mehter takımımız çalışmalarını sür-
dürüyor. Bu takımı kurmayı hep 
arzuluyorduk şükürler olsun ki bu 
emelimize ulaşmayı başardık. Bun-
dan sonra programlarımızda görev 
alacak olan mehter takımıza başa-
rılar diliyorum. İlçemizde ilk olan 

hizmetleri gerçeğe dönüştürmeye 
devam ediyoruz. Yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz; sosyal, kültürel ve fiziki 
belediyecilik anlamında önemli hiz-
metlere imza attık. 

Hemşehrilerimizin layık gördü-
ğü belediye başkanlığı makamının 
sorumluluğu ile Ereğli’mize hizmet 
etmeye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Eti Mahallesi sakinleri Ereğli’ye 
ve mahallelerine yaptığı önemli 
hizmetlerden dolayı Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven’i makamında 
ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Özgü-
ven, “Şehr-i Emin olarak bu güzel 
şehrimize hizmet etmek bizim asli 
görevimiz. Sizlerin öneri ve destek-

leriyle önemli hizmetleri ilçemize 
kazandırmak için yoğun mesai har-
cıyoruz. Bu anlamda sizlerin bu tak-
dirleri bizi mutlu ederken, daha faz-
la ne yapabiliriz noktasında bizleri 
kamçılıyor. Halkımızın da desteği 
ile daha birçok hizmeti Ereğli’mize 
kazandıracağız. Ekiplerimiz sahada 
yoğun bir şekilde çalışmalarını de-
vam ettiriyorlar. Bir yandan altya-

pı çalışmalarımız devam ederken 
diğer yandan sıcak ve soğuk asfalt 
çalışmalarımız devam ediyor. Fizi-
ki Belediyeciliğin yanı sıra Sosyal 
Belediyecilik çalışmalarımızla da 
sizlerin gönüllerini kazanma gayre-
ti içerisindeyiz. Rabbim birliğimizi 
beraberliğimizi daim eylesin. Ziya-
retinizden dolayı sizlere teşekkür 
ediyorum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Müzik dinlemek için bir dönemin popüler ürünü olan kasetler, kaset çalarlardaki yerini şimdilerde tozlu raflara bıraktı. Binlerce 
kasete hâlâ raflarında gözü gibi bakan Erdal Kasetçilik Sahibi İsmail Erdal, “Kasetleri artık sadece meraklısı gelip alıyor” dedi

‘Kasetleri artık 
meraklısı alıyor’

Bir döneme damga vuran plaklar, 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeri-
ni kasetlere bırakmıştı. Müzik sektö-
ründe bir dönemin en teknolojik ürü-
nü olarak görülen kasetler, hemen 
hemen herkesin evlerinin bir köşe-
sinde yerini almıştı. Ancak teknolojik 
gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. 
Kasetlerin yerini de dolduran yeni 
teknoloji ürünler olan CD’ler ortaya 
çıktı. CD’ler de böylece bir dönemin 
taş plaklarını unutturan kasetleri 
unutturmuş oldu. Evlerin köşesinde 
bulunan ancak geçen yıllara ve geli-
şen teknolojiye direnemeyen kaset-
ler, artık kullanılmıyor. Bu nedenle 
artık kasetler, maziyi hatırlatan birer 
koleksiyon ürünü olarak kendine yer 
buluyor. Erdal Kasetçilik Sahibi İsmail 
Erdal, bir zamanların en popüler mü-
zik aracı olan kasetlerin bir dönem 
satışını yaparken, şimdilerde devri 
kapanan kasetlerin koleksiyonunu 
yapıyor. Türkiye’nin dört bir tarafın-
da satılan ve farklı isimler tarafından 
çıkarılan kasetleri İsmail Erdal’da bul-
mak mümkün. 
‘ŞU AN SADECE MERAKLISI GELİYOR’

Elinde çok sayıda kaset bulun-
duğunu belirten Erdal, “Ülkemizde 
bulunan çoğu sanatçının kasetleri 
elimizde mevcut ama eskisi gibi yok 
satmıyoruz. Sadece meraklısı geliyor 
onlar da 3-4 ayda bir geliyor. Kaset-
çiliği hobi olarak yapıyorum. Kasetleri 
elime alıp kalemle geri sardığımız 
günleri hiç unutmam. Sıkıldığım za-
man kasetlerin olduğu bölüme geçer 
hepsini karıştır, eski günlere bir gider 
gelirim” dedi. Konya Folklor Ekibin-
de ritim ve oyun ustası olarak görev 
yapan Erdal, “Eskiden sadece kaset 
satardık. Şimdilerde ise bağlama, ut, 
gitar ve keman satışı da yapıyoruz. 
Çünkü artık kasetçilik ile uğraşan bi-
risi ayakta kalamıyor. Ben maliyetimi 
bile zor karşılıyorum. Gitmiyor çünkü 
kasetler. Bugün kaset satın almak için 
bir neden kalmadı” ifadelerini kullan-
dı.

DÜĞÜNLERDEKİ 
ÇALGICI ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

1989 yılından beri bu işle uğraştı-

ğını dile getiren Erdal;“Çocukluğum-
dan beri müzik çalarken oynamayı 
severdim. Özellikle bizim Konya ha-
vaları çalmaya başladığında yerimde 
duramazdım. 7 yaşındayken sahne-
lere çıkmaya başladım. Daha sonra 
kasetçi açmaya karar verdim. Ama 
baktım kasetçilik eski havasını kay-
betti yanına bağlama, saz, ud, keman, 
darbuka, gitar gibi müzik aletleri ko-
yarak dükkânı biraz genişlettik” şek-
linde konuştu.

Bazı düğün merasimlerine de 
katıldığını söyleyen Erdal, eskiler 
düğünlere çalgıcı olarak 10 kişilik 
ekip giderdi. Bunu 6’sı çalarken 4’ü 
oynardı. Şimdi bakıyorum adam tek 
başına düğüne çalgıcı olarak gidiyor. 
Almış eline bir saz, bir org tek başına 
çalmaya çalışıyor. Eskiden öylemiydi? 
Darbukacısı, sazcısı, kemancısı, tef-
cisi, udcusu hepsi vardı daha güzel 
olurdu şimdikilerin pek tadı tuzu yok” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.
n MUSTAFA ALİ CANDAN

Bir döneme damga vuran kasetleri 
hala raflarında bulunduran ve 

kasetlere gözü gibi bakan İsmail 
Erdal, “Sıkıldığım zaman kasetlerin 

olduğu bölüme geçer hepsini karıştır, 
eski günlere bir gider gelirim” diyerek 

kasetlere verdiği önemi anlattı.

Boşuna demiyorum 
sessizliğin gücü diye… 

Ne bir demek çiçekti 
beklediğimiz, ne de dize 
dize yazılmış şiir… Ses-
sizce gelip yüreciğimize 
çöreklenen bir his, bir 
anlam olsa yeter.

Hayat; tevafuklarla 
dolu… Tesadüf demeyi 
sevmiyorum çünkü te-
sadüf demek; “yalnızca 
olasılıklara bağlı olduğu düşünülen olay-
ların bağıl nedeni” demek. Lâkin tevafuk 
“birbirine denk gelme, lâtifâne bir şekilde 
uyum içinde olma” anlamına gelir. 

Halk arasında bir deyim vardır, be-
nimde çok sevdiğim; “Hayy’dan geldik, 
Hu’ya gideceğiz.” Yani; her zaman diri 
olan Rabb’den gelip, yine ona döneceği-
mizi anlatır bu söz bize… 

Böyle düşünen bir insan için yaşa-
mında meydana gelen her olay öylesine 
anlamsızca oluşmaz. Her şeyin ardında 
saklı tılsımlı bir anlam yumağı vardır. 

Geçtiğimiz hafta çocuklarımla bir-
likte (öğrencilerimle) bir müzik eşliğinde 
oyun oynarken ansızın beni çepeçevre 
eden düşüncelerin arasında buldum 
kendimi… İmdadıma kâğıt ve kalem 
yetişti yetişmesine ama ufaklıklar saye-
sinde hızlı hızlı birkaç kelime karaladıktan 
sonra ilgiye aç yavrularıma bıraktım ben-
liğimi… 

Bugün gelip çattığında ise; çantam-
da bir kâğıdın üzerine alelacele sıralan-
mış, bizim de çok sevdiğimiz bir oyunun 
arka planını şenlendiren şarkının sözle-
rine rastladım. Satır satır düşüncelere 
daldım. Ve o satırları şimdi paragraf pa-
ragraf fikirlerimle açmak, beynimin dü-
şünce havuzundaki anlamlar ile bütün-
leştirerek bir derya oluşturmak istedim. 

“Ben bir elma kurduyum, kıvrıla 
kıvrıla gezerim. Nerede bir elma gör-
sem dayanamam süzerim.”Hayat bir 
yaşlı çınar ağacı, insanlar ise bu ağacın 
dallarında yavaş yavaş büyüyen, belli bir 
süre yaşayıp, güz mevsimine ulaşınca 
tek tek kendini ölümün kollarına bırakan 
meyveler... Bu âlemdeki her mahlûkun 
bir yaşama süresi olduğu gibi insanoğlu-
nun da belli bir zamanı var tabii...

Bu çınar insanların hepsini aynı 
şekilde besler, büyütür. Kendini olgun-

laştırmak, üst dallarda yer 
edinmek ise insanın elin-
dedir. Üst dallara çıkmayı 
başaran, kıpkırmızı, 
olgun bir meyve olana ne 
mutlu… Tabii bunun için 
de; her bireyin kendi içinde 
bir dünya saklıyor olduğu; 
insanlardan da nasiplen-
mek gerek.

“Dalda duran elma-
yım, olgunlaştım sorma-

yın. İçime yaramaz kurt düştü, başıma 
kuşlar üşüştü…” İnsanın ikinci evresi 
olan olgunlaşma… Olgunluğa eriştikten 
sonra insan durağan bir hal alır. Bu halin 
peşini ise içini kemiren sorular, endişeler 
takip eder. Ve kişi düşünceler ile başka 
âlemlere yolculuk yapmaya başlar. 
İnsan işte o zaman hayatın gayesine ve 
tecrübesine ulaşmıştır. Vakit sorgulama 
zamanıdır.

“Elmanın kalbindeyim, çok tatlı 
bir yerdeyim. Haydi, gelin çocuklar 
oynayıp, dans edelim.” Hayatı anlayan 
ve farkına vararak yaşamaya başlayan bir 
insan hayatın tam merkezinde, neyin ne 
olduğunu bilerek ilerler. Temkinli adımlar 
ve bilinçli bir beyin… Eee, kendini bilen 
bir insan için hayata ayak uydurmak çok 
da zor olmasa gerek. Bundan dolayı on-
dan rahatı, mutlusu yoktur.

Bu düşüncelerden sonra şarkıyı ya-
zan kişiyi çok takdir ettim açıkçası. Bir ço-
cuk şarkısından bu kadar düşünce nasıl 
çıkar diye düşünmeyin. Alın size bir fikir. 
Kendi düşünceleriniz ile karşılaştırmanız 
serbest. 

Çocuk şarkıları ‘eğitici şarkılar’ diye 
isimlendirilir. Şunu fark ettim ki; çocuk 
şarkısı deyip geçmemek gerekiyor. Ger-
çekten eğlendirirken eğitiyorda… Neşeli 
bir melodinin ardında alın size kocaman 
bir hayat dersi… Düşünebilmek ve farkı-
na varmak önemli olan.

Şarkıyı dinleyip sizin de düşüncelere 
dalmanızı isterim. Şarkımızın ismi yazı-
mın başlığında yer alıyor. Aynı düşünce-
de olur muyuz?.. Tabii ki bilinmez. Ama 
yeter ki bir şeyleri akıl süzgecimizden ge-
çirelim. Taşlarını, çakıllarını ayıklayıp saf, 
ince düşüncelerimizin farkına varalım. 
Olduğu gibi sorgusuz sualsiz kabul et-
meyelim.Selam ve dua ile yazı dostlarım. 
Çocukluk ile kalın.

BEN BİR ELMA KURDUYUM

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Seydişehir’de, buğday ve 
arpa hasadına başlandı

İlçe Ziraat Odası 
Başkanı Ahmet Ünver, 
yaptığı açıklamada, il-
çede hububat hasadı-
nın kırsal mahalleler-
de başladığını belirtti.  
Gelecek haftadan iti-
baren Suğla Ovası’nda 
da hasada başlanaca-
ğını dile getiren Ün-
ver, “İlçemizde bu yıl 
250 bin dekar alanda 
buğday ve 60 bin de-
kar alanda arpa olmak üzere toplam 
310 bin dönüm alanda hububat eki-
mi yapıldı.” dedi.  Ünver, bakanlıkça 
açıklanan fiyatlar doğrultusunda ge-
lecek hafta ofis merkezinde rande-
vulu sistemle makarnalık buğdayın 
kilosu 1 lira, ekmeklik buğdayın ise 

kilosu 0,94 kuruştan alınmaya baş-
lanacağını ifade etti.  Açıklanan alım 
fiyatlarının çiftçiyi mağdur edeceği-
ni ileri süren Ünver, “Bakanlığımı-
zın fiyat politikasını gözden geçir-
mesi gerekir. Çiftçilerimize bol ve 
bereketli kazanç diliyorum.” değer-
lendirmesi yaptı.   n AA



19 TEMMUZ 20176 HABER

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
19 Temmuz 2017 Çarşamba  • Yıl: 9 • Sayı: 3091

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Otomobilde yapılan aramada 10 kilogram 
esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl 
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Müca-
dele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi 
Saraçoğlu Mahallesi’ndeki yol kontrolünde 
şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç-
ta yapılan aramalarda bir valizin içinde 10 
kilogram esrar bulundu. Polis, olayla ilgili bir 
kişiyi gözaltına aldı.  n İHA

Seydişehir’de meydana gelen trafik kazasın-
da aynı aileden 4 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre Ramazan Sedakatlı 
(45) yönetimindeki 01FN 522 plakalı otomo-
bil, Seydişehir Antalya çevre yolu Muradiye 
Kavşağı’nda sürücünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 
otomobil sürücüsü Sedakatlı ile  eşi Sevgi 
(38) çocukları Ayşenur (12) ve Raziyenur 
(11) Sedakatlı yaralandı. Yaralılar Seydişehir 
Devlet Hastanesinde tedavi altına alndı.  
n AA

Seydişehir’de
kaza: 4 yaralı

10 kilo esrar
ele geçirildi

Seydişehir’de şarampole devrilen otomobildeki aynı aile-
den 4 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Antalya çevre yolu Mu-
radiye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ra-
mazan S.(45) idaresindeki 01 FN 522 plakalı otomobil, kav-
şakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 

eşi Sevgi S. (38) ve çocukları Ayşenur S. (12) ile Raziyenur S. 
(11) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay 
yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 
Otomobilde sıkışan Sevgi S., itfaiye ekiplerince araçtan çıkar-
tıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans-
larla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı.  n İHA

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Suğla Cazibe Sulaması 
Projesi yüzde 98 bitti

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürlüğü tarafından Konya’da inşası 
sürdürülen Seydişehir Suğla Cazibe 
Sulaması projesinde, yüzde 98 fiziki 
gerçekleşmeyle sona yaklaşıldı.  Ba-
kanlıktan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, geniş zirai alanlara sahip Kon-
ya’da sulama yatırımları hız kesme-
den devam ediyor.

Tamamlanarak hizmete girme-
siyle bölgede 95 bin 300 dekar zirai 
alanı suyla buluşturacak Seydişehir 
Suğla Cazibe Sulaması projesi, Kon-
ya’da tarımın gelişmesi için hızla 
inşa ediliyor.

Konya’da tarımın gelişmesin-
deki en önemli etkenin sulama 
yatırımları olduğu göz önüne alı-
narak yapılan, yüzde 98 fiziki ger-
çekleşmeye ulaşılan projede, 157 
bin metre drenaj kanalı kazısı ve 
dolgusu, 180 bin metre tersiyer ka-
nal kaplama betonu, 40 bin metre 
tahliye kanal dolgusu, bin 250 sanat 
yapısı ve 168 bin metre servis yolu 
tamamlandı.

YATIRIM BEDELİ YAKLAŞIK 
130 MİLYON LİRA

Ağustos ayında tamamlanması 

hedeflenen projenin yatırım beledi 
ise yaklaşık 130 milyon lira. Proje-
nin tamamlanması ile bölgede de-
kar başına 908 lira gelir artışı, ülke 
ekonomisine ise yıllık 86 milyon 
500 bin lira katkı sağlanması ön-
görülüyor. Ayrıca projeyle, bölgede 
ikamet eden 10 bin kişiye yeni istih-
dam alanlarının açılması bekleniyor.

 “BÖLGENİN REFAH 
DÜZEYİ ARTACAK”

Açıklamada konuya ilişkin de-
ğerlendirmelerine yer verilen Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, projenin tamamlanması ile 
bölgede ziraata dayalı sanayinin ge-
lişeceğini belirtti.

Eroğlu, bu değişimin bölge hal-
kının sosyoekonomik olarak gelişim 
göstermesine olanak sağlayaca-
ğını ve refah düzeyini artıracağını 
vurgulayarak, “Biz Bakanlık olarak 
Konya’ya sulama anlamında yatı-
rımlarımıza ve bu ilimizin bereketli 
topraklarını suyla buluşturmaya 
devam edeceğiz. Konya tarihinde 
görmediği yatırımları son 14 yılda 
aldı. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın 
teminatıdır.” ifadelerini kullandı.
n AA

Kadınhanı’nda görev esnasında minibüsün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi 
41 yaşındaki Erkan Kurşun, memleketi Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Kurşun
dualarla defnedildi

Konya’da yaptığı uygulama son-
rası dubaları topladığı esnada mini-
büsün çarpması sonucu şehit olan 
trafik polisi 41 yaşındaki Erkan Kur-
şun, memleketi Karaman’da son yol-
culuğuna uğurlandı. 

Konya Emniyet Müdürlüğün-
de düzenlenen törenin ardından 
dün akşam saatlerinde Karaman’a 
getirilen polis memuru Erkan Kur-
şun’un cenazesi son kez Gazidükkan 
Mahallesi’ndeki baba ocağına götü-
rülerek helallik alındı. Daha sonra 
Kurşun’un naaşı Karaman Devlet 
Hastanesi morgunu koyuldu. Öğle 
saatlerinde hastane morgundan alı-
nan şehit polisin cenazesi namazın 
kılınacağı Aktekke 15 Temmuz De-
mokrasi Meydanı’na getirildi. Cena-
ze namazına, şehidin ailesi, yakınla-
rı, Karaman Valisi Fahri Meral, AK 
Parti Karaman Milletvekilleri Recep 
Konuk ve Recep Şeker, Karaman 
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 
Karaman İl Emniyet Müdürü Levent 
Tutuk, askeri erkan, daire müdürleri, 
siyasi parti ve sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri, meslektaşları ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müf-
tüsü Muhammet Lütfi Ketenci tara-
fından kıldırılan namazının ardından 
şehit polis Erkan Kurşun’un cenazesi 
Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir me-
zarlığında bulunan Polis Şehitliğinde 
dualarla defnedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Kaza, 16 Temmuz saat 16.20 sı-

ralarında Konya Afyonkarahisar ka-
rayolu Kadınhanı ilçesi Bölge Trafik 
Denetleme İstasyonu önünde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol 
uygulaması yapan polis ekibinden 
Erkan Kurşun (40), yoldaki dubala-
rı aldığı sırada Konya istikametine 

seyir halinde olan R.Ö. idaresinde-
ki 04 DC 429 plakalı minibüs, polis 
memuruna çarptı. Polis memuru 
Kurşun olay yerinde hayatını kay-
betti. Sürücüsünün uyuduğu belir-
tilen minibüs, çarpmanın ardından 
refüje çıkarken, polis memuru Erkan 

Kurşun’un şapkasının da minibüsün 
koltuğuna düştüğü görüldü. Kaza 
mahalline polis ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza 
mahallinde inceleme yaparken, mi-
nibüs sürücüsü gözaltına alındı.
n İHA 



KTO Karatay Üniversitesi Akade-
mik Kültür Topluluğu’nun “Elimden 
Tutar Mısın” başlıklı projesi, Gençlik 
ve Spor Bakanlığından destek almaya 
uygun görüldü. 

KTO Karatay Üniversitesi bün-
yesinde bulunan 38 öğrenci toplulu-
ğundan birisi olan Akademik Kültür 
Topluluğu, kabul edilen proje kap-
samında 65 bin lira hibe almaya hak 
kazandı. Projede öncelikli hedeflerinin 
başta Konya olmak üzere, İç Anadolu 
Bölgesi’nde bulunan köy okulların-
daki öğrencilerin maddi ve manevi 
eksikliklerini giderip eğitim alanında 
kendilerine rehberlik hizmeti sunmak 
olduğunu ifade eden KTO Karatay 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. 
Sınıf öğrencisi ve Proje Koordinatörü 
Fatma Nur Şahin, “Projemizin bakan-
lık tarafından destek almaya hak ka-

zanması bizleri son derece sevindirdi. 
Köy okullarındaki öğrenci kardeşleri-
mize rehberlik hizmeti sunabileceğiz. 

Bununla birlikte düzenleyeceğimiz 
şehitlik gezileriyle öğrencilerimizi ta-
rih ve kültür alanında bilgilendirmiş 

olacağız. Diğer çalışmalarımız ise 
Konya genelinde dönemlik bilim, ta-
rih, edebiyat ve kültür dergisi ile bir-
likte 15 Temmuz şehitlerinin ve ga-
zilerinin hikayelerini derleyeceğimiz 
bir kitap çıkarmak olacaktır” şeklinde 
konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk 
ise, Akademik Kültür Topluluğunun 
değerlerine sahip çıkarak kendilerini 
gururlandırdığını söyledi. 

Öztürk, “Gençlik ve Spor Bakan-
lığı tarafından projenin kabul gör-
mesi de ayrı bir gurur vesilesi. Ben 
Mütevelli Heyetimiz adına, öğrenci 
kardeşlerimi tebrik ediyorum ve di-
ğer öğrencilerimiz açısından da bu 
çalışmaların örnek olmasını temenni 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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18-26 Temmuz 2017 tarihleri ara-
sında yani tercih sürecinde üniversite 
adayları, YGS ve LYS’lerde elde ettikleri 
yerleştirme sıralamaları ve puanları çerçe-
vesinde seçim yapacaklar. Adaylara ilk ola-
rak tercih sürecinde söylemem gereken; 
ÖSYM›nin Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanlar Kılavuzunu incelemeleridir. 
Bu tüm adaylar için yol gösterici önemli bir 
rehber olacaktır. Özellikle bölümlere giren 
en son adayın taban puanı, başarı sırası 
kontenjanları bu yılki tercihlerin belirlen-
mesinde her yıl olduğu gibi büyük önem 
taşıyacaktır.

Bilindiği gibi, en çok tercih edilen üni-
versitelerin ve bölümlerin kontenjanları 
sınırlı ve sıralamaları düşük iken özellikle 
başarı sırası ortalarda olan öğrenciler bu 
üniversite ve bölümlere yerleşemeyeceğini 
düşünerek ister istemez karamsarlığa kapı-
lıyorlar. Bu noktada adaylara söyleyeceğim 
şudur; yükseköğretimi hangi üniversite 
ya da bölümde okuduğunuz önemli ama 
esas belirleyici süreç mezuniyet dönemin-
de, akademik altyapınızı iş yaşamınızda 
ne kadar kullanabildiğinizden, kendinizi 
ne düzeyde geliştirdiğinizden ve mesleği 
ne kadar sevdiğinizden geçiyor. Tekrar 
belirteyim, adayların öğrenim görecekleri 
üniversitenin öğrenciye sağlayacağı 
koşullar önemli ancak belirleyici olan, 

adayların kendilerini geliştirmek adına 
harcayacakları çaba, iş hayatına erken 
başlama, yabancı dil öğrenme, geliştirici 
sosyal kulüp faaliyetlerine katılma ve mes-
leği sevme gençlerin üniversite sonrası 
uyum sürecini hızlandıracak unsurlardan 
olacaktır.

Tercih yapmadan evvel, bölümler 
ve üniversiteler hakkında bilgi sahibi ol-
manız çok önemli! Tercihleri sıralamadan 
önce hedeflediğiniz meslekler ve üniversi-
teler hakkında bilgilere ulaşmanız gerekir. 
Bu konuda elinizdeki yazılı kaynaklardan, 
üniversitelerin eğitim kurumlarına gönder-
dikleri broşürlerden ve internetten yararla-
nabileceğiniz gibi, eğitim almak istediğiniz 
üniversitede okuyan birkaç öğrenciyle, o 
bölümden mezun olanlarla görüşüp bilgi 
sahibi olabilirsiniz.

• O bölümü okurken eğitim süreci 
boyunca görülecek dersler nelerdir?

• Görülecek bu dersler sizin hoşlana-
cağınız nitelikte mi?

• Seçmek istediğiniz bölümü 
bitirdiğinizde, mezun olduğunuzda ne öl-
çüde iş imkânı var?

• Bu üniversitenin fiziksel şartları, size 
sağlayacağı koşullar, sosyal ortamıvs na-
sıl?

• Seçmeyi düşündüğünüz üniversite, 
size barınma ve burs imkânı sağlanabiliyor 

mu?
• Seçmeyi düşündüğü-

nüz üniversite, mezunlarına 
iş imkânı sağlamada ne de-
rece etkili?

Bu ve buna benzer so-
ruların cevabını öğrenmeye 
çalışıp ondan sonra tercih-
lerinizi şekillendirmeniz çok 
ama çok önemlidir. Bu ve bu 
benzer konuları araştırma-
dan tercih yapıp sonradan 
mutsuz olan birçok öğrenci ile karşılaştım.

Adayların dikkat etmeleri gereken 
bir diğer konu da, istemediği bölümleri 
tercih listelerine almalarıdır.Tercih sü-
recinde karşılaşılan en önemli hatalardan 
bir tanesi de sadece sıralamaya bakarak 
tercihlerin yapılmasıdır. Bu durumda aday 
ÖSYM’ce yerleştirilen programa kayıt yap-
tırsın yaptırmasın bir sonraki yıl BAŞARI 
PUANI YARI YARIYA DÜŞMEKTEDİR. 
Tercih sürecinin hatasız bir biçimde geçi-
rilebilmesi için öncelikle konunun uzmanı 
bir rehber öğretmenden destek alınmalıdır. 

Bu aşamada yapacağınız 
en büyük hata, neresi 
olursa olsun yerleşeyim, 
düşüncesiyle hareket etmek 
olacaktır. 

Bu durum sonraki yıllar-
da tekrar sınava girmeniz ya 
da istemediğiniz bir mesleği 
yapmak zorunda kalmanı-
za veyahut mezuniyetinizle 
alakalı olmayan başka iş 
kollarına yönelmenize neden 

olacaktır.
Gelelim tercihlerinizi nasıl şekillen-

direceğinize. Burada dikkat edilmesi 
gereken bir diğer husus, tercih aralığı-
nın geniş tutulmasıdır. Adaylar önemli 
değişikliklerin olduğu 2017 ÖSYS de 
tercihlerini gerçekleştirecekler. Adayların 
yaşam biçimleri tercihlerle şekillenecek. 
Adayların 24 tercih hakkı var. Bu haklar 
kullanılırken sadece tek bir üniversite ya 
da tek bir bölüm seçilmemeli,tercihlerinizi 
daha geniş yelpazede düşünmelisiniz.

Tercihte şehir mi, üniversite mi 

önemli?Tercihler döneminde birçok 
adayın, yaşadığı ildeki üniversiteleri ter-
cih etme eğilimi var. Hâlbuki öğrencinin 
kapasitesi ve yeteneği daha kaliteli bir 
üniversiteyi kazanmaya elverişli olabiliyor. 
Ailesiyle beraber olma düşüncesi, öğren-

ciyi bu seçiminden alıkoyuyor. 
Bu gibi durumlarda öğrenci, aile ve 

rehber öğretmenin ortak bir anlayışla karar 
vermeleri ve tercihlerde bulunmaları daha 
yararlı olacaktır. 

Bazı meslekler vardır ki, mezun olunan 
üniversitenin ismi, iş yaşamına geçildiğin-
de bir referans oluşturur. Bu yüzden öğ-
rencinin, bulunduğu ilde okuma fikri, eğer 
çok özel bir neden yoksa vazgeçilmez bir 
amaç haline gelmemelidir.

Tüm bu süreç içerisinde öncesinde 
olduğu gibi ailenin desteği önemli. Çocuk-
larıyla aynı fikirde olmayan ebeveynler için 
bu süreç adeta bir sınav niteliği taşıyacak. 
Hayatın çocuklarının hayatı olduğu gerçe-
ğini unutmadan çocuklarına destek olma-
ları aileler için önemli bir sınav.

Tercihleri yaparken neler yapılmalı / 
dikkat edilmeli?

-Tercih sürecinde ilk tercihler genelde 
realite olan tercihleri oluşturur. İlk birkaç 
tercihin sırası alınan sıranınaltında olabilir. 
Fakat bu tercihlerin sayısı doğru ayarlan-
malıdır. 

-Bu tercihlerden sonra ideal tercih 
sıralaması yapılmalıdır. Bu sıralama belir-
lenirken öncelikle istek sırası göz önünde 
bulundurulmalıdır.

-24 tercih hakkının son sıralarına ise 
kendi başarı sırasının üstünde sıralara sa-
hip tercihler yazılabilir.

-Bölümün alan içi veya alan dışı olma-
sına

-Bölümün özellikleri
-Kontenjan sayıları 
-Kazanılsa dahi kayıt olmayı düşünül-

meyen programlara tercih listesinde yer 
verilmemelidir.

Tercihleri yaparken neler yapılma-
malı

-Sadece pua-
na bakılarak tercih yapılmaz. 
-Sadece sıralamaya bakılarak tercih yapıl-
maz.

-Sadece aile istediği için tercih yapılmaz. 
-Sadece arkadaş için tercih yapılmaz. 
-Sadece mesleğin saygınlı-
ğından dolayı tercih yapılmaz. 
-Sadece üniversite adı için tercih yapılmaz. 
-Sadece bölüm adı için tercih yapılmaz. 
-Sadece şehir için tercih yapılmaz. 
-Sadece yabancı dille eği-
tim yaptığı için tercih yapılmaz. 
-Sadece açıkta kalmamak için tercih yapıl-
maz.

2017 TERCİH DÖNEMİ YAZILARI-2
ÖSYM TERCİH YAPARKEN 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?

mehmetalperyolcu@gmail.com
MEHMET ALPER YOLCU

Nasreddin Hoca heykeline
Başkan Akkaya’dan tepki

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, medyada ve sosyal medya-
da yer alan Konya-Afyonkarahisar 
karayolu üzerinde bir dinlenme te-
sisindeki Nasreddin Hoca heykeline 
tepki göstererek, Nasreddin Hoca’yı 
küçültecek ve onu ticarethanele-
re konu edecek bu tür davranışları 
doğru bulmadığını belirtti. 

Başkan Akkaya yaptığı açıkla-
mada, “Bugünlerde medyada Nas-
reddin Hoca ile ilgili bir konu var. 
Medyamızın bu konuya duyarlılığın-
dan dolayı ben teşekkür ediyorum. 
D-300 karayolundaki bir dinlenme 
tesisindeki heykelin Nasreddin Ho-
ca’ya pek benzemediği, onu yansıt-
madığı şeklinde ifadeler var. Doğ-
ru, hakikaten biz de hocamızı tam 
yansıtmadığını ve onu tam temsil 
etmediğini düşünüyoruz. Bu konu 
ile ilgili önümüzdeki günlerde ilgili 
firma sahibine de gerekli uyarıyı ya-
pacağız. Nasreddin Hocamızın me-
sajları evrenselleşmiş, uluslararası 
boyutta yankı bulmuş, birçok Avru-
pa ülkesinde, Kanada’da, Avustral-
ya’da, Çin’de, Japonya’da hocamı-
zın mesajları yankı bulmuştur. Bir 
evrensel kimlik haline gelen, filo-
zof olan, İslam alimi olan hocamızı 
küçültmemek, onun bu kimliğine 
zarar vermemek için biraz daha 
dikkatli olmamız gerekiyor. Gerek 
heykelleri yaparken, gerekse temsili 
Nasreddin Hoca’yla çeşitli şenlikleri, 
etkinlikleri yaparken dikkatli olma-
mız lazım. Her yere hocamızı gö-
türürsek hocamızı küçültürüz. Ben 
Nasreddin Hoca torunlarına hizmet 
eden bir belediye başkanı olarak, 

Nasreddin Hocamızın bir torunu 
olarak bizi izleyenlerden, dinleyen-
lerden hassaten rica ediyorum; ho-
camızı küçültmeyelim, hocamızı her 
yere temsili Nasreddin Hoca olarak 
götürmeyelim. Hocamız, toplum-
da yanlış giden olayları düzeltmek 
adına mizahı bir sanat olarak, eği-
tim metodu olarak kullanmış nükte 
ve latife şeklinde kullanmıştır. Asıl 
olan hocamızın o insanları gülüm-
setirken düşündürmesi, yanlışlıkları 
düzeltmesi, olaylara duyarlı kalma-
sıdır. Hocamızı bu kapsamın dışına 
çıkarmamız lazım. Dolayısıyla Nas-
reddin Hocamızın bu tür heykellere, 
her ticarethaneye, her yere konu 
edilmesini doğru bulmuyorum. Her 
yere Nasreddin Hoca heykeli dikil-
mesini de doğru bulmuyorum. Ak-
şehirimize geldiğinde misafirlerimiz 
görecektir ki Gülmece Parkımız var. 
Orada Nasreddin Hoca fıkralarımızı 
canlandıran heykellerimiz var, ko-
nuşan banklarımız var. Bu parkı-
mızda Nasreddin Hocamızın fiziki 
kimliğine, gerçekten o alimliğine, 
filozofluğuna, kadılığına, zarar ge-
tirmeyecek şekilde o fıkra canlandır-
ma heykelleri yapılmıştır. Onun için 
örnek almamız gerekirse buradaki 
heykelleri örnek almamız lazım. 
Son söz olarak da şunu söylemek 
istiyorum; temsili Nasreddin Hoca 
sıfatıyla, görüntüsüyle, her şenliğe 
konu etmeyelim, hocamızı her şen-
liğe götürmeyelim. Her yere ve her 
ticarethaneye hocamızın heykelini 
dikmeyelim. Bu konuda tüm va-
tandaşlarımızdan duyarlılık bekliyo-
rum” dedi.  n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezleri ve bağlı mahallelerdeki otobüs 
duraklarını modern hale getiriyor, ihtiyaç olan noktalara yeni otobüs durakları yapıyor

Büyükşehir’den 
ilçelere durak

Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 il-
çeye birden hizmet götüren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkez-
leri ve bağlı mahallelerdeki otobüs 
duraklarını modern hale getiriyor, 
ihtiyaç olan noktalara yeni otobüs du-
rakları yapıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe 
merkezlerinde ve Yeni Büyükşehir 
Yasası ile yeni bağlanan mahallelerde 

otobüs duraklarını yenilemeye başla-
dı. 

Yeni Büyükşehir Yasası ile 31 il-
çeye birden hizmet götüren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkez-
lerinde prestij caddelerde ve yeni 
bağlanan mahallelerde Konya mer-
kezdeki durak standardı ile güvenilir 
ve konforlu ulaşım imkanı sağlamayı 
amaçlıyor. 

Çalışmalar kapsamında otobüs 
durağı olmayan mahallelere yeni du-
raklar yapılırken eski ve atıl durumda 
olan duraklar kaldırılarak yerlerine 
yeni tek tip modern cam duraklar ku-
ruluyor. 

Mahallenin büyüklüğü ve ihtiyacı 
doğrultusunda belirlenen sayıda ku-
rulan duraklar, mahalle sakinlerinin 
talepleri de dikkate alınarak otobüs 

güzergâhlarına göre yerleştiriliyor. 
Akören İlçesi’nde tamamlanan, Kulu 
İlçesi’nde devam eden çalışmalar kısa 
sürede bütün ilçelerde gerçekleştiri-
lecek. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Planlama ve Raylı Sistem Daire 
Başkanlığı bünyesinde ilçelerde 202 
hatta 240 otobüs ile ulaşım hizmeti 
veriyor.  n HABER MERKEZİ 

KTO Karatay’a Bakanlık’tan destek

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya

Çalışmalar kapsamında otobüs durağı olmayan mahallelere yeni duraklar yapılırken 
eski ve atıl durumda olan duraklar kaldırılarak yerlerine yeni tek tip modern cam duraklar kuruluyor.
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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.

* Metal Presci
* Mobilya Boyacısı

* Mobilyacı
* Terzi

* Kaynakçı (Belgesi 
olan  tercih edilecektir)

* Vasıfsız Bay 
ve Bayanlar

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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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

- 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;

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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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

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

  Elektrik ve Mekanik sistemlerde en az 3 yıl deneyimli,
  Bakım formenliği yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip,
  Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik lise mezunu,
  Takım çalışmasına yatkın,
  İş takibi yapabilen,
  En az B ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen,

BAY 
BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU

alınacaktır
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

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

10 Kişilik 
Yemek ve Sabah - İkindin 

Cay verecek Emekli 

Erkek Ahçı 
Aranıyor 

Müracaat : 0532 433 34 88 

İkinci elde
kalite ve 

güvenin tek 
adresi
Necip Metinöz

0536 603 77 81
Mehmet Metinöz
0532 607 39 40

Ankara Yolu Galericiler Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi 
10414 Sk. No:7/1 Karatay Konya  0332 342 42 85

Yasin Metinöz
0554 723 28 73

Pasta - Cila 
Detaylı Temizlik

DURSUN
OTO YIKAMA

Hasan DURSUN
Tel: 0536 253 24 00
Adres: Ankarayolu Galericiler Sitesi 

Fevzi Çakmak Mahallesi 10429 Sokak 
No:10 Karatay

ZAYi 
VE 

ELEMAN 
İLANLARINIZ 

İÇİN
BİR 

TELEFON
KADAR 
YAKINIZ

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

Bosna  Hersek Mahallesi’nde  
Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ZAYİ
B sınıfı ehliyetimi 
kaybettim 
hükümsüzdür. 

Mustafa ADİGÜZEL

Z-225

ZAYİ
B sınıfı ehliyetimi 
kaybettim 
hükümsüzdür. 
Süleyman Fuat AĞAR

Z-226

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi 
Akademik 
personel kimlik 
kartımı kaybettim 
hükümsüzdür.

Ruhi GÜL

Z-227



Türkiye’nin dört bir yanından ve 
yurt dışından ziyaretçi akınına uğ-
rayan Bilecik’teki Ertuğrul Gazi Tür-
besi’ne yılın ilk 6 ayında 270 bin kişi 
geldi.

Türkiye’nin dört bir yanından ve 
yurt dışından ziyaretçileri ağırlayan 
Bilecik’teki Ertuğrul Gazi Türbesi’ne 
yılın ilk 6 ayında gelen ziyaretçi sa-
yısı, geçen senenin aynı dönemine 
göre yüzde 107 artarak 270 bin kişiye 
ulaştı.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Osman Bey’in babası Ertuğrul Ga-
zi’nin Bilecik’in Söğüt ilçesindeki tür-
besi, bu yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisi ve 
özellikle askerler tarafından ‘’Saygı 
Nöbeti’’ tutulmaya başlanmasının 
ardından hafta sonları binlerce kişi-
nin geldiği türbede, Alp kıyafetleri, 
aksesuarlar ve tarihi misyona uygun 
malzemeleriyle nöbet tutan askerler 
büyük ilgi görüyor.

Ülkenin dört bir yanından ve yurt 
dışından gelen küçük büyük her yaş-
tan manevi atmosferde zaman geçi-
ren vatandaşlar, türbede dua ediyor, 
fotoğraf çektiriyor.

Hollanda’dan gelen ve eşi ile 2 
çocuğuyla birlikte türbede dua eden 
Hayati Çevik, maneviyattan ruha 
gıda almak için geldiklerini belirterek, 
farklı duygular yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli’den Söğüt’e motosikletle-
riyle gelen Furkan ve Ömer Şen kar-
deşler ise uzun zamandır bu ziyareti 
yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ertuğrul Gazi’nin unutulmaması 
gerektiğini dile getiren Furkan Şen, 
“Hepsinden Allah razı olsun. Geç-
mişimizi ziyaret etmek, onlara dua 
etmek için buradayız.” ifadesini kul-
landı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkile-
nen ailesini kıramadığını vurgulayan 
Erol Yiğitkalan da Birleşik Arap Emir-
likleri’nden bu duygularla geldiklerini 
aktardı.

Ticaretle uğraştığını anlatan 40 
yaşındaki Yiğitkalan, eşi ve çocuğuyla 
birlikte kilometrelerce uzaklıktan gel-
mesinin ardından müthiş bir manevi-
yata girdiklerini söyledi.

Hafta sonu 10 bin kişiye ulaşıyor
Söğüt Kaymakamı Berkan Sön-

mezay, ilçeye yapılan ziyaretlerden 
memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu yıl yoğun halde ziyaretçi gel-
diğini vurgulayan Sönmezay, “Ecda-
dımızın maneviyatına ülke içi ve dı-
şından rağbet sürüyor. Ertuğrul Gazi 
Türbesi’ne gelen vatandaşlarımız 

dualarını ediyor, ecdadı yad ediyor. 
Geçen yıl 6 ayda 130 bin kişi gelmişti. 
Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 
100’ün üzerinde arttı. Hafta sonları 
türbeyi ziyaret edenlerin sayısı yakla-
şık 10 bine ulaştı. Bu yılın ilk 6 ayında 
türbeyi 270 bin kişi ziyaret etti.” diye 
konuştu.

Bilecik Valiliği, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve 2. Jandarma Er Eği-
tim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle 
hazırlanan proje kapsamında, Söğüt 
Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi 
Komutanlığındaki 9’u uzman çavuş, 
4’ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker, 
7 Mayıs’tan bu yana dönüşümlü ola-
rak “Saygı Nöbeti” tutuyor.
n AA
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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

TANKSAN TANKER 
SANAYİİ VE TİCARET

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 

ELEKTRİK ve GAZALTI 
KAYNAK kullanımını 

bilen deneyimli 
kaynakçılar 

aranmaktadır.
ASTİM SANAYİİ SİTESİ. Fevzi çakmak Mh. 

10753 Sokak.  No:22/A Karatay/KONYA 
(Ankara Yolu Üzeri Beşel Gıda Arkası)

İLETİŞİM: 0532 633 79 87

Cazibe Merkezleri 
Programı’nda sona gelindi

Kalkınma Baka-
nı Elvan, Kalkınma 
Bankasının Cazibe 
Merkezleri Progra-
mı’na ilişkin çalışma-
larını hemen hemen 
tamamladığını belir-
terek “Önümüzdeki 
günlerde sonuçlar 
Başbakanımız tara-
fından açıklanacak ve 
firmalarımızı destek-
lemeye başlayacağız” 
dedi.

Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan,  Cazibe 
Merkezleri Programı ile ilgili son du-
rumu paylaştı. 

Program kapsamında 3 bin 380 
firmanın başvuru yaptığını ifade 
eden Elvan, söz konusu projeler 
kapsamında 92 milyar liralık yatı-
rım ve 365 bin kişilik istihdamın 
öngörüldüğünü söyledi. Elvan, anı-
lan firmaların değerlendirilmesi ve 
program dahilindeki 23 ilin yapısı 
itibarıyla hangi yatırımların önce-
likli olduğu, firmaların teklif ettikleri 
yatırım alanıyla ilgili deneyimlerinin 
bulunup bulunmadığı gibi konula-
rın değerlendirildiğini bildirdi.

Elvan, Kalkınma Bankasının 
çalışmasını hemen hemen tamam-
ladığının altını çizerek, şöyle devam 
etti:  “İnşallah önümüzdeki gün-
lerde sonuçlar Sayın Başbakanımız 
tarafından açıklanacak ve program 
çerçevesinde firmalarımızı destek-
lemeye başlayacağız. Bütçemizde 
2017’de harcayabileceğimiz yeterli 
kaynağımız var. Dolayısıyla biz fir-
malara destek vereceğiz. İlk aşama-
da destek verilenlerin dışında 2018 
yılının ilk çeyreğinde de bir grup fir-
maya destek sağlayacağız.” 

“Doğu ve Güneydoğu Anado-

lu bölgelerindeki huzur ve sükunet 
daha da artacak”

Elvan, programın bölgeler ara-
sı gelişmişlik farklarının azaltılması 
açısından önemine işaret ederek, 
başvuranlar arasında büyük ölçekli 
yabancı firmalar bulunduğunu söy-
ledi. 

Yüksek teknoloji alanında ya-
tırım yapan bazı firmaların da baş-
vuruda bulunduğunu dile getiren 
Elvan, “Bu, Türkiye ekonomisinin 
ne kadar sağlam temeller üzerine 
oturtulduğunun önemli bir göster-
gesi.” diye konuştu. 

Bölücü terör örgütü PKK ile ya-
pılan mücadele noktasında da çok 
önemli adımlar attıklarına dikkati 
çeken Elvan, şunları kaydetti: “İn-
şallah önümüzdeki günlerde Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
rindeki huzur ve sükunet daha da 
artacak. Bölgede yatırım ortamı için 
de uygun bir iklimin oluştuğunu 
düşünüyorum. Yatırımcılarımızın 
da hem hükümetimize güveni hem 
de terör örgütünün tamamıyla yok 
edilmesine yönelik atmış olduğu-
muz adımların neticesini verdiğini 
bu şirketlerimiz görüyor. Bu neden-
le bu yoğun talebi yaptılar. “  n AA

İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili açıklama yapan KONTİMDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Başaran, “Adil yargılama ve hızlı çözümler herkesin önünü açacaktır” dedi 

‘İşçi çalıştırmaktan
endişe duyulmamalı’

Konya Tesisat ve İnşaat Malze-
mecileri Derneği (KONTİMDER), 
işçi-işveren anlaşmazlıklarını içeren 
“İşçi Ve İşveren Uyuşmazlıkları ve 
Kıdem Tazminatı Fonu” konulu basın 
toplantısı düzenledi. 

KONTİMDER Konferans Salo-
nu’ndaki toplantıya derneğe bağlı 
üyeler ile KONTİMDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Osman Başaran katıldı.

Başkan Başaran, iş davalarının 
uzun sürdüğünü dile getirerek en 
çok alacak davaları nedeniyle mahke-
meye gidildiğini belirterek, “İş dava-
larının türleri yıllık ortalama görülme 
süresi 2014 yılında 417, 2015 yılında 
431, 2016 yılında ise 434 gün sürdü. 
Bu davaların türleri incelendiğinde  
ise 2016 yılında iş mahkemeleri-
ne açılan davalarda ilk sırada yüzde 
61,2 oran ile alacak davaları, ikinci 
sırada ise yüzde 22.3 oran ile tespit 
davaları yer alıyor. İşverenler üretim, 
yatırım, istihdam ve ihracat yapmak 

için çabalarken ortaya çıkan işçi- işve-
ren uyuşmazlıkların hem yargının iş 
yükünü artırıyor hem de işverenlere 
bıktırıcı bir süreç yaşatmasına çözüm 
getirilmesi gerekiyor. Adil yargılama 
ve hızlı çözümler herkesin önünü 

açacaktır” diye konuştu.
“SUİSTİMALLERİN 

ÖNLENMESİ GEREKİYOR”
Adalet Bakanlığı tarafından hazır-

lanan ve Bakanlar Kurulu’nda görü-
şülen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı-

sı, 25 Mayıs 2017 tarihi ile TBMM’ye 
sevk edildi. Tasarının çözümler ge-
tirmesi konusunda yeterli olmadığını 
vurgulayan Osman Başaran sözlerine 
şöyle devam etti: “İş Mahkemeleri 
Kanunu Tasarısı’nın yasalaşması ile 
işçi ve işveren arasındaki uyuşmaz-
lıklarda mahkemeye gitmeden önce 
arabulucuya başvurulması zorunlu 
hale gelecek. Düzenleme iş kazası 
veya meslek hastalığından kaynak-
lanan maddi ve manevi tazminat 
davalarında arabulucuya başvurma 
zorunluluğu yok. Tasarı ile feshe bağlı 
kıdem, ihbar, kötü niyet ve ayrımcılık 
tazminatları ile yıllık izin ücretine iliş-
kin zaman aşımı süresinin 10 yıldan 5 
yıla düşürülmesi öngörülüyor. Bu dü-
zenleme faydalı olacaktır. Ancak sui-
istimaller önlenmeli. İş dünyası artık 
bu dava süreçleri ile uğraşmadan hızlı 
ve adil çözümler sayesinde asıl işine 
odaklanmalı ve işçi çalıştırmaktan en-
dişe duymamalıdır”   n UFUK KENDİRCİ

Ertuğrul Gazi Türbesi yüzbinleri ağırlıyor

KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Osman Başaran
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İmalat endüstrisi, İzmir’de güçlerini birleştiriyor!
Yıllardır İstanbul’da başarı ile 

düzenlenen MAKTEK Avrasya Fu-
arı, 2017’de İzmir’de! Makina Sek-
törünün en büyük buluşması MAK-
TEK Fuarı, İzmir’de Ege Bölgesi’nin 
imalat endüstrisine yön vermeye 
hazırlanıyor. 2 yılda bir İzmir’de dü-
zenlenecek MAKTEK İzmir Fuarı, 
sektörün güçlü buluşmasına ev sa-
hipliği edecek. 

MAKTEK İzmir 2017 - Takım 
Tezgahları, Metal - Sac İşleme Ma-
kineleri, Tutucular – Kesici Takım-
lar, Kalite Kontrol - Ölçüm Sistem-
leri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve 
Üretim Teknolojileri Fuarı” yüzlerce 
firma ve firma temsilciliği ile yerli ve 
yabancı sektör profesyonellerini 4-7 
Ekim 2017 tarihleri arasında fuariz-
mir Uluslararası Fuar Merkezi, Ga-
ziemir/İzmir’de bir araya getirecek.

TÜYAP tarafından Türkiye’nin 
stratejik sektörleri arasında yer alan 
“takım tezgahları” ve “sac işleme” 
makinalarını temsil eden iki büyük 
meslek örgütü Takım Tezgâhla-
rı Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği 
(MİB) işbirliği ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, İZFAŞ, Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve 
KOSGEB destekleriyle düzenlenen 
MAKTEK İzmir 2017 için geri sayım 
başladı.
43 BİN METREKARE KAPALI ALANDA 

SEKTÖR BULUŞMASI

MAKTEK Avrasya Fuarı İstan-
bul’da düzenlenirken, MAKTEK 
İzmir 2017 ile birlikte, Ege Bölge-
si’nde de makine sektörünün dev 
buluşmasına fırsat sunacak. Makine 
sektörünün Ege Bölgesi’ndeki geli-
şimi ve potansiyeli neticesinde do-
ğan ihtiyaçla oluşan MAKTEK İzmir 
iki yılda bir sektörü buluşturmaya 
devam edecek. Dönüşümlü olarak 
gerçekleşecek MAKTEK Fuarı, tekli 
yıllarda İzmir’de, çiftli yıllarda İstan-
bul’da sektörü bir araya getirecek.

Yurt dışında ABD, Almanya, 
Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bel-

çika, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, 
Filistin, Gürcistan, Hindistan, Irak, 
İran, İsrail, İtalya, Karadağ, Kaza-
kistan, Kosova, Libya, Mısır, Ni-
jerya, Pakistan, Romanya, Rusya, 
Sırbistan, Türkmenistan, Ukrayna, 
Ürdün, Yemen ve Yunanistan’dan, 
yurt içinde Türkiye’nin dört bir ya-
nından ziyaretçi çalışmaları yürütü-
lüyor. Makine sektörüyle ilgili yurt 
dışından gelecek alım heyetleri için 
uçak, yurt içinden gelecek ziyaretçi-
ler içinse otobüs destekleri organize 
edilecek.

SANAYİ KURULUŞLARININ YÜZ-
DE13’Ü EGE BÖLGESİNDE

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hiz-
metleri A.Ş. Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, “Türkiye’de altı fuar merke-
zimiz, yurt içinde 14 şehirde ofisle-
rimiz ve 750’den fazla çalışanımızla 
hizmet veriyoruz. Bu merkezlere ek 
olarak, İzmir’de de çağdaş bir fuar 
alanı olan fuarizmir’de İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, İZFAŞ, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Oda-
sı desteğiyle artık alanlarında birer 
marka olmuş fuarlarımızla İzmir 
ve Ege Bölgesi’ne hizmet edeceğiz. 
Ülkemizin geleceğine, İzmir ve Ege 
Bölgesi’nin potansiyeline verebile-
ceğimiz katkıya olan inancımız en 

önemli hareket noktamızdı. Ülke-
miz sanayi kuruluşlarının %13’ü 
Ege Bölgemizde yer alıyor, bu çok 
önemli bir oran ve Ege Bölgesi’nin 
büyük gücünü gösteriyor. Bu sebep-
le İzmir’i merkez olarak belirlerken 
bölge kapsamında yer alan illerimizi 
de dikkate alıyoruz. İzmir başta ol-
mak üzere tüm Ege Bölgesi büyük 
potansiyelleriyle fuarlarımıza katı-
lımcı ve ziyaretçi olacaktır. Ziyaretçi 
çalışmalarımız sadece Ege Bölgesi 
ile sınırlı değil, İstanbul, Ankara, 
Bursa, Kayseri, Konya, Gaziantep, 
Kocaeli ve diğer büyük sanayi şehir-
lerini de fuarımızda göreceğiz. Böl-

genin ekonomik olarak gelişiminde 
pay sahibi olmak, bölgeyi daha çok 
istihdama, üretime ve ihracata teş-
vik ederken bölgenin ekonomik, 
sosyal ve kültürel hayatına da katkı 
yapmak bizleri çok mutlu ediyor.” 
dedi.

MAKTEK İzmir, 4 – 6 Ekim 
2017 tarihleri arasında 10:00 – 
19:00, 7 Ekim 2017 tarihinde de 
10:00 – 18:00 saatleri arasında ziya-
ret edilebilecek. Fuar alanına toplu 
taşıma imkanına ek olarak TÜYAP 
tarafından organize edilecek ücret-
siz servislerle de ulaşılabilecek.
n HABER MERKEZİ

İlhan Ersözlü

AGD Ladik Temsilciliği tarafından düzenlenen gençlik yürüyüşü ve çadır kampına katılan AGD Konya 
Şube Başkanı Mehmet Parlak, zulümleri yıkmanın İslam Birliği’yle mümkün olabileceğini söyledi 

‘Zulümler İslam
Birliği ile biter’

Gelecek nesillerin ihyası ve imanlı 
bir nesil yetişmesi adına faaliyet yü-
rüten Anadolu Gençlik Derneği La-
dik Temsilciliği tarafından geleneksel 
gençlik yürüyüşü ve çadır kampı çok 
sayıda gencin katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Ladik Hacı Yusuf mevkiinde 
14-15 temmuz tarihlerinde yapılan 
etkinliğe AGD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak ve Şube Başkan Yar-
dımcısı Esat Ergener’in yanı sıra Saa-
det Partisi GİK Üyesi Hasan Hüseyin 
Öz’de katılım sağladı.
ÇALI: GENÇLERİMİZE PAYLAŞMAYI VE 

KARDEŞ OLMAYI ÖĞRETİYORUZ
Dağ yürüyüşü, güreş müsabaka-

ları gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra 
İslami eğitiminin de sürekli işlendiği 
etkinlikte gençlere ve misafirlere hi-
tap eden AGD Ladik temsilcisi Hasan 
Hüseyin Çalı; bir yıl boyunca yoğun 
ders temposundan ve günümüzdeki 
betonlaşmadan kaynaklanan bunalı-
mın ardından gençlerimizin rahat bir 

nefes almaları ve en önemlisi doğa 
sevgisini aşılamak için her yıl bir ara-
ya geliyoruz. Ayrıca çadır kampları 
sayesinde gençlerimiz burada pay-
laşmayı ve kardeş olmayı öğrendiler. 
Bu faaliyetleri şimdi bizler gerçekleş-
tiriyoruz İnşaallah ileride sizler ger-
çekleştireceksiniz diyerek gençlerden 

söz alarak, maddi ve manevi yardım-
ları sebebiyle esnaflara ve çocuklarını 
AGD’ye emanet eden ailelere teşek-
kür etti...
PARLAK: YERYÜZÜNDE ZULÜM ATEŞİ 

MİLLİ GÖRÜŞLE SÖNECEK
Daha sonra söz alan AGD Konya 

Şube Başkanı Mehmet Parlak, Siyo-

nist İsrail rejimi tarafından Mescid-i 
Aksa’nın Müslümanların girişine 
kapatılmasına ve 3 Filistinlinin şehit 
edilmesine dikkat çekerek şunları 
kaydetti:  İsrail’in ezana müdahalesi 
de insana müdahalesi de bu toprak-
lardaki gayrimeşru varlığının göster-
gesidir. Müslümanlar küresel güçler 
tarafından her türlü zulme maruz 
kalmış, kan ve gözyaşı İslam toprakla-
rını sarmıştır. Tüm bu zulmü yıkmak 
ve yeryüzünde iyiliği hakim kılmak 
ancak Milli Görüşle, İslam birliğiyle, 
ümmet olma bilinciyle mümkündür. 
Merhum Liderimiz Erbakan Hoca-
mızın sürekli söylediği gibi; bir mille-
tin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil 
imanlı ve inançlı evlatlarıdır. 

Daha sonra kamp çeşitli etkinlik-
ler ve muhabbetle devam etti. Tüm 
kamp alanı gençler tarafından titiz-
likle toparlanıp temizliği yapıldıktan 
sonra hatıra fotoğrafı çekilerek niha-
yete erdi.  n HABER MERKEZİ 

Geleneksel gençlik yürüyüşü ve çadır kampı çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz hain 
kalkışma ve ihanet 
gecesinin üzerinden 
tam bir yıl geçti. Bu 
geceden nasıl ders-
ler çıkarttık, neleri 
kendimize pay ettik 
bilinmez ama yine 
bilinçsiz bir kesi-
min olduğu aşikâr. 
Yurdumuzun dört 
bir yanında anma 
etkinlikleri düzenlendi. Özellikle 
İstanbul ve Ankara’da gerçekleş-
tirilen etkinlikler, tıpkı o gece ki 
gibi büyük bir kalabalıkla yapıldı. 
Darbenin izlerini hala taşıyan bu 
iki il, vatandaşlarında katılımıyla 
güzel görüntülere sahne oldu.  
* * * 
Konya’mızda ise etkinliklerin ad-
resi yine Mevlana Meydanı oldu. 
Herkes gibi bizlerde bayrağımızı 
alarak meydana koştuk. Geceyi 
yâd ettik. Dualara iştirak ettik. Tür-
kiye’nin en uzun gecesinde veri-
len 250 şehit için gözyaşı döktük. 
Ancak 15 Temmuz’u anlamayan, 
idrak edemeyen bir kesimin ol-
ması en az şehitlerimizin acısı 
kadar içimi acıtmış durumda.  
* * * 
Üzerinden tam bir yıl geçse de 
bu acının asla unutulmayacağını, 
unutturulmayacağını çok iyi 
biliyoruz. Ancak bilmemiz gereken 
bir diğer durumda geceyi bilinçli 
bir şekilde yaşamak. 

Meydana ilk girdiğiniz an-
dan itibaren sizi karşılayan hava 
sanki bir konser etkinliği gibi. 
Bazı vatandaşlarının anlamsız tep-
kileri, anlamsız sloganları hakikat-
ten içler acısı. 

Bu ülke 15 Temmuz’da bir 
şampiyonluk kupası kazanılma-
dı. Dünya şampiyonu da olma-
dık. Tramvayları yumruklamak, 
araçları sallamak ve hatta trafiğin 
ortasında oyun havası açarak oy-
namak nedir arkadaşlar! 

Neyi kutluyoruz?  
Tramvay yoluna girmiş araçlar, 
motorların üzerine kurulmuş ho-
parlörler ile çalınan hareketli mü-
zikler neyin nesi? Biz tam bir yıl 
önce o gece 250 şehit vermedik 
mi? 

Ruhlarına bir dua gönder-
mek yerine sızlatmak yakıştı mı? 
Gençlerimizi bilinçlendirmek 
için onca hazırlık yapıldı. Ders-
lerde, kitaplarda okutuldu bu 
destan. Ne oldu da bu konu-
dan uzaklaştık. Amaç meydana 
gelerek öz çekim yapmak mı 
yoksa bundan sonrası için böy-
le zamanlara set olmak mı? 
* * * 

İnternet üzerinden 
zaman zaman 
Mevlana Meydanı’nı 
canlı olarak izledim. 
İkindi saatlerinde 
başlayan hareketlilik 
protokolünde katılı 
mı ile yerini büyük 
bir kalabalığa bıraktı. 
Hem kendi düşün-
cem hem de o ka-

labalığın düşüncesi 
yapılan programın sönük olma-
sıydı. Sönükten kastım çalgı çen-
gi değil. Bir anma gecesinin et-
kinliği neden kişiselleştirilir ki? 
Her kesimden toplanan kalabalı-
ğın ortak niyeti dua etmek, o ge-
cenin izlerini üzülerek hatırlamak 
ve daha çok bilinçlenmek değil 
mi? Bilinçlenmek adına o gece 
ne verdik meydanda ki halka? 
* * * 
Gönül isterdi ki organize kortej-
ler olsun. Gönül isterdi ki hep 
birlikte sabaha kadar ellerimiz 
semaya açılsın. Gönül isterdi ki 
o tramvayları yumruklayan, yo-
lun ortasında sanki şampiyonluk 
kutlar gibi oyun havası eşliğinde 
oynayan insanlara bu gecenin 
anlam ve önemi saatlerce anla-
yana kadar anlatırsın. 

Ama maalesef daha birinci 
yıldönümünde üzücü sahnelere 
tanık olduk. Evet, Ankara’da İstan-
bul’da olan vatandaşlar o geceyi 
bizlerden daha iyi biliyor. O ge-
cenin izlerini bizlerden daha fazla 
taşıyor. O geceyi onlardan dinle-
yerek anlamamız gerekiyor. Bir 
haber gördüm internet sitesinde. 

Konya halkı meydanlardan, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın konuşmasını 
beklemeden ayrılmış. Eh be 
kardeşim sen kendini gösterece-
ğim diye o geceye dair ne anlattın 
halka? İşte kişiselleştirilmesinden 
kastım bu. 

O geceyi sen ilmik ilmik an-
latacaksın ki öğrenecek bu halk, 
yeniden anlayacak yaşananları. 
Yeniden görecek Cumhurbaşka-
nının dik duruşunu. 

Bu halk kime ayıp edeceğini 
kime etmeyeceğini çok iyi bilir!  
15 Temmuz bir şampiyonluk 
kutlaması değil! 15 Temmuz bir 
milletin uyanışı, dirilişi, halkın 
gücünün kazandığı bir gecedir. 
Bundan sonra ki anma gecele-
rinde yine böyle hareketlerde 
bulunacak vatandaşlarımız otur-
sun evlerinde. Sızlatmasın 250 
şehidin ruhunu, incitmesin gazi-
lerin şanlı direnişini…

15 TEMMUZ, ŞAMPİYONLUK GECESİ DEĞİL!

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR
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Bozkırlı Makine Metal Döküm Sahibi Mustafa Akbulut’un babası H. Hüseyin 
Akbulut, geçirdiği trafik kazasından 1 hafta sonra hastanede gözlerini yumdu

İşadamı Akbulut’un 
babası vefat etti

Geçtiğimiz hafta namaz 
kılmak için evden çıkan Ha-
san Hüseyin Akbulut, yaşa-
dığı trafik kazasının ardın-
dan 1 hafta yoğun bakımda 
kaldı. 85 yaşındaki Akbulut 
hastanede yaşam müca-
delesini kaybetti. Hüseyin 
Akbulut 4’ü erkek olmak 
üzere 5 çocuk sahibiydi. 
Bozkırlı Makine Metal Dö-

küm sahibi Mustafa Akbu-
lut’un babası olan merhum, 
Küçük Kovanağzı Kubaa 
Camii’nde kılınan öğle na-
mazına müteakip Kurtuluş 
Mezarlığı’na defnedildi. Ce-
naze törenine Akbulut’un 
dostları katılırken, merhum 
son yolculuğuna dualar eş-
liğinde uğurlandı.
n UFUK KENDİRCİ   

Sosyal yardım alan 157 bin 
kişiye istihdam yolu açıldı

THY’nin 300. uçuş
noktası Phuket oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığınca yapılan incelemede, son 
bir yılda en az bir kez sosyal yardım 
alan, 18-55 yaş aralığında ve çalışa-
bilir durumda 157 bin yoksul vatan-
daşın bulunduğu saptandı. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapı-
lan inceleme sonucu belirlenen 157 
bin yoksul vatandaş, sosyal yardım 
alanları istihdam edecek işverenler 
için yaklaşık 6 ay sonra başlatılacak 
sigorta prim teşviğinin hedef kitlesi-
ni oluşturacak. 

Resmi Gazete’de 22 Haziran’da 
yayımlanan Sosyal Yardım Yarar-
lanıcılarının İstihdamına İlişkin Yö-
netmelik ile Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulun-
ca belirlenen nakdi düzenli yardım 
programlarından, işe başlatılacağı 
tarihten önceki son bir yılda en az 
bir kez yararlanan, işsiz, 18-55 yaş 
arasındaki kişileri özel sektörde is-
tihdam eden işverenlere destek 
sağlanmasının önü açılmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye 

göre, bakanlığa bağlı Sosyal Yar-
dımlar Genel Müdürlüğünce bu teş-
viğin merkezinde kaç yoksul vatan-
daşın bulunduğuna yönelik detaylı 
analiz çalışması yapıldı. 

Bu kapsamda, yönetmelikte be-
lirlenen şartları taşıyan, çalışabilir 
durumda 157 bin vatandaşın oldu-
ğu belirlendi. İşverenler için 1 Ocak 
2018’de başlatılacak sigorta prim 
desteğinin ilk hedef kitlesini bu va-
tandaşlar oluşturacak. 

Bakanlık, destek kapsamında, 
istihdam edilen yoksul vatandaşla-
rın aylık ortalama 364 liraya karşılık 
gelen işveren sigorta primlerini bir 
yıl süreyle karşılayacak. 

8 MİLYON VATANDAŞA DESTEK
Öte yandan, bakanlığın bu yılın 

ocak-mayıs verilerine göre, 2 mil-
yon 682 bin 304 hanede yaşayan 8 
milyon 99 bin 774 vatandaş, sosyal 
yardım programlarından faydalandı. 

Bakanlık tarafından, bu destek-
ler için yaklaşık 7 milyar liralık kay-
nak  n AA 

Türk Hava Yolları’nın (THY) 
300. uçuş noktası, Tayland’ın dün-
yaca ünlü tatil destinasyonu Phuket 
oldu. 

THY, bugün itibarıyla Phuket’e 
direkt seferlere başladı. THY’nin 
Phuket seferleri, haftada 4 frekans 
halinde karşılıklı yapılacak. 

THY Genel Müdürü, Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Ve-
kili Bilal Ekşi, Phuket uçuş hattının 
açılışı dolayısıyla Phuket Uluslarara-
sı Havalimanı’nda düzenlenen tö-
rende yaptığı konuşmada, THY’nin 
genişleyen uçuş ağıyla birlikte yol-
cularına en iyi hizmeti sunmaya de-
vam ettiğini söyledi. 

Ekşi, “Dünyanın sayılı turizm 
destinasyonlarından biri olan Phu-
ket’i de kapsamlı networkümüze 
ekleyerek yolcularımıza yaptığımız 
‘dünyayı keşfe’ yönelik çağrımızı 
yinelemekteyiz.” ifadesini kullandı.

Turkish Cargo da Phuket’e hava 
kargo hizmeti sağlayacak

THY’nin yeni uçuş noktası Phu-
ket, dünyanın 120 ülkesine hizmet 
sağlayan Turkish Cargo’nun da yeni 
servis noktası olacak. Turkish Cargo, 
bugün başlayan uçuşlarla birlikte 

THY’nin yolcu uçakları ile Phuket’e 
de hava kargo hizmeti sağlayacak. 

THY yolcuları, İstanbul’dan 
Phuket’e açılışa özel tüm vergiler 
dahil gidiş-dönüş 569 dolardan baş-
layan fiyatlarla uçabilecek. 

Miles&Smiles üyeleri de Phu-
ket uçuşlarında, 31 Aralık 2017’ye 
kadar ücretli ekonomi sınıfındaki 
biletlerini tek yönde 45 bin yerine 
22 bin 500 mil karşılığında upgrade 
edebilecek. 

THY’NİN TAYLAND’A HAFTALIK 
SEFER SAYISI 18’E ÇIKTI 

Verilen bilgiye göre, Tayland’ın 
başkenti Bangkok’a haftada 14 sefer 
düzenleyen THY, Phuket ile birlikte 
ülkeye haftada 18 sefer düzenlemiş 
olacak. 

Tayland’ın eşsiz güzelliklere 
sahip adası Phuket, yılda 5 milyon 
turist çekiyor. Özellikle Avrupa ve 
Güney Amerika’dan tatil için Phu-
ket’e gitmek isteyenlerin şimdiden 
THY’nin seferlerine büyük ilgi gös-
terdiği belirtiliyor.

Öte yandan, geçen yıl Tayland’ı 
ziyaret eden Türk turist sayısı da 75 
bin oldu.
n AA

Genç KOMEK’te turnuva haftası
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin düzenlediği Genç KOMEK 
Yaz Okulu’nda 71 Kurs ve Eğitim 
Merkezi’nin katılımıyla gerçek-
leştirilen Genç KOMEK Turnu-
va Haftası’nda, Kur’an-ı Kerim, 
Siyer-i Nebi, kısa film, fotoğraf, 
yakan top, voleybol, futbol ve sat-
ranç müsabakaları başladı.  

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin 8-16 yaş arası gençlere yö-
nelik düzenlediği Genç KOMEK 
Yaz Okulu’nda 71 Kurs ve Eğitim 
Merkezinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen Turnuva Haftası başladı.

Kendi alanında uzman ha-
kemler eşliğinde yapılan turnuva-
lar, merkez ve ilçelerdeki yaz okul-
larının katılımıyla 8 farklı branşta 
birer hafta sürecek. Spor branşla-
rındaki turnuvalar Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin okullarda yap-
tırdığı spor salonlarında yapılacak. 

Bu hafta satranç ve yakan top 
müsabakaları ile başlayan turnu-
valar, önümüzdeki hafta voleybol 
ve futbol müsabakaları ile devam 
edecek. “Dinimiz ve Değerle-
rimiz” yarışmaları kapsamında 
öğrenciler Kur’an-ı Kerim güzel 
okuma ve Siyer-i Nebi bilgilerini 
test edecek. Genç KOMEK Yaz 
Okulu 3. haftasına başlarken, yo-
ğun çalışmadan geçen öğrenciler 
Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi 
yarışmaları için şimdiden heye-
canlılar.

“EN GÜZEL GENÇ KOMEK YAZ 
OKULU” FOTOĞRAF ve KISA FİLM 

YARIŞMASI BAŞLADI
Genç KOMEK Yaz Okulu kap-

samında fotoğrafçılığa ve kısa film 
yapımına merak uyandırmak, Yaz 
Okulu anılarını kalıcı hale getir-
mek amacıyla “En Güzel Genç 
KOMEK Yaz Okulu” konu fotoğraf 
ve kısa film yarışması da devam 
ediyor. Öğrenciler yaz okulu et-
kinlikleri boyunca çektikleri en gü-
zel fotoğrafları KOMEK’in sosyal 
medya hesaplarına mesaj olarak 
göndererek yarışmaya katılabili-
yorlar. Yarışma sonunda dereceye 
giren öğrenciler ödüllendirilecek.
n HABER MERKEZİ Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 71 Kurs ve Eğitim Merkezinin katılımıyla gerçekleştirilen Turnuva Haftası başladı.



Hak-İş Konfederasyonunca ha-
zırlanan raporda, mevcut kıdem taz-
minatı sisteminin sürdürülebilir ve 
adaletli olmadığı savunularak, daha 
güçlü ve kapsayıcı yeni bir modele ih-
tiyaç duyulduğu belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığının 4 Temmuz’daki Üçlü Da-
nışma Kurulunu “Kıdem Tazmina-
tında Reform” gündemiyle toplaması, 
çalışma hayatında kıdem tazminatı 
tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Türk-İş ve DİSK’in sıcak bakma-
dığı yeni sisteme, Hak-İş’ten şartlı 
destek geldi. 

Hak-İş, kıdem tazminatıyla ilgi-
li tespit, talep ve önerilerini içeren 
“Kıdem Tazminatı Raporu” hazırladı. 
Mevcut kıdem tazminatı sisteminin 
sürdürülebilir ve adaletli olmadığı 
savunulan raporda, bunun yasal bir-
takım boşluklar ile bazı işverenlerin 
olumsuz uygulamalarından kaynak-
ladığı ifade edildi.

İş akdini feshetmek zorunda ka-
lanlara ve 1 yıldan az çalışanlara kı-
dem tazminatının ödenmediği belirti-
len raporda, bunların iki önemli sorun 
olduğu kaydedildi.

Tavan uygulaması nedeniyle 30 
günlük hakkın karşılık bulmadığına 
işaret edilen raporda, kıdem tazmina-
tı konusunda güçlü ve kapsayıcı yeni 

bir modele ihtiyaç duyulduğu vurgu-
landı.

Yeni modelin her şeyden önce 
şeffaf ve sürdürülebilir olması gerek-
tiği bildirilen raporda, “Uygulanacak 
model, kamu harcamalarını karşıla-
mak ya da işverenlere kredi temini 
niyetiyle hazırlanırsa bu, düzenleme-
nin amacına baştan zarar verir. Bu tip 

suistimallere neden olmamak adına 
yasal düzenleme yapılırken, başka 
yerlere kaynak aktarımı yapılamaya-
cağı açıkça ortaya konulmalıdır” ifa-
delerine yer verildi. 

Raporda, Hak-İş’in haksızlık ve 
adaletsizliklerin bulunmadığı, alın te-
rinin korunduğu, bir günlük çalışma-
nın dahi ziyan edilmeden karşılığının 
alındığı, şeffaf ve sürdürülebilir bir 
sistem için katkı vermeye hazır oldu-
ğu belirtildi.

Hak-İş’in, toplumsal barış, çalış-
ma barışı ile sosyal diyaloğa inanan 
ve bunu destekleyen bir işçi kurulu-
şu olduğuna işaret edilen raporda, 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı koordinasyonunda işçi ve işveren 
tarafının uzmanlarının katılımıyla bir 
çalıştay yapılarak, kıdem tazminatıyla 
ilgili sorunlara yönelik gerekli adımla-
rın atılmasını önemsiyoruz.” değer-
lendirmesinde bulunuldu.
n AA
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2 teröristin cesedi ailelerine teslim edildi Otomobil anne ile iki çocuğuna çarptı
Geçtiğimiz hafta terör örgütü 

DEAŞ’a yönelik düzenlenen operas-
yonda çıkan çatışmada öldürülen 5 
teröristin 2’sinin cesedi aileleri tara-
fından teslim alındı. 

Olay, 12 Temmuz Çarşamba 
günü Meram ilçesi Dörttokka Cad-
desinde meydana gelmişti. Edini-
len bilgiye göre, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde 
üzerinde bulunan DEAŞ terör örgü-
tünün hücre evine yönelik operas-
yon düzenlemiş ve çıkan çatışmada 
5 terörist etkisiz hale getirilmişti. 
Öldürülen teröristlerin cesetleri ge-
rekli incelemelerin ardından Kon-
ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
morguna kaldırılmıştı. Teröristler-
den ikisi bugün aileleri tarafından 
hastane morgundan teslim alındı. 
Diğer 3 teröristin cesedinin ise aile-
leri tarafından teslim alınması bek-
leniyor.
n İHA

Ilgın’da meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yara-
landı.

Kasım Ö. yönetimindeki 42 Y 
7426 plakalı otomobil, Fahrettin 
Altay Mahallesi İnönü Caddesi’n-
de, yolun karşısına geçmeye çalı-
şan Emine Güler (31) ile kızı Sena 

(7) ve oğlu Muhammet Hasan’a (8) 
çarptı.  Yaralanan anne ve çocuk-
ları, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. 
Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.  Anne Emine Güler, mü-
dahaleye rağmen hayatını kaybet-
ti. Durumu ağır olan Sena Güler, 
Konya’ya sevk edildi. Kardeşi Mu-

hammet Hasan Güler’in sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenildi.  Olay 
yerinden kaçan otomobil sürücüsü, 
jandarma ekiplerince Kapaklı Ma-
hallesi yakınlarında yakalandı. İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne götürülen 
Kasım Ö’nün, sürücü belgesinin ol-
madığı belirtildi.  n İHA

Çin Halk Cumhuriyeti heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin 
çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamaları inceledi

Çin’den Büyükşehir’in
uygulamalarına ilgi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Mon-
golya bölgesi Ordos şehrinden Türki-
ye’ye gelen heyet, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Mor Şebeke Hattı, Katı 
Atık Depolama Tesisi ve yeşil kuşak 
ağaçlandırma sahalarında inceleme 
yaparak çölleşme ve erozyonla mü-
cadele konusunda toplantılara katıldı.

Çin’in Mongolya bölgesi Ordos 
şehrinden Türkiye’ye gelen Çin Halk 
Cumhuriyeti heyeti, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’ni ziyaret etti. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çöl-
leşme ve Erezyonla Mücadele Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda ger-
çekleşen ziyaret kapsamında Büyük-
şehir Belediyesi’nin çölleşme ve eroz-
yonla mücadele kapsamında hayata 
geçirdiği ve belediyecilik açısından 
örnek olan uygulamalar Çinli heyete 
teknik sunumlarla aktarıldı. Heyet, 
toplantının ardından Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından Yapılan Mor Şebe-
ke Hattı, Katı Atık Depolama Tesisi, 
çöpten elektrik enerjisi üretim tesisi 
ve yeşil kuşak ağaçlandırma sahala-
rında incelemelerde bulundu. 

Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Selim Büyükka-
rakurt, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, böyle önemli bir 
konuda katkıda bulunmaktan ve bilgi 

paylaşımından mutluluk duyduklarını 

ifade etti. 

Çinli heyetin başkanı Gao Runxi, 

Konya’ya ilk geldiklerinde girişte şeh-

rin kendilerini çok etkilediğini belirte-

rek, toplantının çok verimli geçtiğini 

ve faydalandıklarını söyledi. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Or-

dos şehrinde 6-16 Eylül 2017 ta-

rihinde gerçekleştirilecek 13. Çöl-

leşmeyle Mücadele Sözleşmesi 

Programı (COP13) toplantısında 

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülü-
ğünde Yerel Yönetimler Forumunun 
düzenlenmesi planlanırken iki ülke 
arasında yapılacak istişarelerle çöl-
leşme ve erozyonla ilgili izlenecek yol 
haritası belirlenecek.
n HABER MERKEZİ 

‘Askerlere direnmeyin’ 
talimatına 15 yıl hapis

Yeşil listedeki PKK’lı 
terörist etkisiz hale getirildi

Gaziantep’te FETÖ’nün 15 
Temmuz’daki darbe girişiminde 
emri altındaki polislere “Askerlere 
direnmeyin” talimatı verdiği iddi-
asıyla tutuklu yargılanan eski ko-
miser, 15 yıl hapse mahkum edil-
di.  Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe 
girişiminde emri altındaki polisle-
re “Askerlere direnmeyin” talimatı 
verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 
eski komiser, 15 yıl hapisle cezalan-
dırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya dönemin Nur-
dağı Bölge Trafik Denetleme Şube 
Müdür Vekili eski komiser tutuklu 
sanık Murat Göğebakan ile avukatı 
katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz 
alan Göğebakan, 15 Temmuz ge-
cesine ilişkin atılı suçlamaları redde-
derek, “Askere mukavemet etme-
yin, cümlesi kullanmadım. En fazla 
örgüt üyeliğinden suçlanabilirim. 
Evimde oturduğum sırada darbeye 

nasıl teşebbüs edebilirim?” dedi.
Sanık, iki cihazda örgütün ha-

berleşme programı “ByLock”u kul-
landığı yönündeki raporun da delil 
sayılamayacağını savundu.

Cumhuriyet Savcısı Berekat 
Aksoy, sanığın FETÖ elebaşı Fe-
tullah Gülen’in emir ve talimatları 
doğrultusunda hareket ettiğini ve 
personeline 15 Temmuz 2016 tari-
hinde saat 23.30 sularında “askere 
direnilmemesi” konusunda talimat 
verdiğini söyledi.

Aksoy, sanığın bu eylemiyle 
“Anayasal düzeni ortadan kaldırma-
ya teşebbüs etme” suçuna iştirak 
ettiğinin kesinleştiğini kaydetti

Mahkeme heyeti, sanığa “Ana-
yasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs etme” suçundan TCK’nin 
ilgili maddeleri gereği 15 yıl hapis 
cezası verdi.

Heyet, hafifletici bir sebep bu-
lunmadığından indirim uygulanma-
sına yer olmadığına hükmetti. 
n AA

Bitlis’te yürütülen operasyonda 
etkisiz hale getirilen iki teröristten 
birisinin, terörden arananlar liste-
sinde “yeşil” kategoride olduğu bil-
dirildi. Güvenlik güçlerince Bitlis’te 
yürütülen operasyonda etkisiz hale 
getirilen iki teröristten birisinin, bö-
lücü terör örgütünün sözde Garzan 
eyaleti 5’li yürütmede görevli, sözde 
Hizan sorumlusu ve terörden ara-
nanlar listesinde “yeşil” kategoride 
olduğu bildirildi. Güvenlik kaynak-
larından alınan bilgiye göre, Bitlis 
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin-
ce Esen Mahallesi Şeyhhabip Tepe 

bölgesinde bugün gerçekleştirilen 
operasyonda, saat 07.30 sıralarında 
teröristlerle çatışma çıktı. Operas-
yonda 2 terörist etkisiz hale getirilir-
ken, 1 biksi makineli tüfek ile 4 adet 
AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirildi. 
Teröristlerden birisinin, bölücü terör 
örgütünün sözde Garzan eyaleti 5’li 
yürütmede görevli, aynı zamanda 
sözde Hizan sorumlusu “Kia Koçer” 
kod adlı Ali Ulaş olduğu ve İçişleri 
Bakanlığının terörden arananlar lis-
tesinde “yeşil” kategoride yer aldığı 
tespit edildi.
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Hak-İş’ten kıdemde yeni sisteme şartlı destek

Çin’in Mongolya bölgesi Ordos şehrinden Türkiye’ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. 
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Adliye ile Dünyagöz 
arasında protokol

Konya Adliyesi ile Dünyagöz 
Hastanesi arasında “Hizmet Proto-
kolü” imzalandı.

Protokol gereği Konya Adliye-
sinde görevli Hakim ve Savcılar, 
Adliye personeli, Konya Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğü, Konya Açık 
ve Kapalı  Ceza İnfaz Kurumu ça-
lışanları ile birinci derece yakınları 
Dünyagöz Hastanesinde göz mua-
yenesi, tetkik ve ameliyat hizmetle-
rinden indirimli yararlanabilecekler.

Konya Cumhuriyet Başsavcı Ve-
kili Abdullah Gündüz ile Dünyagöz 
Hastanesi Müdürü İrfan Yalçın’ın 
katıldığı protokol imza töreni bugün 
Konya Adliyesinde yapıldı.

Dünyagöz Hastanesinin yapa-
cağı indirimli sağlık hizmetinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Konya Cumhuriyet Başsav-

cı Vekili Abdullah Gündüz Adliye 
personelinin çalışma saatlerinin 
önemli bir kısmını bilgisayar ekranı 
karşısında geçirdiğini vurgulayarak, 
“Yoğun bir çalışma ortamında gö-
rev yapan Adliye personeli imzala-
nan bu protokol ile kaliteli bir sağlık 
hizmetine kavuşmuş olacak. İmza-
lamış olduğumuz protokolün hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Dünyagöz Hastanesi Müdürü 
İrfan Yalçın da, “Dünyagöz olarak, 
deneyimli uzman hekim kadromuz 
ve son teknolojiye sahip cihazları-
mızla Konyalılara dünya standartla-
rında teşhis ve tedavi hizmeti sunu-
yoruz. Bundan böyle değerli Konya 
Adliyesi Personeli ve birinci derece 
yakınlarına da hizmet verecek ol-
manın mutluluğunu yaşıyoruz” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

‘15 Temmuz, bir kurtuluş harbidir’
Karamanoğlu Mehmetbey Üni-

versitesi Rektörlüğü tarafından üni-
versite personeli ve Karaman halkına 
yönelik “Türkiye’de Darbeler Tarihi 
ve 15 Temmuz” konulu konferans 
verildi.  KMÜ Açıkhava Tiyatrosun-
da düzenlenen programa Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite 
personeli ile davetliler katıldı. Say-
gı duruşunda bulunulması ve İstik-
lal Marşının okunmasının ardından 
Kur’an-ı Kerim okundu. Programın 
açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. 
Dr. Mehmet Akgül, demokrasilerin 
en önemli savunucularından olan 
üniversiteler için günün demokrasi-
ye sahip çıkma günü olduğunu belir-
terek, “15 Temmuz 2016 tarihinde 
vatanımıza, bayrağımıza, birlik ve 
beraberliğimize kasteden FETÖ/PDY 
Silahlı Terör Örgütü ve işbirlikçileri 
tarafından gerçekleştirilen hain darbe 
girişimini, bu hain darbe girişimine 
kalkışanları, yardım yataklık edenleri 
ve tüm işbirlikçilerini şiddetle kınıyo-
ruz. Milletimiz tarihin her döneminde 
olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de 
vatan sevgisini imanının gereği olarak 
müşahhas hale getirmiş, istikbalini 
kendisinin belirleyeceğini, manda ve 
himayenin asla kabul edilemeyece-
ğini onurlu direnişi ile bir kez daha 
kararlı bir şekilde tüm dünyaya gös-
termiştir” dedi.

Rektör Akgül konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “15 Temmuz’un sene-i 
devriyesi münasebetiyle egemenlik 
hakkına, devletinin bağımsızlığına, 
demokrasiye omuz omuza vererek 
sahip çıkan başta Başkomutan Sa-
yın Cumhurbaşkanımız olmak üze-
re, asker ve polisimizi, milletimizin 
her bir ferdini yürekten kutluyorum. 
15 Temmuz da aziz milletimiz tarih-
te eşi benzeri olmayan bir ihanetle 
karşı karşıya kaldı. Uluslararası terör 
örgütlerinin yerli işbirlikçisi ihanet 
şebekesi tarafından milletimize ait si-
lahlarla 248 vatan evladı şehit edilmiş 
ve 2 bin 196 vatandaşımız ise gazi ol-
muştur. Bu hain terör olayına katılan 
herkesin kimliğine ve kim olduğuna 
bakılmaksızın en ağır şekilde cezalan-
dırılacağına inancım tamdır.”

Rektör Akgül konuşmasının so-
nunda ise, herkesin İstiklal Marşı-

nı tekrar tekrar okuyarak anlam ve 
önemini kavraması gerektiğini vur-
gulayarak, “Ülkemiz gençlerinin gö-
nüllerini, akıllarını, fikirlerini hiçbir 
kimseye ya da gruba kiralamamaları-
nı yani ipotek ettirmemelerini temen-
ni ediyorum. Ayrıca tüm millet olarak 
15 Temmuz öncesi ve sonrasının 
muhasebesini yapmalıyız, yapmak 
zorundayız. Memleketi için şehadet 
mertebesine yükselenlerle beraber 
15 Temmuz şehitlerini şükran ve 
minnetle anıyorum. Şehitlerimizin 
yakınlarına sabırlar, gazilerimize şi-
falar diliyorum. 15 Temmuz unutul-
mamalı, ısrarla unutmamalıyız, unut-
turmamalıyız.” diyerek sözlerine son 
verdi.

Etkinlikte KMÜ personeli Adem 
Gümüş’ün kendisinin yazmış olduğu 
15 Temmuz’u konu alan ‘Tek Millet’ 
şiirini seslendirmesinin ardından o 
gece yaşadıklarını dinleyicilerle pay-
laşan 15 Temmuz gazisi Çağrı Asan, 
15 Temmuz karanlığında yaşananla-
rın bir daha yaşanmaması dileğinde 
bulunarak, darbe sürecinin bertaraf 
edilmesinde Türk milletinin göster-
diği birlik ve beraberlik duygusunun 
hakim olduğunu, bununla da ecda-
dımızın kanlarıyla alınan ve emanet 
edilen bu ülkenin ve bu toprakların 
sahipsiz olmadığını dosta düşmana 

gösterdiklerini ifade etti.
15 Temmuz Belgesel Film Gös-

teriminin ardından konferansını ver-
mek üzere kürsüye gelen Prof. Dr. Ali 
Akmaz, 15 Temmuz’un bir kurtuluş 
harbi olduğunu vurgulayarak, “15 
Temmuz bu millete bazı rol biçmek 
isteyenlerin oyunlarının bittiği tarihin 
başlangıcıdır” dedi. Türkiye’deki dar-
beleri kronolojik seyirle aktaran Prof. 
Dr. Ali Akmaz, “Türkiye tarihinde ki 
ilk darbe, kişisel husumete dayalı 30 
Mayıs 1876 yılında Sultan Abdüla-
ziz Han’a yapılan nümayiş tarzında 
olmuştur fakat asıl darbe 31 Mart 
1909‘da Abdülhamit Han’a yapılmış-
tır. İkinci darbe 1960 yılında, üçüncü 
darbe 1971 12 Mart Muhtırası, dör-
düncü darbe 12 Eylül 1980 de sağ sol 
davası yüzünden beş bin üniversite 
öğrencisi hayatını kaybetmiştir. Be-
şinci darbe ise para ve hukuk çıkmazı-
nın oluşturduğu 28 Şubat 1997 döne-
minde oldu. Altıncısı 27 Nisan 2007 
muhtırası, yedinci ve son darbe askeri 
güçten istifade edeceklerini sandıkları 
ama başaramayıp ters yüz oldukları 
15 Temmuz 2016 darbesidir” dedi.

Darbelerin neden ve niçin yapıl-
dığı konusuna değinen Prof. Dr. Ak-
maz şunları ifade etti: “Türkiye’nin 
Avrupa’ya hayranlık sürecini resmi 
başlangıcı 1789 III. Selim dönemidir 

ve ikinci hamle dönemi ise II. Mah-
mut zamanında 1808-1839 tarihleri 
arasındadır. Bu dönemlerde kılık kı-
yafetten bazı yönetimsel değişiklik 
taleplerine kadar pek çok durum söz 
konusu oldu. Sürekli bu milletin bir 
hamle atılım yapma şansı yokmuş 
gibi kısmen yozlaşma süresinin baş-
lamasına sebep olundu ama bunu 
tarih sürecinde iki büyük hakan olan 
Abdülaziz Han ve Abdülhamit Han 
durdurma noktasına getirdi. Özellikle 
Abdülhamit Han, ‘Teknik yarış sü-
recine girmeliyiz, görünüşsel yarışta 
ise Avrupalıyı yakalama yarışından 
çıkmalıyız’ diyerek devleti toparlama 
çalışmalarına başladı. Abdülhamit 
Han’ın amacı mühendishaneleri ku-
rarak devletin kendi silahını üretmesi 
sağlamak oldu.”

Prof. Dr. Akmaz, “Onurla gururla 
püskürttüğümüz verilen tüm kayıp-
lara, tanklara, toplara, bombalara, 
silahlara, jetlere ve uçaklara rağmen 
15 Temmuz gecesi, Türk halkının 
demokrasisine sahip çıktığı ve halkın 
tepkisiyle dünya demokrasi tarihine 
geçtiği bir gecedir” şeklinde konuşa-
rak sözlerine son verdi.

Anma etkinliği, edilen dua ve ka-
tılımcılara hediye takdim edilmesinin 
ardından sona erdi.
n İHA 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde “Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz” konulu konferans verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “15 Temmuz’daki tanklara karşı verdiğimiz mücadele elbette ki muhteşem ama bundan 
sonrası için tehlike geçti mi? Küresel sistem, bir tek FETÖ’ye mi oynuyor? FETÖ açık söyleyeyim, ifşa oldu, işi bitti” diye konuştu

‘FETÖ’nün kullanım tarihi bitti!’
AK Parti İstanbul Milletvekili 

Metin Külünk, Selçuk Üniversitesi 
tarafından düzenlenen “15 Temmuz 
İhaneti ve Sonrası-2” konulu konfe-
ransta, “Bu süreci biz sayın Erdoğan 
karakterinde, milli duruşu olan bir 
liderle yaşamayıp savrulan bir lider-
le yaşasaydık bugün çoktan tuz buz 
olurduk” dedi.

Konya Ticaret Odası’nda düzen-
lenen konferansa, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mahmut 
Sami Şahin, Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. 
Hüseyin Kara ve Prof. Dr. Mehmet 
Okka, Necmettin Erbakan Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder 
Kutlu, dekanlar, müdürler, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, konferansın açı-
lışında yaptığı konuşmada, “Tabii ki 
yaşadığımız süreç, Anadolu’nun bir 
nevi kaderi. Şu anda elimde Anadolu 
Selçukluları isimli bir kitap var, onu 
okuyorum. İnanın bu günlerle o gün-
ler aynı. Hemen hemen aynı, hiçbir 
şey değişmemiş. Aynı ihanetler, aynı 
arkadan vurmalar. Artık bu makus 
talihi yenmemiz gerekiyor. Bu neden-
le bu süreci tersine çevirmek için in-
san yetiştirme konusunda şapkamızı 
masaya bırakıp, başımızı ellerimizin 
arasına alıp düşünmemiz ve çözüm 
üretmemiz lazım. Bu sorumluluk bi-
zim üzerimizde. 

Tabi bu sürecin analizini yapmak 
için sayın vekilimizden bize bir kon-
ferans vermesini istedik. Bizleri kır-
madığı için kendisine çok teşekkür 
ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 
kendisine minnet ve şükranlarımı su-
nuyorum” diye konuştu.

“ÜMMET 
KAVRAMININ 
ARKASINA

 SAKLANDILAR”
Rektör Prof. 

Dr. Şahin’in açılış 
konuşmasının ar-
dından, AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk, “15 
Temmuz İhaneti ve 
Sonrası-2” konu-
lu konferans verdi. 
Milletvekili Külünk, 
konferansta, Batı’nın 100 yıldır İslam 
ve Türklerle hesaplaştığını belirterek, 
“Ümmet kavramının ardına saklana-
rak Türk kavramına karşı geliştiril-
mek istenilen düşmanlığın, bu pro-
jenin devamı olduğunu unutmayınız. 
Türk kavramından kastettiğim, biyo-
lojik bir kavram değildir. 

Bu kavram, Talas’tan, Mavera-
ünnehir’den itibaren İslam’da vücut 
bularak imparatorluk inşa etmiş bir 
tarihsel medeniyet birikiminden bah-
sediyorum. Ama bir akıl, emperyaliz-
min İslam dünyasına yönelik operas-
yonlarının en önemli cüzüdür; Türk 
düşmanlığı üretmek. Bu da dindar-

lığın arkasına saklanılarak 
yapılmak istenmiştir” şek-
linde konuştu.

“FETÖ’NÜN KULLANIŞ 
TARİHİ BİTTİ”

Türk Devleti tarihinin 
“destanlar tarihi” olduğunu 
ifade eden Külünk, “Ma-
lazgirt’i nasıl konuşuyorsak 
15 Temmuz da odur. Des-
tandır bu. Çünkü bizim ta-
rihimizde hiçbir zaman psi-
kolojik travmalar, merkeze 

oturmamıştır. Biz Çanakka-
le’yi hiçbir zaman ağıt gibi düşünme-
yiz. Nasıl düşünürüz? Bir zafer olarak 
düşünürüz. Destan olarak düşünürüz. 
İstanbul’un Fethi’ni bir zafer olarak 
düşünürüz. Dikkat edin millet olarak 
hiç kendimizi yenilgi travmasına sok-
mayız. 

Bu bizim en temel karakterimiz. 
Özgüvenimiz, tarihimizden kaynak-
lanan o destanlardan geliyor. Des-
tansı bir 15 Temmuz konuşmalıyız. 
Kendimizi sorgulamayacak mıyız? 15 
Temmuz’daki tanklara karşı verdiği-
miz mücadele elbette ki muhteşem 
ama bundan sonrası için tehlike geçti 
mi? Küresel sistem, bir tek FETÖ’ye 

mi oynuyor? FETÖ açık 
söyleyeyim, ifşa oldu, 
işi bitti. Kullanış tarihi 
bitti. Son noktaya kadar 
götürürler ama yarın 
bir başkası çıkar. O baş-
kası üzerinden de aynı 
bu geleneğin bir başka 
formda yarın karşımıza 
çıktığında insan devşir-
meyeceğinin garantisi 
var mı?” ifadelerini kul-
landı.
“BU MEDENİYET, SIRADAN 

BİR MEDENİYET DEĞİL”
İslam düşüncesinin, kendini yeni-

den inşa etmesi için ilahiyat fakülte-
lerinde İmam-ı Azam Enstitüleri’nin 
kurulmasının önemine değinen Kü-
lünk, “Erol Güngör’ü, Necip Fazıl’ı, 
Sezai Karakoç’u bir daha okumalıyız. 
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi haz-
retlerini bir daha okumalıyız. Biz Fa-
tih’in Akşemseddin ile olan hukuku, 
Kanuni’nin Yahya Efendi ile hukuku, 
Şeyh Edebali’nin Osman Gazi ile olan 
hukukunu bir daha okumalıyız. Bu 
devlet sıradan bir devlet değil. Bu 
medeniyet sıradan bir medeniyet de-
ğil. Eğer bu perspektifi yeni zamanın 

ruhuna, aklına, eşyasına 
uygun şekilde güncelle-
yip, bunu bir insan pro-
filine dönüştüremezsek 
gelecekte bizi daha ağır 
tehlikeler bekliyor. Çün-
kü neden? İddialarımızı 
kaybettiğimizde sıra-
danlaşırız. Sıradanlaş-
tığımızda zaten teslim 
alınırız.” dedi.
“BU DEVLET HEPİMİZİN”

Külünk, 15 Tem-
muz sürecinde, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kararlı duruşu konusunda ise şunları 
söyledi: “Allah’tan, sayın Erdoğan var. 
Eğer bu süreci biz, sayın Erdoğan ka-
rakterinde milli duruşu olan bir liderle 
yaşamayıp savrulan bir liderle yaşa-
saydık bugün çoktan tuz buz olurduk.

 Bunu biliniz. Sayın Erdoğan’a yö-
nelik partilerimizin kimliği üzerinden 
düşünmeyiniz, lütfen. Açık söylüyo-
rum; çünkü sayın Erdoğan, küresel 
sistemle Türkiye’nin çıkarları üze-
rinden sürdürdüğü mücadelede, bu 
toprakların menfaatlerini maksimize 
ettiği için bedel ödüyor. Susardı, ka-
rışmazdı olur biterdi. ‘Eyvallah’ derdi. 

Diyen yok mu? Diyenler olduğu için 
zaten PKK süreci 35 yılda buraya gel-
di. Buradan çıkarmamız gereken ders 
ne olmalı? Arkadaşlar, bu devlet he-
pimizin. CHP’lisi, MHP’lisi, dindarı, 
dindar olmayanı, Antalyası, Konyası, 
Meramı, Karatayı, Fatihi, Harbiyesiyle 
bu devlet hepimizin. Bu devlet liya-
kat, ehliyet ve adalet esaslı bir tarihsel 
sürecin ifadesidir. 15 Temmuz bunu 
bizi fark ettirdi.” 

“ANADOLU İRFANINI ETE, 
KEMİĞE BÜRÜNDÜRMELİYİZ”
Milletvekili Külünk, küreselleş-

menin ana dinamosunun bilgi ve ileti-
şim teknolojileri olduğunu belirterek, 
“Bireyin devletin önünde olduğu, öğ-
rencinin öğretmenin önünde olduğu, 
öğrencinin profesörün önünde olduğu 
zaman diliminde eğer biz yeni bir fikri 
inşa edip, bu fikri küreselleştiremez-
sek tehlike vardır. Ama başarırsak da 
bu yüzyıl, bizim yüzyılımız olur. Be-
nim hiç endişem yok. Kendimizi zor-
lamalıyız. Zorlamıyoruz. 15 Temmuz 
bitti. Sanki toplumda, bir kısmında 
şöyle bir hava var; ‘tamam işte.’ Bit-
medi arkadaşlar. Bakın ben size söy-
leyeyim; Taksim kalkışmasında ayağa 
kalktılar, Kazlıçeşme’de bir milyon 
250 bin insan buluştu. O bir milyon 
250 bin insana cevabı, 17 Aralık’ta 
verdiler. 17 Aralık’tan sonra Ankara, 
İstanbul, Mersin, Adana, Trabzon, Er-
zurum, Samsun buluşmalarının ceva-
bı, 15 Temmuz. 15 Temmuz 2017’ye 
de bir cevap vereceklerdir. İddiaların-
dan vazgeçmiş değiller. Biz bu alan-
da, bu cephede yüz yüze mücadele 
ederken, diğer tarafta akıl galibiyetine 
yönelik kendimizi zorlamaya devam 
etmemiz lazım ve de Anadolu irfanını 
mutlaka ete ve kemiğe büründürmek 
zorundayız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

SÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin

AK Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk



Amerikan-İslam İlişkileri Kon-
seyi, bu yılın nisan-haziran ayların-
da geçen senenin aynı dönemine 
göre Müslüman karşıtı olayların 
yüzde 91 arttığını açıkladı.

ABD’deki en büyük Müslü-
man sivil haklar kuruluşu Ameri-
kan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 
2017’nin ikinci çeyreğini kapsayan 
nisan-haziran aylarına ait İslamofo-
bik olaylarla ilgili son güncellemesi-
ni yayınladı. Buna göre, “2016 yılı-
nın aynı dönemine göre 2017’nin 
ikinci çeyreğinde Müslüman karşıtı 
olayların yüzde 91 arttığı” ortaya 
çıktı. 2017’nin ocak-haziran ayla-
rındaki artış ise yine geçen senenin 
aynı dönemine kıyasla yüzde 24 
oldu. CAIR’ın bu konudaki belgele-
me sistemini başlattığı 2013’ten bu 
yana İslamofobideki artışın en çok 
olduğu yıl, henüz yarısı tamamlan-
masına rağmen 2017 olarak kayıt-
lara geçti.

Konseyin belgelediği Müslü-
man karşıtı olaylar arasında en fazla 
dikkati çekenin şiddet veya tehdit 

içermeyen taciz olduğu kaydedildi. 
İkinci en yaygın İslamofobik olay 
ise kişiye veya mülke zarar verme 
şeklindeki nefret suçları olarak ra-
por edildi.

CAIR’ın İslamofobiyi İzleme ve 
Mücadele Dairesi Başkanlığı Koor-
dinatörü Zainab Arain, konuyla ilgi-

li açıklamasında, söz konusu artışta 
ABD Başkanı Donald Trump’ın baş-
kanlık seçim kampanyası ile Trump 
yönetiminin Amerikan Müslüman-
ları ve diğer azınlık gruplarını hedef 
almasının payının büyük olduğunu 
öne sürdü.
n AA
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Katar, körfez ülkelerine dava açacak ABD’de İslamofobi olayları artıyor
Katar yönetiminin, ambargo 

uygulayan Suudi Arabistan, BAE, 
Bahreyn ve Mısır aleyhinde ulusla-
rarası mahkemelerde dava açacağı 
ve bu nedenle oluşan zararın taz-
min edilmesini talep edeceği bildi-
rildi. Katar yönetiminin, ambargo 
uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve 
Mısır aleyhinde uluslararası mahke-
melerde dava açacağı ve bu neden-
le oluşan zararın tazmin edilmesini 
talep edeceği bildirildi. Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin 
Casim bin Muhammed Al Sani, İs-
viçre’nin Cenevre kentinde Dünya 
Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı 
Klaus Schwab, Dünya Fikri Mülki-
yet Örgütü (WIPO) Genel Direktö-
rü Francis Gurry ve Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO) Genel Direktörü 
Roberto Azevedo ile bir araya gel-
di.  Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, görüşmede Körfez’deki kriz, 
ambargo uygulayan ülkelerin se-
yahat yasağı, kara, hava ve deniz 
sınırlarının kapatılması gibi keyfi 

uygulamaları ele alındı. Al Sani, 
“Katar, gerekli tüm yasal prose-
dürleri uygulayacak ve ambargo 
uygulayan ülkelerin yargılanması 
için bölgesel ve uluslararası mahke-
meler ile kurumlara başvuracaktır” 
ifadesini kullandı. Yerli ve yabancı 
şirketlerin ambargo nedeniyle olu-
şan zararlarının karşılanması için 
Katar’ın söz konusu ülkeler aley-
hinde dava açacağını aktaran Al 

Sani, davaların ne zaman ve hangi 
mahkemelerde açılacağı ya da ta-
lep edilecek tazminatla ilgili bilgi 
vermedi. Katar Savunma Bakanı 
Halid Bin Muhammed el-Atiyye de 
ülkesine ambargo uygulayan Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE), Bahreyn ve Mısır aleyhinde 
Uluslararası Adalet Divanında dava 
açabileceklerini söyledi.
n AA

‘İsrail’in ihlalleri Aksa’nın
kutsiyetine zarar veriyor’

‘Aksa’ya 155 fanatik 
Yahudi baskın düzenledi’

Filistin Başbakanı Rami el-Ham-
dallah, “İşgalci gücün uygulamaları, 
Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın tari-
hi statüsünü değiştirme, kutsiyetine 
zarar verme amacı taşıyor” dedi.

Filistin Başbakanı Rami el-Ham-
dallah, Kudüs’te yaşanan gergin-
likten İsrail’in sorumlu olduğunu 
belirtti. Hamdallah, Batı Şeria’nın 
Ramallah kentinde Bakanlar Kurulu 
toplantısı öncesi basına yaptığı açık-
lamada, “Tüm dünyaya söylüyoruz 
ki İsrail, işgale dayalı bir güçtür. 
Onun Kudüs’teki İslami ve Hristi-
yan kutsal mekanlar üzerinde hiçbir 
otoritesi yoktur.” dedi. 

İsrail’in Kudüs’te yaptıklarını 
“kabul edilemez” olarak niteleyen 
ve yaşanan gerginlikten İsrail’in 
sorumlu olduğunu kaydeden Ham-
dallah, “İşgalci gücün bu uygulama-
ları, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın 
tarihi statüsünü değiştirme, kutsi-
yetine zarar verme amacı taşıyor.” 
diye konuştu.  Hamdallah, Aksa’nın 
bugünkü statüsünün Osmanlı dev-

leti zamanında başladığını, İngiliz 
mandası döneminde devam etti-
ğini, ardından başlayan Ürdün ida-
resinin 1967’de İsrail’in işgalinden 
sonra da sürdüğünü hatırlattı. Fi-
listin Başabakanı, “İsrail hükümeti, 
2003’ten bu yana Aksa’nın bu du-
rumunu değiştirmeye çalışıyor.” ifa-
desini kullandı. 

İsrail’in Aksa’yı ibadete kapat-
makla başlayan, kapılara elektronik 
dedektörler yerleştirmekle devam 
eden uygulamalarına karşı uyarıda 
bulunan Hamdallah, “Filistin yö-
netimi ve tüm Filistin halkı olarak 
ibadeti engelleyen, toplu cezalandır-
maya giren, kutsal mekanlara giriş 
hakkını çiğneyen bu tehlikeli adım-
lara karşı çıkıyoruz.” dedi.

Hamdallah, ayrıca, İsrail’in tüm 
uluslararası anlaşmaları ihlal eden 
suçlarına son vererek Filistin halkını 
ve kutsal mekanlarını korumak için 
uluslararası topluma sorumluluğu-
nu üstlenme çağrısında bulundu. 
n AA

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 
Mescid-i Aksa’ya yaklaşık 155 fana-
tik Yahudi’nin İsrail polisi eşliğinde 
baskın düzenlediğini duyurdu. Ku-
düs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i 
Aksa’ya yaklaşık 155 fanatik Yahu-
di’nin İsrail polisi eşliğinde baskın 
düzenlediğini bildirdi. 

Vakıftan yapılan yazılı açıklama-
da, 155 kişiden oluşan fanatik Yahu-
di grubu ve 312 turistin İsrail polisi 
eşliğinde Aksa’ya baskın düzenledi-
ği belirtildi.  Öte yandan Kudüs İsla-
mi Vakıflar İdaresi basın sorumlusu 
Firas Dibs, yaptığı açıklamada, İsrail 
polisinin herhangi bir gerekçe gös-
termeden Mescid-i Aksa itfaiye da-
iresinden Adnan Ebu Subeyh adlı 
itfaiyeciyi gözaltına aldığını belirtti.  
İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kapıları-
na metal arama dedektörlerini yer-
leştirmesinin 3. gününde Kudüs’te 

gerilim tırmanıyor. Metal arama 
dedektörlerinden aranarak Harem-i 
Şerif’e girmeyi reddeden binlerce 
Filistinli bugün de sabah namazını 
Mescid-i Aksa’nın Aslanlı (El-Esbat) 
Kapısı’nda kıldı.

Dibs bu konuya dair açıkla-
masında vakıf görevlilerinin metal 
dedektörlerinden Mescid-i Aksa’ya 
girmeyi reddederek, Harem-i Şe-
rif’in Meclis Kapısı’nda bekleyişleri-
ni sürdürdüklerini ifade etti. Kudüs 
İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh 
Azzam el-Hatib de gazetecilere 
yaptığı açıklamada, “Bizim tavrımız 
açıktır. Biz de bu kutsal şehrin şeyh-
lerinin kararına bağlıyız. İslami ve 
ahlaki olarak kabul edilmesi müm-
kün olmayan bu metal dedektörle-
rinden geçerek Aksa’ya girmeyece-
ğiz” dedi. 
n AA

Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek için İslam-Hristiyan Komisyonu Genel Sekreteri İsa, “İsrail, 
yaptıklarıyla Aksa’yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında zaman ve mekan olarak bölmeyi hedefliyor” dedi

‘İsrail, Mescid-i Aksa’yı 
bölmeyi hedefliyor’

İsrail’in Mescid-i Aksa’yı önce ka-
patması, daha sonra kapılara elektro-
nik dedektörler yerleştirerek girişlere 
kısıtlamalar getirmesi, Aksa’nın sta-
tüsünü değiştirmeye, zaman ve me-
kan olarak bölmeye çalıştığı şeklinde 
değerlendirildi. 

İsrail polisinin, 14 Temmuz Cuma 
günü sabah saatlerinde Mescid-i Ak-
sa’da silahlı saldırıda bulunduğunu 
iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmesi ve 
olayda yaralanan 2 İsrail polisinin 
kaldırıldıkları hastanede ölmesinin ar-
dından Kudüs’te gerginlik arttı. 

Filistinlilerin “Kudüs eylemi” adı-
nı verdiği olayın akabinde İsrail’in 
Aksa’yı ibadete kapatması daha sonra 
kapılara elektronik dedektörler yerleş-
tirerek girişlere kısıtlamalar getirmesi 
Filistinlilerin tepkisine neden oldu. 

Uzmanlar ise son yaşananları İs-
rail’in bu durumu bahane ederek, 
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i 
Aksa’nın statüsünü değiştirmeye, za-
man ve mekan olarak bölmeye çalıştı-
ğı şeklinde yorumladı. 

Kudüs ve Kutsal Mekanlara Des-
tek için İslam-Hristiyan Komisyonu 
Genel Sekreteri Hanna İsa, yaptığı 
açıklamada, İsrail’in Aksa’yı ibadete 
kapatarak ve sonrasında da kısıtlama-
lar getirerek son derece tehlikeli bir 
suç işlediğini belirtti. 

Aynı zamanda Uluslararası Hu-
kuk ve Tarih Uzmanı İsa, “Çeşitli sa-
vaşlara rağmen Aksa, yaklaşık 800 yıl 
boyunca hiç kapatılmadı. İsrail, Ak-
sa’ya ve Kudüs’teki kutsal mekanlara 
karşı savaş veriyor. Caminin kapatıl-
ması, savaş suçudur. Müslümanlara 
ait kutsal mekana bir saldırıdır.” dedi. 

“İSRAİL’İN BU TOPRAKLAR 
ÜZERİNDEKİ HER TÜRLÜ 
UYGULAMASI YASA DIŞI” 

“İsrail, yaptıklarıyla Aksa’yı Müs-
lümanlar ve Yahudiler arasında za-
man ve mekan olarak bölmeyi he-
defliyor” ifadelerini kullanan İsa, bu 
durumun bölgede bir din savaşının 
çıkmasına neden olacağını kaydetti. 

İsa, “Doğu Kudüs, uluslararası 
meşru kararlara göre işgal altında bir 
Filistin toprağıdır. İsrail’in bu toprak-
lar üzerindeki her türlü uygulaması 
yasa dışı ve geçersizdir. İsrail’in şartsız 
olarak bu topraklardan çekilmesi ge-
rekir. İsrail’in, uluslararası kanunlara 
göre Doğu Kudüs’ün hiç bir karışında 
hukuki hakkı yok.” diye konuştu. 

Filistinli siyasi analist Mehdi Ab-
dulhadi da “İsrail, Aksa’nın Osmanlı 
döneminden beri uygulanan toplum-
sal, dini, tarihi ve siyasi statüsünü de-
ğiştirme planları yürütüyor. Kudüs’ün 
1967 yılında işgal edilmesinden bu 
yana İsrail, Eski Şehir’deki Yahudi 
nüfusunu arttırmaya ve bu bölgede 
Yahudi sinagogları ile okullar inşa 
etmeye çalışarak bölgenin statüsünü 
değiştirmeye çabalıyor” ifadelerini 
kullandı. 
“İSRAİL, PLANLARINI UYGULAMAYA 

KOYMAK İÇİN CUMA GÜNKÜ 
OLAYI KULLANDI” 

“İsrail makamları Yahudi yerle-
şimcilerin Aksa’ya girip burada ibadet 
etmesine izin vererek Aksa’yı kontrol 
altına almaya çalışıyor. Tüm bunları 
da silahla yapıyor.” diyen Abdulhadi, 
“İsrail, planlarını uygulamaya koymak 
için cuma günkü olayı kullandı. Ak-
sa’yı tamamen kontrol altına almak, 
kapılarda ve içerideki askeri mevcudi-
yetini güçlendirmek için cuma günkü 
olayın akabinde haremin kapılarına 
elektronik metal dedektörler yerleş-
tirdi. Filistinlilerin, giriş-çıkışlarına 
kısıtlamalar getirerek, buradaki du-

rumu kendi lehine çevirmek ve gü-
venlik kontrolünü dayatmak istiyor.” 
ifadelerine yer verdi. 

İsrail güçlerinin, Başbakan Ne-
tanyahu’nun kararıyla bunları yaptı-
ğına dikkati çeken Abdulhadi, “İsrail, 
90’lardan bu yana Aksa’daki durumu 
aşamalı olarak değiştirmeye çalışıyor. 
İşgalle başladığı bu plana haremin 
bazı bölümlerini kontrolü altına al-
makla devam etti. Sonra radikal Ya-
hudilerin, buraya girmesini sağladı. 
Şimdi ise önümüzde gerçekten zor ve 
tehlikeli bir aşama var.” dedi. 

Abdulhadi, “İsrail, El-Halil kentin-
deki İbrahim Camisi’nde uyguladığı-
nı Aksa’da da uygulamaya çalışıyor. 
UNESCO’nun her iki camiyi de İslami 
mekan olarak kabul etmesine rağmen 
Aksa’yı da bölmek istiyor. Ancak İsra-
il, Filistin sokaklarının ayaklanmasın-
dan endişe ediyor. Bu nedenle plan-
larını aşamalı olarak yürütüyor.” diye 
konuştu. 

Tüm bunların akabinde İsrail ve 
Filistin arasındaki çatışmanın dini ça-
tışmaya dönüşmesine karşı uyarıda 
bulunan Abdulhadi, böyle bir çatış-
manın etkilerinin Filistin’in dışına ta-
şacağını kaydetti. 

“KUDÜS EYLEMİ, İSRAİL’İN 
PLANLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK 

İÇİN BAHANE” 
Yahudileştirme ile Mücadele için 

Kudüs Heyeti Başkanı Nasır el-He-
dimi, “İsrail, Aksa’yı Ürdün’e bağlı 
Vakıflar İdaresi’nin kontrolü altından 
çıkarmak istiyor. Vakıflar İdaresi’nin 
tüm yetkilerini kaldırarak, Aksa için-
deki görevlileri, korumaları ve tüm 
alanı kontrol etmeyi amaçlıyor.” dedi. 

İsrail’in daha önce haremin kapı-
larını ve bazen girişleri kontrol ettiği-
ni, ama şimdi hem iç hem dış olarak 

her yönüyle yönetmeye çalıştığını 
kaydeden Hedimi, bu şekilde devam 
ederse Aksa’nın yakında İsrail Din İş-
leri Bakanlığına bağlanacağını belirte-
rek, “Eğer böyle olursa Aksa’yı tama-
men kaybederiz. Yönetim tamamıyla 
İsrail’in eline geçer.” diye konuştu. 

Kudüs eyleminin İsrail’in planla-
rını gerçekleştirmek için bir bahane 
olduğunu söyleyen Hedimi, “İsrail’in 
eylem sonrası yaptıkları güvenlik 
amaçlı değil. Siyasi amaçlı. Kapılara 
elektronik dedektörler yerleştirmekle 
Filistinlilerin girişlerini kısıtlamak ve 
cemaat sayısını düşürmek istiyor. Bu 
eylem olsaydı da olmasaydı da İsrail 
planlarını yürürlüğe koyacaktı.” ifade-
lerine yer verdi. 

Hedimi, Arap ülkelerinin tepki-
sinin zayıf olduğunu ve bu durumun 
İsrail’in planlarına devam edeceğini 
gösterdiğini kaydetti. İsrail polisi, 14 
Temmuz Cuma günü sabah saatle-
rinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırı-
da bulunduğunu iddia ettiği 3 Filis-
tinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 
İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hasta-
nede öldüğünü açıklamıştı. 

Kudüs eylemi adı verilen olayın 
ardından İsrail tarafından Mescid-i 
Aksa’nın kapılarının kapatıldığı ve 
Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün 
Aksa’da namaz kılınmasına izin ver-
meyeceği belirtilmişti. 

İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı 
tuttuğu Harem-i Şerif’in iki kapısını 
dün açmış ve kapılara metal arama 
dedektörleri yerleştirmişti. “Metal 
arama dedektörleri” uygulamasına 
karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filis-
tinli, gün boyu vakit namazlarını Aksa 
surlarının dışında kılmaya devam et-
mişti.
n AA

Filistinlilerin “Kudüs eylemi” adını verdiği olayın akabinde İsrail’in Aksa’yı ibadete kapatması daha 
sonra kapılara elektronik dedektörler yerleştirerek girişlere kısıtlamalar getirmesi Filistinlilerin tepkisine neden oldu.

Filistin Başbakanı 
Rami el-Hamdallah
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1997 yılında zihinsel engelli bir oğlu olan eğitimci Muammer Tunahan, kendi imkanları ile kurduğu spor kulüpleri ile engellilere 
ışık oluyor. Tunahan, “Hayat sadece engelsiz olanların üzerine kurulmuş değildir” diyerek engellerin aşılabileceğini belirtiyor

‘Engelliler de 
hayata ortaktır’

1996 yılında Selçuk Üniversite-
si Beden Eğitimi Öğretmenliği’nden 
mezun olan Muammer Tunahan, 
yaptığı çalışmalarla zihinsel engelli 
ve otistik downsendromu çocukların 
hayatına ışık tutuyor. 1997 yılında zi-
hinsel engelli oğlu Mevlüt Alperen’in 
dünyaya gelmesiyle aldığı kararlarla 
hayatı bir anda değişen Tunahan, en-
gellilerin de hayatlarını değiştirmeye 
başladı. Zihinsel engelli oğlunu özel 
bir eğitim kurumuna veren Tunahan, 
buradaki eğitimin verimli olmadığını 
düşünerek, kendisi de bir eğitimci 
olması nedeniyle, engellilere yönelik 
bir çalışma yapmanın kararını veri-
yor. “Hayat sadece engelsiz olanların 
üzerine kurulmuş değildir. Engelli 
vatandaşlarımızda hayata ortak-
tır” düşüncesiyle engellilere yönelik 
Umut Adımları Özel Eğitim ve Muh-
taç Çocuklar Derneği kuran Tunahan, 
destek alamadığı için tam olarak iste-
diğini gerçekleştiremiyor. Ancak dü-
şüncesinden vazgeçmeyen Tunahan, 
derneği spor kulübüne çevirerek ça-
lışmalarını hızlandırıyor. Bir süre son-
ra çalışmalarında başarıyı yakalayan 
Tunahan, engellilerin umudu haline 
geliyor. Kurmuş olduğu 3 spor kulü-
büyle İşitme engelli, zihinsel engelli 
ve otistik downsendromlu çocukların 
ellerinden tutan Tunahan, sporla en-
gellilerin hayata tutunmasını sağlıyor. 

KENDİ OĞLU IŞIK OLDU
Konuyla ilgili bilgiler veren Tuna-

han, yaptığı çalışmaların nasıl başla-
dığı ve hangi aşamaya geldiğiyle ilgili 
bilgiler verdi. 1997 yılında dünya ya 
gelen zihinsel engelli oğlu Mevlüt Al-
peren’i özel okula yazdıran Tunahan; 
“Orda benim oğlum gibi birçok en-
gelli evladımız vardı. Devlet çok bü-
yük paralar veriyor bu okullara ama 
okullar karşılığında çok da iyi eğitim 
vermiyorlardı. Bende öğretmenim 
sonuçta bu çocuklara dair bir fikrim 
oluştu. Bunlara spor yaptırılabilir diye 
düşümdüm, sporla bu çocuklar top-
lum da kendini daha iyi ifade edebilir 
diyerekten Meram Fevzi Çakmak il-
köğretim okulunun bahçesinde hafta 
sonları bu çocukları aileleri ile birlikte 
toplayıp sportif faaliyetler yaptırarak 
başladım bu işe” diye konuştu. 

İLK KULÜB ADIMLARI
Kimsenin desteği olmadan Umut 

Adımları Özel Eğitim ve Muhtaç Ço-
cuklar Derneği kuran Beden Eğitimi 
Öğretmeni Tunahan sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Önceleri açılan engelli 
çocuklar derneklerinin çoğu acıtas-
yon yapıp milletten para toplamışlar. 
Bizi de onlar gibi görüp yardım da 

bulunan olmadı. Resmi makamlar da 
çarşı merkezden yer tutma isteğimize 
olumsuz yanıt verince ben bu dava-
dan vazgeçmiştim. Okul müdürümüz 
gel bunu dernek değil de spor kulübü 
yapalım fikri mantıklı geldi. Derne-
ğimizin tüzüğünü değiştirerek 2006 
yılında Meram Kozağaç Spor Kulübü 
nü kurduk.” 

BİR YIL İÇİNDE ŞAMPİYONLUK
Daha sonraki süreçte Meram Ko-

zağaç bölgesinden ev alarak spor oku-
lu yapan Tunahan engellilere yönelik 
spor faaliyetlerine burada hız kesme-
den devam ettiğini söyledi. Yaptıkları 
çalışmaların meyvesini aldıklarını ifa-
de eden Tunahan, “Bir yıl için Konya 
şampiyonu olduk daha sonra Türkiye 
şampiyonu olduk. Kısa bir süre sonra 
kulübümüzden Avrupa şampiyonu, 
Dünya şampiyonları çıkardık. Dün-
ya şampiyonasında döndükten sonra 
Meram Kaymakamlığından randevu 
aldık. Meram kaymakamı, Meram 
Kozağaç Spor Kulübü, Avrupa şam-
piyonu olmuş Dünya şampiyonu ol-
muş. Bu işim aldığınız başarılar altın-
da ezilmiş siz bunun isimi Konya ile 
alakalı bir şey yapsanız daha iyi olur 
dedi. Meram kozağaçtan insanlar bize 
yardım etmişti birde sürekli isim de-
ğiştiren bir kulüp olmayalım diye yeni 
bir kulüp kurma çalışmalarımız başla-
dı” şeklinde konuştu. 

ULUSLARARASI BAŞARILAR
1074 Konyaspor Kulübü adında 

yeni bir kulüp kurduklarını da ifa-
de eden Tunahan, yeni kulüple ilgili 
olarak ise şunları söyledi; “Kutalmış 
Oğlu Süleyman Şah’ın Konya’yı fetih 
ettiği 1074 tarihini başına ekledik ve 
1074 Konyaspor kulübünü kurduk. 
Logosunu Selçuklu Devletinin simge-
si olan çift başlı kartal ve sekiz kenarlı 
yıldızı yaptık. Meram Kozağaç Spor 
Kulübü’nü alt yapı kulübü olarak kul-
lanmaya başladık ve 1074 Konyaspor 
kulübü ile de şampiyon olmaya de-
vam ettik. Konya’da ne kadar engelli 
öğrenci varsa hepsine ulaşmaya çalış-
tık ve 10 kişiye yakın Türkiye şampi-
yonu çıkardık. 4 Avrupa ve 3 Dünya 
şampiyonluğu yaşadık.”
MEMLEKETİ BOZKIR’I DA UNUTMADI

Bozkır’da doğup büyüyen Tuna-
han, memleketi Bozkur’ı da unut-
madı. Bozkır’da 35-40 engelli çocuk 
olduğunun bilgisini veren Tunahan, 
bir arkadaşının bu çocuklara da yar-
dımcı olmasını istemesinin ardından 
Bozkır’da da faaliyete geçti. Burada 
da Bozkır Gücü Spor Kulübü’nü kur-
duğunu belirten Tunahan; “Bozkırda 
futbol eşittir spor demeyeceğiz, hayat 
sadece engelsiz olanların üzerine ku-
rulmuş değildir. Engelli vatandaşla-
rımızda hayata ortaktır iki gün sonra 
ne olacağımız belli değil” ifadelerini 
kullandı.

BİZİM SPORCULARIMIZI 
HERKES TANIR

Özel Sporcular Federasyonu 

genel kurul üyesi olan öğretmen Tu-
nahan, “Bizim sporcularımız minde-
re çıktıklarında, ringe çıktıklarında 
müsabakalara çıktıklarında bizim 
sporcumuz oldukları herkes tanır. 
Antrenörümüz Halil Karaçor ile bir-
likte çeyrek asırda 30’un üstünde 
uluslararası madalya 20’nin üstünde 
uluslararası kupa kazandık. Konya ve 
Türkiye deki kazandığımız kupaları 
madalyaları saymıyorum bile. Güreş, 
tekvando, atletizm, satranç gibi spor 
dallarında özel sporcularımızın yanın-
da normal öğlecilerimiz ile birlikte bu 
sene de ligin tozunu attık” dedi.

SPOR SADECE
BÜYÜK KULÜBLERE HAS DEĞİL
Elinden geldiği kadar engelli ço-

cukları sevindirmeye çalıştığının al-
tını çizen Tunahan, “Çocuklar kendi 
cebimden para ile forma yaptırıp da-
ğıtıyorum. Spor sadece televizyonda 
ki Galatasaraylı Fenerbahçeli Beşik-
taşlı vs. kulüplere has değildir forma 
giymek. O çocuklarımız formalarını 
giydikten sonraki mutlulukları her 
şeye değer. Bütün yorgunluğumu 
alıyor çocuklar. Elimden geldiği kadar 
çocuklara en kaliteli eşofman takım-
ları, formalar, ayakkabılar almaya ça-
lışıyorum” ifadelerini kullandı.

BİZ SADECE SPOR KULÜBÜ DEĞİLİZ
Amaçlarının sadece çocuklara 

spor yaptırmak olmadığını ifade eden 
Tunahan; “Sporcularımız ile birlikte 
müsabakalara katılmak için gittiğimiz 
şehirlerde gidip sadece yarışmaları-
mızı yapıp dönmüyoruz. Çocukları-
mıza gittiğimiz şehrin kültürel yapısı 
gösteren yerleri gezdiriyoruz. Anado-
lu toprakları ecdat mirasları ile dolu, 
bu tarihi mekânları gösterip sporcula-
rımızın atalarımızın bize bırakmış ol-
duğu yapıtları görme şansı veriyoruz” 
dedi.
BAŞARILI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tunahan, “Bizim kulüplerimize 
gelen çoğu engelli sporcularımız oku-
la gitmiyorlardı. Biz onları okullar yaz-
dırdık okul derslerini de takip ettik. 
Şu anda Selçuk üniversitesi beden 
eğitimi ve spor meslek yüksek okulun 
da okuyan 5 tane işitme engelli milli 
sporcumuz bulunmakta. Ayrıca 20 
nin üzerinde de normal sporcumuz 
var. Biz engelli vatandaşlarımızın ha-
yata kazandırmak onların da kendile-
rini kanıtlamak amaçlı böyle bir işlere 
girdik. 

Başarılı olduğumuzu düşünüyo-
rum. İnşallah bundan sonra da başa-
rılı olmaya devam edeceğiz” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n MUSTAFA ALİ CANDAN 

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği’nden mezun olan Muammer Tunahan, 
yaptığı çalışmalarla zihinsel engelli ve otistik downsendromu çocukların hayatına ışık tutuyor.
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Trabzonspor, yorucu kampı 
sakatlık yaşamadan atlattı

Trabzonspor Teknik Direk-
törü Ersun Yanal, bordo-mavili-
lerin Macaristan’da gerçekleş-
tirdiği 15 günlük kampta ağır 
antrenman programı uygula-
masına rağmen takımda ciddi 
bir sakatlık yaşanmadı. 

Macaristan kampını ta-
mamlayan Trabzonspor, iki 
günlük iznin ardından 2. etap 
çalışmalarına bugün Slovak-
ya’nın Samorin kasabasında 
başlayacak. Bordo-mavililer-
de, yoğun antrenman tem-
posuna rağmen önemli bir 
sakatlık olmaması başta teknik 
direktör Ersun Yanal’ı ve yöne-
ticileri memnun etti.

ERSUN YANAL FARKI
Trabzonspor Teknik Direk-

törü Ersun Yanal, yoğun ve ağır 
geçen antrenmanlara rağmen 
uyguladığı metotlarla sakatlık-

ların önüne geçiyor. İlk etapta 
kondisyon ağırlıklı bir çalışma 
programı yapan bordo-mavili 
takımda bilimsel uygulamalar 
da dikkat çekti. Yanal’ın yar-
dımcıları ve analizcileri, dene-
yimli teknik adama anında bilgi 
akışı sağlayarak futbolcuların 
durumlarını tek tek yakından 
takip etti. Teknolojiyi kullan-
masıyla bilinen Yanal, uygula-
dığı çalışma programı ve takip 
sistemiyle bir çok sakatlığın da 
önüne geçilmiş oldu.

TAKIMA ENERJİ YÜKLEDİ
Yeni sezon öncesi Ersun 

Yanal’ın gözüne girmeye çalı-
şan oyuncuların performansı 
teknik heyeti memnun etti. 
Futbolcuların hırslı ve istekli ol-
malarının yanı sıra birbirleriyle 
uyumları da, deneyimli teknik 
adamın en çok memnun oldu-

ğu gelişmelerin başında geli-
yor. Takım olma yolunda geç-
tiğimiz sezondan beri önemli 
adımlar atan bordo-mavililerde 
takıma yeni katılan oyuncuların 
uyumları da büyük bir moral 
oldu. Enerjisi yüksek bir takım 
oluşturmayı planlayan Yanal, 
agresif, coşkulu ve ofansif yönü 
yüksek bir oyun anlayışını takı-
ma adapte etmeye çalışıyor.
FUTBOLCULAR DA KEYİF ALDI

Trabzonspor Teknik Direk-
törü Ersun Yanal’ın uyguladığı 
antrenman taktiklerinden fut-
bolcular da keyif aldı. Yorucu 
antrenmanlara ve uygulan-
ması zor bir antrenman süreci 
yaşanmasına rağmen oyuncu-
ların çalışmalardan keyif alma-
ları tecrübeli teknik adamın da 
yüzünü güldürdü.
n İHA

Kayserispor’da 
3 transfer

Sabri Sarıoğlu 
Göztepe ile görüştü

Beşiktaş’ı Çin’de 
taraftarı karşıladı

Kayserispor, Erkan Kaş ile 2, Tiago Lopes ile 1+1 ve Canberk 
Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kayserispor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kayserispor’umuz geçen sezon 
takımımızda kiralık olarak forma giyen Erkan Kaş ile 2 yıllık, geçen 
sezonu CFR Cluj takımında tamamlayan Tiago Lopes ile 1+1 yıllık 
ve Samsunspor’dan Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzala-
mıştır. Sözleşmelerin hem oyuncularımıza, hemde kulübümüze 
hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.   n İHA

Sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılan tecrübeli futbolcu 
Sabri Sarıoğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Serpil ile görüştü. Alt 
yapısından yetiştiği Galatasaray’da 15 sezon geçiren ve sezon 
sonu sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan Sabri Sarıoğlu’nun yeni 
adresi merak konusu. Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek 
olan ve şu ana kadar birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katan 
Göztepe, Sabri Sarıoğlu’yu kadrosuna katmak istiyor. Göztepe 
Başkanı Mehmet Serpil ile bir görüşme gerçekleştiren Sarıoğ-
lu’nun kararını birkaç gün içinde vereceği öğrenildi.   n İHA

Gece yarısı özel uçakla İstanbul’dan ayrılan Beşiktaş, 11 
saatlik yolculuğun ardından Çin’in Guangzhou şehrine ulaştı. Si-
yah-beyazlıları havaalanında bir grup taraftar karşıladı. Anderson 
Talisca, Gökhan Gönül ve Hüseyin Yılmaz ile, izinli Quaresma ve 
Pepe’nin yer almadığı kafile, havalimanından otobüsle ayrılarak 
3 saat uzaklıktaki kamp yapacağı otele hareket etti. Beşiktaş, bu-
gün TSİ 15.00’te Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile 
Zhuhai Sports Center’da bir hazırlık maçı yapacak.
n İHA

Antalyaspor, 
Avusturya yolcusu

Antalyaspor, 2. etap kamp çalışma-
ları için İstanbul’da toplandı ve bugün 
sabah Avusturya’ya hareket edecek. An-
talyaspor, 2. etap kamp çalışmalarına 
başlıyor. İstanbul’da kırmızı-beyazlılar, 
bugün sabah saatlerinde Avusturya’ya 
hareket edecek. Avusturya’nın Salzburg 
kentindeki tesiste ilk antrenmanını bu-

gün gerçekleştirecek olan Antalyaspor, 
23 Temmuz’da FC Erzgebirge, 27 Tem-
muz’da Bayer Leverkusen ve 31 Tem-
muz’da da Hamburg ile hazırlık maçı 
yapacak. Son hazırlık maçının ardından 
Avusturya kampını tamamlayacak olan 
kırmızı-beyazlı takım, 1 Ağustos’ta An-
talya’ya dönecek.  n İHA

Malatyaspor’da 
ikinci kamp 

dönemi başladı

Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni 
Malatyaspor, Düzce Topuk Yaylası Te-
sisleri’nde 2. etap kamp çalışmalarına 
başladı. İlk etabını Bolu’da yaptığı kamp 
çalışmalarında, teknik direktör Ertuğ-
rul Sağlam nezaretinde güç depolayan 
sarı-siyahlılar, ikinci etap kampına 25 
kişilik kadrosuyla başladı.

Günde çift idman temposuyla lige 
hazırlanacak olan sarı-siyahlı takım, 
2. etap kampında 3 hazırlık maçı yapa-

cak. Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul 
Sağlam’ın raporu doğrultusunda ikinci 
etap kampına alt yapıdan Abdulsamed 
Damlu, Furkan Pekşen, Burak Kavlak 
ve Ferhat Canlı’nın katılacağı belirtildi. 
Sağlam’ın gönderilmesi için yönetime 
rapor sunduğu Mba, Ahmet Aras, Murat 
Akça, Murat Yıldırım, Dialiba, Ayıte ve 
Rahman Buğra’nın da 2. etap kampına 
dahil edildiği ancak transfer süreçlerinin 
de devam ettiği belirtildi.  n İHA

Konyalı başkandan 
spor tesisi hamlesi
Modern Pentatlon Federasyonu’nun Konyalı yeni başkanı Ramazan Arslantaş, yeni yönetim olarak 

birçok projeleri bulunduğunu belirterek, “En büyük önceliğimiz modern pentatlona ait bir tesis” dedi
Arslantaş, başkanlığa se-

çildiği olağanüstü genel kurul 
sonrasında yaptığı açıklamada, 
sadece branşlarına ait bir sa-
lonun sporcu sayısında ve elde 
edilecek başarılarda kilit rol oy-
nayacağını vurgulayarak, “İlke 
Özyüksel ile olimpiyatlara katı-
larak önemli bir başarıya imza 
atıldı. Biz bu sayıyı yükseltmeyi 
arzu ediyoruz. Bunu başarabil-
mek için de olmazsa olmazımız 
sadece modern pentatlona ait 
bir tesis yapılması. Bunu yapa-
bilmek için de bütün kozlarımızı 
oynayacak, tüm imkanlarımızı 
zorlayacağız.” ifadelerini kul-
landı. 

Tesisin yapımı sonrasında 
sporcu sayısının artacağını ve 
geleceğe dönük hedeflerinin 
daha da netleşeceğini dile geti-
ren Arslantaş, “Eğer bu tesisin 
yapımını tamamlarsak, belki 
yakın bir tarih olarak görülebilir 
ama 2020 Olimpiyatları’nda 
modern pentatlon branşında 
Türkiye’nin sesini duyuracağız. 
Olimpiyatlarda madalya bek-
lediğimiz gibi, katılımcı sporcu 
sayımızı da artıracağız. 2024 
Olimpiyatları’na ise altyapıyı 
sağlayarak, çok güçlü bir mo-
dern pentatlon olarak gireceğiz. 
Bunu başarabilmenin yolu da 
tüm kulüplerimizle birlik olabil-

mekten geçiyor. Kulüplerimizin 
hepsine eşit mesafede davra-
nacağız. Herkesi birleştirmeyi 
başaracağız.” diye konuştu. 

‘ANTRENÖR KONUSUNDA 
MÜTHİŞ DERECEDE

SIKINTIMIZ VAR’
Ramazan Arslantaş, antre-

nör sayısı olarak modern pen-
tatlonda sıkıntılar yaşandığını 
vurgulayarak, “Antrenör konu-
sunda müthiş derecede sıkıntı-
mız var. Neredeyse parmakla 
sayılacak kadar az antrenöre sa-
hibiz. Olimpiyatlarda, Avrupa ve 
dünya şampiyonalarında başarı 
bekliyoruz ama antrenör sayımız 
çok az.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Yeni yönetim olarak antre-
nör konusunda da atılım yapa-
cak projeleri hayata geçirecek-
lerinin altını çizen Arslantaş, 
şöyle devam etti:  “Gerek yurt 
içi gerekse de yurt dışında ya-
pılacak eğitimlerle antrenörleri-
mizi geliştirirken, aynı zamanda 
sayıyı da artırmamız gerekiyor. 
Bunu yaparak hem antrenörle-
rimizin hem de sporcularımızın 
gelişimine katkı sağlayacağız. 
El birliğiyle bunu başarmamız 
gerekiyor çünkü antrenörsüz 
sporcunun bir anlamı yok.”

Arslantaş, Modern Pentat-
lon Federasyonunda son dö-

nemde yaşanan sıkıntılar kadar 
olumlu işlerin de yapıldığını 
dile getirerek, her ikisinden de 
tecrübeler edineceklerini söyle-
di. Tasvip etmedikleri sorunlar 
yaşandığını aktaran Arslantaş, 
“Yapılmaması ve yapılması 
gerekenlerle ilgili yanımıza 
alacaklarımızı aldık. Neden bu 
yanlışlar yapıldı tam olarak bil-
miyorum, ön yargılı da davran-
mak istemem. Sadece yanlışlar 
yapıldığını biliyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

‘GÖĞSÜMÜZÜ TAŞIN 
ALTINA KOYACAĞIZ’

Başkan Arslantaş, ellerin-
den geldiği kadar devlete yük ol-
madan projelerini gerçekleştir-
mek istediklerini dile getirerek, 
bu noktada sponsorların önemi-
ne değindi. Sporda sponsorların 
önemli yer kapsadığının dile 
getiren Arslantaş, “Devlete yük 
olduktan sonra bizlerin burada 
olmasına gerek yok. Elimizden 
geldiği kadar sponsorları bran-
şımıza kazandırmak istiyoruz. 
Bu anlamda elimizi değil göğ-
sümüzü taşın altına koyacağız. 
Bizler bu konuda devletimize 
yardımcı olmalıyız. Her şeyi 
devletten beklemek olmaz. Üze-
rimize düşen ne varsa yapmaya 
hazırız.” şeklinde konuştu. 
n AA
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Türkiye Satranç 1. Ligi müsabakaları Konya’da başladı
Türkiye Satranç Federasyonu 

(TSF) tarafından düzenlenen Türkiye 
Satranç 1. Ligi müsabakaları Kon-
ya’da başladı. Konya Rixos Otel’de 
başlayan organizasyonda bu yıl ilk kez 
Türkiye Satranç 2. Ligi müsabakaları 
da yapılıyor.

TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
turnuvanın sevgi ve kardeşlik içerisin-
de geçmesini arzuladıklarını söyledi.

‘TÜRK SATRANCINA 
DEĞER KATACAK’

Türkiye Satranç 1. Ligi’nin dördün-
cüsünü gerçekleştirdiklerini hatırlatan 
Keleş, “Ayrıca bu yıl ilk kez Türkiye 
Satranç 2. Ligi müsabakalarını da 
yapmaktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz. Liglerimizde yarışacak sporcula-
rımızın ve takımlarımızın centilmence 
ve dostluk içinde mücadele edecekle-
ri, misafirlerimizin güzel anılar birik-
tireceği ve Türk satrancına değer ka-

tacak keyifli bir hafta olmasını umut 
ediyorum.” diye konuştu.

Türkiye Satranç 1. Ligi’nde 24 
takım ve 337 sporcu, 2. Lig’de ise 
33 takım ve 475 sporcu mücadele 
edecek. 2. Lig’de ilk 4 dereceyi elde 

eden takımlar 2018 Türkiye Satranç 1. 
Ligi’ne, 1.  Lig’de ilk 3 dereceyi elde 
eden takımlar ise 2018 Türkiye İş Ban-
kası Süper Satranç Ligi’nde yarışmaya 
hak kazanacak. Ligler 23 Temmuz’da 
sona erecek.
n AA

Sakaryaspor’da yeni 
sezon hazırlıkları

Hazırlık kampına çift idmanlarla devam eden 
Konya Anadolu Selçukspor’un yeşil siyahlı rakibi, gü-
nün ilk antrenmanına dün 09.00’da başladı. Sabah 
idmanında koordinasyon ısınmanın ardından, da-
yanıklılık koşuları yapan Sakaryaspor, akşam üzeri 
17.30’da başlayan çalışmada ise topla koordinasyon 
ısınmanın ardından 5/2 oyun oynadı ve yarı saha pas 
çalışması, dar alan jokerli oyunlar ile günü tamamla-
dı. Yeşil siyahlılar bugün 09.00’da salonda çalışacak 
ve günün geri kalanında dinlenecek.  n SPOR SERVİSİ

Altay, çalışmalarını 
Kartepe’de sürdürüyor

2. Lig’de 26 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon 
öncesi antrenmanların startını geçen hafta İzmir’de 
veren Altay, 11 gün sürecek ilk etap kamp için dün 
Kocaeli Kartepe’ye gitti. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş 
Tesisleri’ndeki idmanlar ve kuvvet testlerinin ardın-
dan kamp için karayoluyla Kocaeli’ne hareket eden 
siyah beyazlı kafilede 29 futbolcu yer aldı. Altay’da 
yeni transferler Yıldıray Koçal, İbrahim Öztürk, Ser-
kan Sözmen, Egemen Gençalp, Can Sevinç, Maksut 
Taşkıran ve Fatih Gül’ün yanı sıra altyapıdan Cenk 
Özkaçar ve Abdullah Altıntaş da kampa katıldı. Al-
tay, 28 Temmuz’a kadar Kartepe’de kalacak. Daha 
sonra İzmir’e dönecek olan siyah beyazlılar, son etap 
kampını 7-18 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahi-
sar’da gerçekleştirecek.  n SPOR SERVİSİ

Zonguldak 
Kömür’de sağ 
kanada takviye

Yavru Kartal’ın rakiplerinden Zonguldak Kö-
mürspor, Karşıkaya’nın başarılı  sağ kanat oyuncusu 
Ali Kemal Özkan ile anlaşmaya vardı. Spor- Toto İkin-
ci Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Zongul-
dakspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon 
öncesinde kadrosuna Çatalcaspor’dan sağ bek Oğuz-
han Yıldız, İnegöl’den orta saha oyuncusu Hasan 
Küçcük, Amed Sportif’ten  stoper Şevket Güngör  ve 
Kamil İçer,  Tokatspor’dan  kanat oyuncusu  Ekrem  
Sarıçam’ı katan Kırmızı-Lacivertli  ekip sağ kanata 
takviye yaptı. Zonguldakspor  yönetim, geçen sene 
Karşıyaka’da forma giyen başarılı sağ kanat oyuncu-
su Ali Kemal Özkan ile  her konuda anlaşmaya vardı. 
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ANADOLU SELÇUK’UN 
RAKİPLERİNDE SON DURUM

Akif Çağatay Kılıç: En fazla madalyayı almak istiyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 

Kılıç, Türkiye’nin 294 sporcu ile mücade-
le edeceği 23. İşitme Engelliler Olimpiyat 
Oyunları’nda, bugüne kadar aldığı en fazla 
madalyayı alacağı temennisinde bulun-
du. Bakan Çağatay Kılıç, Samsun’da bir 
otelde 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat 
Oyunları’nın açılış töreni öncesinde basın 
mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Kılıç, 
oyunlar öncesi kendisinin ve sporcuların 
büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

“BU OYUNLARI TÜRKİYE’NİN ELİNDEN 
ALMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR”

Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz hain 
darbe girişimi sonrası, bu önemli orga-
nizasyonun Türkiye’den alınması için çok 
çaba sarf edildiğini anlatarak, şöyle konuş-
tu:

“15 Temmuz hain darbe girişinden 
sonra bu oyunları Samsun ve Türkiye’nin 
elinden almak için çok uğraştılar. Bazı ha-

inler ülkelerini dünyada kötü anlattı. Biz 
onlarla da mücadele ederek yoğun bilgi-
lendirme çalışması yaparak olimpiyatların 
Samsun’da kalmasını sağladık. Oyunları 
Türkiye’den alıp başka bir ülkeye verme 
konusunda da çok az kalmıştı, başarmak 
üzereydiler. Çok şükür ki öyle olmadı.”

“ÇOK SAYIDA MADALYA KAZANMA 
UMUDUMUZ VAR”

Bakan Kılıç, Türkiye’nin sporcularına 
her konuda büyük destek verdiğine deği-
nerek, “Rio Olimpiyatları sonrasında bazı 
federasyonlarda değişlik yaparak, yükse-
lişe geçtik. Samsun’daki oyunlarda da bu 
değişikliğin meyvelerini almaya başla-
yacağız. Çok sayıda madalya kazanmayı 
umut ediyoruz. Oyunlarda Türkiye olarak 
294 sporcu ile mücadele edeceğiz. İnşal-
lah Samsun’da bugüne kadar aldığımız en 
fazla madalyayı alacağız, temennimiz bu “ 
dedi.  n İHA

Selçuk’ta ikinci 
etap başladı

Yeşil beyazlı temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor, 
2017-2018 sezonu öncesinde 
ikinci kamp çalışmalarına Erzu-
rum’da başladı. Konyaspor’dan 
gelen ve takımdan ayrılan fut-
bolcularla şekillenen kadro, 
burada taktik ağırlıklı bir idman 
yapacak. UEFA Pro Lisans kursu-
nu tamamlayan Teknik Direktör 
Alper Avcı, takımının başında 
çalışmalara katıldı. Dün yapılan 
idmanda, Konyaspor’da Avustur-
ya kampına götürülmeyen oyun-
culardan bazıları da yer aldı.
ALPER AVCI TAKIMIN BAŞINDA

Temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un pilot takımı Konya 
Anadolu Selçukspor’da Erzurum 
kampı başladı. 

Dün Erzurum’a giderek ilk 
çalışmasını yapan yeşil beyazlı-
larda Teknik Direktör Alper Avcı, 
takımı ile çalışmalara katıldı. 
Genç Teknik Direktör UEFA Pro 
Lisans kursunda olduğu için 
Konya’da yapılan ilk etap kamp 
çalışmalarına katılamamıştı. 
Alper Avcı, kurs öncesi yapılan 
seçmelerde yer almış ve beğen-
diği beş oyuncunun takıma dahil 
edilmesini istemişti.

ÖZKAN TAŞTEMUR’UN 
SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Alınan bilgilere göre tem-
silcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor’un ikinci etap hazırlık 
kampına Konyaspor ile kampa 
katılan ancak geçirdiği sakatlığın 
ardından Avusturya’ya götürül-
meyen Özkan Taştemur’da ka-
tıldı. Ancak oyuncunun sakatlığı 
sürüyor. Taştemur’un 15-20 gün 
içinde takımla çalışmalara baş-
laması bekleniyor. Bunun dışın-
da Konya Anadolu Selçukspor’da 
Konyaspor’dan kampa katılan 
bir diğer oyuncu Mücahit Akçay. 
Genç oyuncu geçen sezon Kon-
yaspor’un kadrosunda yer almış 
ancak süre alamamıştı.

MUHAMMET VE 
AHMET KADRODA YOK
Konya Anadolu Selçuks-

por’da geçen sezon sonunda söz-
leşmesi sona eren oyuncuların 
dışında Muhammet Yürükuslu 
ve Ahmet Önay da kamp kadro-
suna dahil edilmedi.

 İki oyuncuya kamp Konya’da 
yapılan ilk etap kampı öncesinde 
takım bulmaları istendi. İki fut-
bolcu sezonun başlamasına kısa 
bir süre başka bir takım ile anla-
şacak. Oyunculara TFF 1. Lig ve 
Spor Toto 2. Lig’den birçok talip 
olduğunu söyleniyor.
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Spor Toto 2. Lig temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor’da yeni sezon 

öncesi ikinci kamp dönemi start aldı. 
İlk etap çalışmalarını Konya’da yapan 

Yavru Kartal, Teknik Direktör Alper 
Avcı’nın da katılımı ile Erzurum’daki 

hazırlık kampına dün başladı



RPS

Eren ve Ferhat 
çalışmalara başladı

Kombinelere yoğun ilgi

Atiker Konyaspor’un geçtiğimiz 
günlerde renklerine bağladığı iki sol 
bek Eren Albayrak ve Ferhat Öztorun 
Avusturya’da devam eden kampa 
katıldı. İkinci etap kampı için Avus-
turya’da bulunan Atiker Konyaspor, 
çalışmalarını dün yaptığı iki antren-
manla sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Reşit 
Akçay ve yardımcı antrenörler gö-

zetiminde yapılan antrenmana yeni 
transferler Eren Albayrak ve Ferhat 
Öztorun’da katıldı.

Pas çalışması ve CORE ısınma 
hareketleri ile başlayan sabah antren-
manı 1’e 1 ve 2’ye 1 savunma hücum 
organizasyonları ile devam etti.

Oyuncular çift kale maç ile ant-
renmanı tamamladı.
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Atiker Konyaspor’un pazartesi 
günü satışa çıkardığı ancak teknik 
yetersizlikler nedeniyle bir süre sonra 
satışını durdurduğu kombine biletler 
dün yeniden satışa çıktı. Taraftarın 
yoğun ilgisini çeken kombinelerde 
çok kısa sürede cedde satış yapıldığı 

öğrenildi. 
Yine de bu sezon Avrupa Ligi ve 

Türkiye Kupası maçları dahil edilme-
yen kombine biletlerin geçen seneki 
30 bin rakamına ulaşması beklenmi-
yor.
n SPOR SERVİSİ

Kombinelerin ardından localar da satışa çıktı
Konyaspor’un kombine satışlarına 

başlamasının ardından loca satışları 
da dün başladı. Kulüpten yapılan açık-
lamada, “Takımımızın Spor Toto Sü-
per Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezo-
nu’nda oynayacağı tüm iç saha maçları 

için loca satış dönemi başladı.
Atiker Konyaspor’umuzun maçları-

na ev sahipliği yapacak Büyükşehir Be-
lediye Stadyumu’nda Batı ve Doğu tri-
bünlerinde bulunan locaların satışına, 
öncelik geçen seneki hak sahiplerinde 

olmak üzere başlandı.
Öncelikli satışlar 24 Temmuz Pa-

zartesi günü sona erecek ve genel sa-
tışlara geçilecek.

Atiker Konyaspor’umuzun uzun 
maç serüvenine ortak olmak için siz 

de Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’ndaki yerinizi bir an önce alın! 12 
ila 18 kişi arasında değişen kapasite-
leri, VIP hizmet ve uygun fiyatlarıyla 
localarımız, siz değerli taraftarlarımızı 
bekliyor.” denildi. n SPOR SERVİSİ

Gelecek sezon yine UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Spor Toto Süper Lig 
temsilcimiz Atiker Konyaspor bayrak as kampanyası başlattı. Kulüpten yapılan açıklamada 

şehrin her tarafının Konyaspor bayrakları ile süslenmesinin amaçlandığı belirtildi

‘Bayrak as’ 
kampanyası!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor geçtiğimiz yıllarda da sık sık 
gerçekleştirilen bayrak as kampanyasını 
yeniden faaliyete geçirdi. Türkiye Kupası 
şampiyonluğunun ardından şehirde ‘şam-
piyon şehir’ havası olmadığı, büyük ba-
şarının yeterince kutlanmadığı eleştirileri 
yapılmıştı. Atiker Konyaspor resmi sitesin-
den yapılan açıklamada, Avrupa Ligi’nde 
mücadele edecek olan Konyaspor’a destek 
olabilmek için şehrin yeşil beyaz bayraklar-
la süsleneceği belirtildi. 

Atiker Konyaspor resmi sitesinden 
yapılan açıklamada, “2017 Ziraat Türkiye 
Kupası’nda müthiş futbolu ve takım oyunu 
ile şampiyon olan Konyaspor, Avrupa ku-
palarına direkt olarak gruplara katılmaya 
hak kazandı. Kulübümüz bu başarıyı üstüne 
koyarak büyütmek, ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmek ve tüm şehir ile kenetlenerek 
Türkiye ve Avrupa’daki hedeflerine ulaş-
mak istiyor.

Belirlediği amaçlar doğrultusunda ya-
pılan/yapılacak olan transferler ve yoğun 

çalışmalar ile 2017-2018 sezonuna çok iyi 
bir şekilde hazırlanmayı planlamaktadır. 
Yapılan planlamaların ve çalışmaların 
daha kuvvetli bir şekilde devam etmesi 
için bayrak as kampanyası başlatmıştır. 
Bu kampanya ile amacımız tüm şehri yeşil 
beyaz bayraklarla donatıp, Konyaspor sev-
gisi göklere çıkarmaktır. Bu kampanyaya 
bir çok Konyaspor sevdalısı hızlı bir şekilde 
destek vermiş ve ilk bayraklar asılmaya 
başlanmıştır. Şehrin birlik ve beraberliğini 
artıran bayrak as kampanyası ile tüm şehir 
yeşil ve beyaza bürünecektir” denilerek 
taraftarların kampanyaya destek olması 
yönünde çağrı yapıldı.

KULÜP ELEŞTİRİ ALMIŞTI
Geçtiğimiz sezon tarihinin en büyük ba-

şarısını yakalayarak Türkiye Kupası’nı kaza-
nan Konyaspor, bu başarıyı şehre yeterince 
hissettiremediği yönünde eleştiri almıştı. 
Eleştirilerin ardından İstanbul ve Kule Si-
te’ye dev Konyaspor bayrağı asılarak eleş-
tirilerin önüne geçilmeye çalışılmıştı.  
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