
TAŞ DEĞİRMEN 
HUZUR VERİYOR

EN HIZLI VE KALİTELİ 
HİZMETİ KONUŞTULAR!

SEDEP MÜFREDATA
İLHAM KAYNAĞI OLDU

Tabiatı ve huzurlu ortamı dikkat cezbediyor

En iyi hizmet için tecrübeler paylaşıldı

Değerler Eğitimi yeni müfredata girdi

Meram Dere’de sabah 
sıcak ve doğal kahvaltı 
öğlen ise özel soslarla 
bezenmiş taze alabalık 
yanında yeşillik, tabiat sesi 
ve huzuru barındıran Taş 
Değirmen, bahçesinde 
müşterilerine huzurlu bir 
zaman sunuyor.

Büyükşehir Belediye-
leri Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlıkları Konya’da 
biraraya geldi. Akıllı 
şehir uygulamalarının 
büyükşehirlerde yaygın-
laştırılması konusunda 
değerlendirme ve de-
neyim paylaşımı yapıldı.

222 okulda uygulanan Sel-
çuklu Değerler Eğitimi Proje-
si (SEDEP) Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nın 2017-2018 eğitim 
öğretim yılında uygulayacağı 
yeni müfredat programına 
da ilham verdi. Müfredata 
“Değerler Eğitimi” başlığı 
altında bir bölüm eklendi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE
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İyi bakan kazandı!
Çiftçiler ürünlerini KTB ve 

TMO’ya getirmeye devam ediyor. 
Alımlarda kalitesi yüksek ürün ilk 
tercih olurken, fiyatlar da çiftçiyi 

sevindiriyor. Ekim döneminde 
tarlasına iyi bakan çiftçiler 

hububatla birlikte emeğinin 
karşılığını alıyor 

ARAÇLAR KBT’YE SIRALANIYOR
Hasatların başlamasıyla çiftçilerin tat-
lı telaşları da başlamış oldu. Çiftçiler 
ürünlerini hasat ederek KTB’ye ve 
TMO’ya satışlarını gerçekleştiriyor. 
KTB de oldukça yoğun günler yaşı-
yor. Günde ortalama 500-700 arasın-
da kamyonla hububat gelen KTB’de 
ürünlerin analizleri yapılarak protein 
değerine göre belirlenen fiyatla alıcı 
buluyor. 

KALİTE OLDUKÇA İYİ DURUMDA
Gelen ürünlerin kalitesi ise olduk-
ça iyi durumda. KTB Başkanı Hüse-
yin Çevik; “Borsada oluşan fiyatlar, 
TMO’nun açıklamış olduğu müdaha-
le alım fiyatlarından kalitesine göre 
yüzde 8 ila yüzde 13 üzerinde işlem 
görmektedir. Bu durum kaliteli ürünün 
her zaman yüksek fiyattan pazar bula-
cağını göstermektedir” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Sünnet uzman 
ellerde yapılmalı!’

Kaza ve ihlal
EDS ile azaldı

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet 
Ardıç, sünnet ile ilgili kullanılan 
yöntemler ve yapılması gere-
kenler hakkında açıklamalarda 
bulundu. Dr. Ardıç, sünnetin uz-
man ellerde yapılması 
gerektiğini bildirdi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karayollarında trafik güvenliğini 
sağlama noktasında kurulan 
EDS ile kazalarda önemli oran-
da düşüş sağlandı. Aynı zaman-
da trafikteki kural ihlalleri de 
yüzde 90’dan yüzde 1’e düştü.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya’nın bakan hayali yine suya düştü! Akademi Hastanesi Medline’ı satın aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Binali Yıl-
dırım’ın görüşmesinin ardından 
Başbakan Yıldırım yeni kabine-
yi açıkladı. Yeni kabineden 
Konyalı Bakan çıkmadı. AK 
Parti’nin iktidar serüveninde 
girdiği her seçimde verdiği 
destekle Türkiye’de ilk 
sıralarda yer alan Konya, 
Bakanlar Kurulu’nda 
istediği karşılığı yine 
bulamadı.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Özel Konya Akademi 
Hastanesi Özel Med-

line Hastanesi’ni satın 
aldı. Böylece- Medline 

Hastanesi Akademi Me-
ram Hastanesi olarak hiz-

met vermeyi sürdürecek. 
Akademi Hastaneleri Genel 

Direktörü Dr. Esat Mehmet 
Arslan; “Konya’nın iki farklı 

bölgesinde aynı hizmet anla-
yışı ile sağlık hizmeti sunmaya 
devam edeceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 17’DE

Iraklı iki aile 
birbirine girdi,
3 kişi yaralandı!
n HABERİ SAYFA 6’DA

Tek isteği var 
o da protez 
veya akülü araba!
n HABERİ SAFYA 7’DE

Ramazan’da 
İmsak tartışması 
AYGÖZ’le,bitiyor!
n HABERİ SAYFA 12’DE

Bakırcılar
çarşısı mesleği

canlandırır!
Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında 
yer alan bakırcılık, Konya’da son demlerini 
yaşıyor. Bakırcılığın yaşatılması gerektiğini 

ifade eden bakırcı ustası Kemal Arslan, 
Konya’ya bakırcılık çarşısı açılmasını istedi.

n HABERİ SAYFA 15’TE

En büyük ikinci 500’de Konya’dan 13 firma yer aldı

Hedefleri büyütmeliyiz!
İSO’nun Türkiye’nin en büyük ikinci 500 şirketi 
araştırmasında Konya’dan 13 firma yer aldı. 
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, listede daha çok 
Konyalı markanın olması gerektiğine dikkat 
çekti. 

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya daha fazla 
büyük firma çıkaracak güce sahiptir” dedi. MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da, 
tüm olumsuzluklara rağmen Konya’da üretimin 
sürdüğünü söyledi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuk Öztürk

Memiş Kütükcü

Ömer Faruk Okka
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Meram Dere’de sabah sıcak ve doğal kahvaltı öğlen ise özel soslarla bezenmiş taze alabalık yanında yeşillik, tabiat sesi ve huzuru barındıran 
Taş Değirmen, bahçesinde müşterilerine huzurlu bir zaman sunuyor. Doğayla iç içe olan mekanın kurulma aşaması ise oldukça ilginç

Doğayla iç içe bir mekan

Yaklaşık 15-20 yıl atıl kalmış bir 
işletmeyi devir almak ister miydiniz? 
Hem de bu bölge çevre açısından terk 
edilmiş! Peki burayı harap bir şekilde 
alıp, alabalık işletmesi açar mıydınız? 
Bu soruların cevapları çoğumuzca 
hayır olarak yanıtlanmıştır. Ama Taş 
Değirmen Kahvaltı-Balık İşletmecisi 
Erkan Sağlam, bu soruların hepsine 
“evet” dedi. 

Hayatının o anına kadar balık 
tutmayan, temizlemeyi dahi bil-
meyen Sağlam, başta ailesi olmak 
üzere akrabası Mustafa Çetin ile gö-
nül birliği yaparak harabeden aldığı 
mekanı güzel bir alana dönüştürdü. 
Cebinde işletmenin masa ve sandal-
yesini almak için parası yetişmeyen 
Sağlam, ölçtü-biçti ve işletmenin 
tüm eşyalarını kendi ustalığıyla yaptı. 
Arkadaşları tarafından hiç gerçekçi 
bulunmayan hayalini başaran dene-
yimli işletmeci, Taş Değirmen’in hi-
kayesini şöyle anlattı: “Yaklaşık 3 yıl 
önce ailemle birlikte bir gün buradan 
geçerken buranın terk edilmiş ve çok 
bitik bir şekilde kaldığını gördüm. 
Açıkçası böyle güzel bir mekanın pis 
ve güvenli olmayan bir şekilde kade-
rine terk edilmesine için razı olmadı. 
Burayı öncelikle para gayesi gütme-
den nasıl düzeltebiliriz diye o gün 
düşünmeye başladım. Bölgenin saklı 
güzelliğini ortaya çıkarmak istiyor-
dum. Çünkü bölgenin potansiyelinin 
çok azının kullanılabildiğini gördüm. 
Teyze oğlum Mustafa Çetin’e burayı 
anlattım ve onla beraber çalışarak 
güzel bir mekan oluşturabileceğimi-
zi söyledim. Ailem bu fikrimde bana 
çok destek oldular. Yakın arkadaş-
larım benim delirdiğimi düşünseler 
de ben çoktan çalışmaya başladım” 
dedi.

Yaşamında kömürcülükten hiz-
met sektörüne kadar birçok sektörde 
çalışan Erkan Sağlam, bu işletmenin 
her santimetresinde emeğinin oldu-
ğunu aktardı. “Öncelikle işe masa 
ve camlardan başladık. İşletmemizin 
masa ve camların bedeline çok fahiş 

fiyat teklif edildi. Bu parayı verecek 
gücümüz yoktu. Bizde usta kendimiz 
olalım istedik. Açtık interneti masa 
ve camları nasıl inşa edildiğini araş-
tırıp kendimiz yaptık. Başarılı da ol-
duk” diyen Sağlam, şunları kaydetti: 
“Hem de bize söylenen teklifin 4’te 
1’i fiyatına.  Buradaki sökülmüş taş-
lardan da şelale yaptık. Bizden önce 
burada güvenlik yoktu. Muhit alkol 
mekanı olarak kullanılıyordu. Gecele-
ri ise dışarı zor çıkılıyordu.  İşletme-
mizle birlikte bölgenin güvenliği için 
de çalıştık. Sonra bölge halkı da bize 
destek verdi. Sağolsunlar yanımızda 
durdular. Şimdilerde ise akşam sa-
atlerinde hanım kardeşlerimiz ken-
dileri bile buraya gelip tek başlarına 
oturabiliyorlar.  Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin de çalışmalarımızda 
destekleri var onlara da teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

KONYA’DA BALIK KÜLTÜRÜ
Taş Değirmeni kurduktan sonra 

işletmeyi geliştirmek adına yaptıkla-
rı çalışmalardan bahseden Sağlam, 
kahvaltılarındaki lezzetinde annesi 

Kezban Hanım’ın büyük payı olduğu-
na vurgu yaparak, “İşletmemizi kur-
duktan sonra başta müşterilerimize 
kahvaltı vermeye başladık. Sabah 
10- öğle 1’e kadar kahvaltı menüsü 
veriyorduk. Kahvaltımızda odun ate-
şinde bizzat annem tarafından ma-
yalı ekmek, gözleme ve çayımız ya-
pılıyor. Yine kendi ürettiğimiz yoğurt, 
reçel, tereyağ, bal, zeytin, kızartma, 
ezme, sucuklu yumurta bulunuyor. 
Bu işimiz kahvaltımız ile başladığı 
için en iyisini yapmaya çalıştık. İsraf 
olmadıktan sonra müşterilerimiz is-
tediği kadar yiyecek tüketebilir fel-
sefesiyle yaklaştık.  Hafta içi ve sonu 
kahvaltımız bulunuyor. Fakat özel-
likle davetlilerden ricam haftasonu 
buraya gelmeden önce rezervasyon 
yaptırmalarını istiyoruz. Aksi tak-
dirde yer bulmada sorun çekebiliriz. 
Öğleye kadar müşterilerimizi iyi ağır-
ladığımızı düşünüyorum. Ama daha 
sonrası içinde bir şeyler yapmak ge-

rekti. Ne yapabiliriz diye düşünürken. 
Balık yapalım fikrini ürettik, Musta-
fa Çetin ile birlikte. Konya’da balık 
kültürü çok fazla yok. Genelde et ve 
hamur işi tercih ediliyor. Bununla da 
bir mücadele verdik.  Balık verecek-
tik ama ben hayatım boyunca elime 
balık alıp yapmadım. Nasıl olur, nasıl 
yapılır derken Allah yardım etti. Balık 
tutmayı, balık pişirmeyi öğrendim. 
Daha sonra ise misafirlerimizin da-
mak tadına farklı bir dokunuş yap-
mak adına balığımıza farklı soslar 
denedik. Müşterilerimizde bu tadı 
beğendi” diyerek Taş Değirmen’in 
tanınmaya başladığını belirtti.

KISA SÜREDE OLDUKÇA BEĞENİLDİ 
İşletme 2 kişinin emeğiyle baş-

lasa da Taş Değirmen’in değirmeni 
bir kere dönmeye başlamıştı bile. İş-
letmenin daha tabelası kurulmadan 
mekana gelen misafirler kendi dost-
larına buranın adını vermeye başla-
mıştı. Konyalı için kulaktan kulağa 

reklamdan daha iyi olmazdı. Öyle de 
oldu. “Meram Dere’de bir kahvaltı 
yaptık”, “Taş Değirmen’de güzel bir 
alabalık yedik” sözleriyle değirmen 
tanımlaya başlandı.

2 kişinin emeğiyle başlayan Taş 
Değirmen’in şimdi 15’e yakın perso-
neli bulunuyor. Bu gelişim içerisinde 
fiyatlarda 3 yıldır oynama yapılmadı. 
Kahvaltı 20, balık 17 lira. Erkan Sağ-
lam çılgınca atıldığı Taş Değirmen 
hakkında ileriye yönelik ne düşünü-
yor diye sorduğumuzda şu cevabı 
aldık, “Kahvaltıyı insanlar evlerinde 
de yapabilirler. Biz onlara evlerinden 
farklı olarak yeni bir şeyler vermeli-
yiz. Bunun için en büyük destekçimiz 
aslında doğa. Doğa ile iç içe bir yerde-
yiz. Binamızda yaklaşık 30 tane sin-
cap bulunuyor. Diğer yandan bülbül 
ve kanaryalarımız da var. Biz burada 
müzik açmıyoruz. Bizim müziğimizi 
yapan doğal seslerimiz bulunuyor. 

Ayrıca çocukların toprakla haşır 
neşir olması adına oyun parkı yapma-
yı düşünüyoruz.  Kuzu, ördek, hindi, 
koyun gibi sevimli hayvanları geti-
rebiliriz. Dağa doğru patika yaparak 
vatandaşlarımızın kahvaltı yaptıktan 
sonra yürüyebilecekleri alan oluştur-
mak istiyorum. 

Son olarak yaşlı ve engelli birey-
ler için binamızın en alt katına onların 
rahatça girebilecekleri alanlar oluş-
turduk daha sonra bunları geliştir-
mek arzusundayım. Daha önce böy-
le bir uygulama başka işletmelerde 
görmedim. Ama yarın bende engelli 
olabilirim. Bunu düşünerek engelli 
ve yaşlıların ulaşımlarını rahatça sağ-
layacakları alanlar kuracağız” diyerek 
hem başarılı hem de örnek bir işlet-
meci nasıl olunabileceğinin cevabını 
vermiş oldu.

Biz Taş Değirmen’in sıcaklığını, 
yeşilliğini, tatlı sohbetini ve lezzetle-
rini çok beğendik. Ailecek uğranabi-
lecek nezih bir ortam olan Taş Değir-
men Dere Elektrik Caddesi, Santral 
yolu üzerinde bulunuyor.   
n UFUK KENDİRCİ

Taş Değirmen Kahvaltı-Balık İşletmecisi Erkan Sağlam. Atıl bir işletmeyi alarak güzel bir mekana dönüştürdü. Hepsini kendi emeği ile yaptı. Arkadaşları tarafından hiç gerçekçi bulunmayan hayalini başaran deneyimli işletmeci, önemli bir başarıya imza attı.

Taş Değirmen Kahvaltı-Balık 
İşletmecisi Erkan Sağlam, işletmenin 

kurulma hikayesini anlattı.
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Hasat döneminin başlamasıyla çiftçiler ürünlerini KTB ve TMO’ya getirmeye başladı. Yapılan analizlerle ürünlerin kalitesi belirlenerek ürünlere 
fiyat biçiliyor. Konya bölgesinde 2 milyon 600 ton buğday, 900 bin ton arpa üretimi beklenirken ürünlerin kalitesi memnuniyet verici

Hasadı yapılan ürünler KTB’ye getiriliyor. Ürün bırakmak için günde ortalama 500-700 arasında kamyon geliyor. Sıralanan kamyonlar, ürünlerini tek tek bırakıyor.

Gelen ürünlerden kamyonun 3-4 ayrı bölgesinden alınan numuneler ile tek tek analizleri yapılıyor. Ürünün değerleri Satış Salonu’nda ekranlara veriliyor ve değerlere göre alıcılar fiyat biçerek ürün işlem görüyor.

Çiftçilerde tatlı telaş
Hasatların başlamasıyla çiftçile-

rin tatlı telaşları da başlamış oldu. 
Geçtiğimiz günlerde Sarayönü’nde 
Gözlü Tarım İşletmeleri’nde ger-
çekleştirilen Hasat Bayramı’nda 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik, beklenen buğday 
fiyatlarını da açıklamıştı. Fiyatlar 
12,5 protein değerindeki buğdayda 
ton başına 940 TL olarak belirlen-
miş, kaliteye göre yüzde 5’lik ilave 
artışla 990 TL’ye kadar çıkacağı 
ifade edilmişti. Ayrıca en düşük va-
sıflı buğday fiyatı da 800 TL olarak 
belirlenmişti. Ayrıca Bakan Çelik’in 
açıklamasına göre bu yıl 37 milyon 
ton hububat üretimi bekleniyor. Bu 
yılki buğday kalitesi de geçen yıla 
oranla yüzde 10’luk artış olduğu 
belirtildi. Ayrıca Konya bölgesinde 
de bu sezon 2 milyon 600 ton civa-
rında bir buğday, 900 bin ton arpa 
üretimi bekleniyor.

ARAÇLAR KBT’YE SIRALANIYOR
Fiyatların da belirlenmesiyle 

birlikte çiftçiler ürünlerini hasat 
ederek Konya Ticaret Borsası (KT-
B)’ye ve Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO)’ya satışlarını gerçekleştir-
meye başladı. TMO geçen yıl 116 
bin ton buğday, 200 bin ton mısır 
almıştı. Ancak bu yıl daha fazla 
ürün alımı yapması öngörülüyor. 
TMO’nun makarnalık buğdayda 
verdiği fiyatların iyi olması nede-
niyle çiftçiler geçen yıla oranla bu 
yıl makarnalık buğdayda TMO’ya 
olan ilgisini artırmış durumda. KTB 
de oldukça yoğun günler yaşıyor. 
Günde ortalama 500-700 arasında 
kamyonla hububat gelen KTB’de 
ürünlerin analizleri yapılarak ürün-
lerin protein değerleri belirleniyor. 
Buna göre satış salonundan ürün-
lerin özellikleri görülerek alıcılar da 
ürünün kalitesine göre fiyat veri-
yor. 

KALİTE BU YIL OLDUKÇA İYİ
KTB Fiziksel Analiz Laboratu-

var Sorumlusu İbrahim Ethem Di-
gilli, KTB’ye gelen ürünlerin analiz 
safhasıyla ilgili bilgiler verdi. Her 
kamyondan 3-4 noktadan alınan 
numunelere göre ürünlerin kalite-
sini belirlediklerini ifade ede Digil-
li, şu bilgilere yer verdi; “Ürünleri 
burada satışa hazır hale getiriyo-
ruz. Kamyonun büyüklüğüne göre 
bazen 3 bazen 4 yerinden numune 
alınır aşağıda karşılanır, numune 

tabaklarına dökü-
lür. Daha sonra 
satış salonlarına 
göndereceğimiz 
küçük tabaklara 
homojen bir şekil-
de karıştırılıp dö-
külür daha sonra 
protein değerleri 
ölçülür cihazlar-
dan çıktı alınıp 
barkotuyla birlikte 
sıralama verilir. 
Uzman arkadaşla-
rımız analiz eder. 
Her ürünün ayrı 
ayrı elekleri vardır. 

Elekler vasıtasıyla fizik-
sel analizi yapılır. Kime 
aitse o ürünün analiz 
değerleri girer. Buradan 
onayladığımız ürünler 
borsa satış salonundaki 
alıcıların önüne düşer. 
Alıcılar bizim yaptığımız 
sınıflandırmaya göre fi-
yat verirler.” Bu yıl ki 
ürünlerin kalitesini de 
değerlendiren Digilli;  
“Protein değerleri güzel. 
Ama son yağan yağmur-
lar biraz ot tohumunu 
fazlalaştırmış. Ot ilacını 
attıktan sonra sonradan 

yağan yağmurlar biraz ot yapmış 
bu yıl. Değirmencilik açısından çı-
kıntıdır” ifadelerini kullandı. 
‘KALİTELİ ÜRÜN HER ZAMAN YÜK-

SEK FİYATTA PAZAR BULUR’
KTB Başkanı Hüseyin Çevik de 

hasat ve yapılan satışlarla ilgili yap-
tığı değerlendirmede, Konya böl-
gesinde bu sezon 2 milyon 600 ton 
civarında bir buğday, 900 bin ton 
arpa üretimi beklendiğinin bilgisini 
veren Çevik; “Konya güçlü tarım-
sal sanayi ile hem kendi bölgesinin 
hem de Ege, Akdeniz, Güneydoğu 
gibi civar bölgelerin hammadde 
ihtiyacını da karşılamaktadır. Bu 
sezon yağışların iyi olması, çiftçimi-
zin üretim aşamasındaki özeni ile 
kalitede bir artış olmuş, piyasada 
yüksek fiyattan alıcı bulmuş ve bul-
maktadır. Öyle ki borsaya duyulan 
güven ve oluşan fiyatlar neticesin-
de sadece Konya’dan değil civar il-
lerden de ürün gelmektedir. Konya 
Ovası’nda harmanın başlamasıyla 
birlikte Konya Ticaret Borsası’na 
günlük 10- 12 bin ton mahsul gel-
mektedir. Borsada oluşan fiyatlar, 
TMO’nun açıklamış olduğu müda-
hale alım fiyatlarından kalitesine 
yüzde 8 ila yüzde 13 üzerinde iş-
lem görmektedir. Bu durum kaliteli 
ürünün her zaman yüksek fiyattan 
pazar bulacağını göstermektedir” 
diye konuştu. 

‘ÇİFTÇİ GİRDİLERLE 
DESTEKLENMELİDİR’

Çevik ayrıca lisanslı deponun 
önemini ve çiftçiler açısından avan-
tajlarını anlattı. Konuyla ilgili Çevik 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Çiftçile-
rimiz ürünlerini sözleşme imzala-
nan lisanslı depolara teslim etme-
leri halinde, yüzde 2 stopaj, yüzde 
2 SGK primi kesintisinden muaf ol-
dukları gibi anlaşmalı bankalardan 
cazip kredi imkanı ve peşin ödeme 
gibi avantajlara sahip olmaktadır-
lar. Bu sezon yağışların iyi olma-
sından dolayı çiftçilerimizin hem 
ürünleri bereketlenmiş, hem de 
maliyetleri düşmüştür. Fakat geçen 
sezon yağışların iyi olmamasından 
dolayı büyük sıkıntılar çekilmişti. 
Tarıma verilecek en iyi destek ta-
rım alt yapısının bitirilmesi kıraç 
arazilerin suyla buluşturulması ola-
caktır. Çiftçi müdahale fiyatlarıyla 
değil girdilerle desteklenmelidir.”   
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Lisanslı depoların önemine vurgu yapan KTB Başkanı Hüseyin Çevik, 
lisanslı depoların çiftçilere büyük avantajlar sağladığını söyledi.

Hüseyin Çevik İbrahim Ethem Digilli



Bozkır Belediyesinin bu yıl üçün-
cüsünü düzenleyeceği geleneksel 
sünnet şöleni kayıtları başladı. 3 yaş 
ve üzeri çocukların başvuruda bulu-
nabileceği şölenin kayıtları Bozkır Be-
lediyesinden 4 Ağustos tarihine kadar 
yapılacak. Geleneksel hale getirdikleri 
sünnet şöleninde, bu güne kadar 200 
çocuğu sünnet ettirdiklerini söyle-
yen Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, bu yıl da 100 çocuğun sünnetini 
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söy-
ledi. Çocukların Bozkır Devlet Hasta-
nesinde Başhekim kontrolündeki ekip 
tarafından uygun koşullarda gerçek-
leştirildiğinin altını çizen Başkan Gün, 
sözlerinde şu ifadelere yer verdi, “bu 
zamana kadar gerçekleştirdiğimiz 

2 sünnet şöleninde toplamda 200 
çocuğumuzun sünnetini gerçekleş-
tirdik ve çocuklarımızın erkekliğe ilk 
adımlarında yanlarında olduk. Bu yıl 
üçüncüsünü düzenleyeceğimiz sün-
net şöleniyle birlikte yaklaşık 100 
çocuğumuzun sünnetini gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz. Bu seneki sünnet 
şölenimizin daha coşkulu geçeceğine 
inanıyorum. Yine geleneksel hale ge-
tirdiğimiz gibi, çocuklarımızın sünnet 
kıyafetlerini temin edeceğiz ve her bir 
çocuğumuza bisiklet hediye edeceğiz. 
Emeği geçenlere şimdiden teşekkür 
ediyor, sünnet şölenimizin şimdiden 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Karatay Kadın Meclisi’nden nezaket ziyareti

Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi görevini devralan Ay-
nur Avşar ve Kadın Meclisi yönetimi 
bir dizi nezaket ziyaretlerinde bulun-
du. 

Karatay Belediyesi Kent Konse-
yi Kadın Meclisi; Konya Karatay ve 
Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği’ne, 
Konya Muhtarlar Derneği’ne ve Me-
ram Belediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi’ne ziyaretlerde bulundu. İlk 

olarak Konya Karatay ve Tüm İlçe-
leri Muhtarlar Derneği’ne de bir zi-
yarette bulunan Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı 
Aynur Avşar, muhtarların mahalle-
lerindeki her sorunu yakından takip 
edebildiklerini ve bu sayede yapıla-
cak Belediye çalışmalarının ihtiyaca 
en uygun haliyle hemşerilerimizin 
hizmetine sunulması için önemli 
bir pusula görevi üstlendiklerini dile 

getirdi. Konya Karatay ve Tüm İlçe-
leri Muhtarlar Derneği Başkanı Ah-
met Küçük, Karatay Belediyesi’nin  
Muhtarlar ile olan işbirliğinin örnek 
bir seviyede olduğunu belirterek; 
kendilerine dernek binası sağlayan 
ve asla yalnız bırakmayan Başkan 
Hançerli’ye teşekkür etti. Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi Konya Muhtarlar Derneği’ni de 
ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getiren  
Konya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Celal Duran; Başkan Hançerli’nin 
desteğini her zaman yanlarında his-
setmekten büyük mutluluk duyduk-
larını dile getirdi.  

Kadın Meclisi’ne  nazik ziyaret-
leri sebebiyle teşekkür eden Duran, 
çalışmalarında başarılar diledi. Ka-
ratay Belediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Aynur Avşar muh-

tarların demokrasimizin temel taş-
ları olduğunu, mahallelerde yapılan 
hizmetlerde her zaman ön planda 
yer aldıklarını söyleyerek Konya 
Muhtarlar Derneği Başkanı Celal 
Duran’a teşekkür etti.  

Meram Belediyesi Kent Konse-
yi Kadın Meclisi’ni de ziyaret eden 
Avşar, Meram Belediyesi ve Karatay 
Belediyesi arasındaki gönül bağına 
dikkat çekti.  İşbirliği ve fikir alışve-

rişi ile yapılacak bütün çalışmaların 
daha güzel bir Konya için olduğunu 
belirten Avşar; kadınların her alanda 
dayanışma içerisinde olması gerekti-
ğini söyledi. 

Meram Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Başkanı Feray Civcik 
Aynur Avşar’a yeni görevinde ba-
şarılar dileyerek ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi; Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği’ne, Konya Muhtarlar Derneği’ne ve Meram Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne ziyaretlerde bulundu.

222 okulda uygulanan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulayacağı yeni müfredat programına da ilham verdi

SEDEP’in değerler eğitimi
yeni müfredatta yer aldı

Türkiye’nin en değerli eğitim 
projesi SEDEP,  Selçuklu’daki tüm 
ilkokul, ortaokul ve liselerde 5 yıldır 
başarıyla uygulanıyor. Hedef kitlesi 
Temel Eğitim ve Ortaöğretim öğren-
cileri olan proje, değerlerimizi bilen, 
anlayan ve benimseyip hayatını bu 
değerlerle zenginleştiren bireyler ye-
tiştirmeyi amaçlıyor. 222 okulda 122 
bin 232 öğrenci ve velilerine yönelik 
uygulanan proje, 8 temel değer çer-
çevesinde etkinlik ve faaliyetlerini 
sürdürüyor. 

Birçok resmi ve özel kuruluştan 
projenin uygulanmasına yönelik baş-
vuru alan Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi (SEDEP) Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın 2017-2018 eğitim öğretim 
yılında uygulayacağı yeni müfredat 
programına da ilham verdi. Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafın-
dan yapılan açıklamada müfredatın 
giriş bölümünde “Değerler Eğitimi” 
başlığı altında bir bölüm eklendiği 
belirtildi. Açıklamanın devamında; 
“Öğretim programlarında, vatan sev-
gisi, nezaket ve görgü kuralları, sabır, 
adil olma, aile birliğine önem verme, 
bağımsızlık ve özgür düşünebilme, 
dürüstlük, misafirperverlik, saygı, 
sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanse-
verlik gibi birçok değerin işlenmesi 
ile birlikte sınıf ortamında uygulama-
larla hayata geçirilmesi ve davranışa 
dönüştürülmesi hedeflenmektedir” 

denildi.
SEDEP’in Türkiye’nin en önemli 

eğitim projelerinden biri olduğunu 
söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “SEDEP farklı 
kurumların bu kadar uzun süre bir-
likte iş yaptığı ender projelerden biri. 
Projemiz kendini dönüştürerek ve 
geliştirerek devam ediyor ve beşinci 
yılını da başarıyla tamamladı. 2012 
yılında yerelde başladığımız projemiz 
önce ulusal, bu yılda uluslar arası bir 
proje haline geldi, Milli Eğitimin bir-
çok toplantısında uygulanabilir örnek 
proje olarak SEDEP tartışıldı, konu-
şuldu. Milli Eğitim Bakanımız Sayın 
İsmet Yılmaz tarafından 2017-2018 
eğitim öğretim yılının müfredatına 

Değerler Eğitimi başlığının eklendiği 
açıklandı.  5 yıldır Selçuklu’daki tüm 
öğrenci ve velilere aktarmaya çalıştı-
ğımız Değerler Eğitiminin, Milli Eği-
tim müfredatına girmesi bizi ziyade-
siyle gururlandırdı” dedi. 

 OKUR YAZAR ORANINDA 
SELÇUKLU İLK SIRADA

Türkiye’ye belediyecilik hizmetle-
ri ile örnek olan Selçuklu Belediyesi, 
Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi, 36 
kütüphane, Talha Bayrakçı Gençlik 
Merkezi, 32 derslikli 2 okul, okullara 
akıllı tahta, bilgisayar ve projeksiyon 
cihazı desteği vb. birçok proje ile ilçe-
nin okur yazar oranına katkıda bulu-
nacak uygulamalara imza atıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu Konya 

Bölge Müdürlüğü açıkladığı verile-
re göre Selçuklu, okuma yazma bil-
me oranında da ilk sırada yer alıyor. 
Konya’da 2016 yılında 6 yaş ve üzeri 
nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin 
oranı yüzde 2,5 oldu. Konya’nın ilçe-
leri arasında 6 yaş ve üzeri nüfusta 
okuma yazma bilmeyenlerin oranının 
en düşük olduğu ilçeler sıralamasın-
da ise Selçuklu yüzde 1,4’lük oran ile 
birinci sırada yer alıyor. Selçuklu’ yu 
yüzde 1,8 ile Meram ve yüzde 2,3 ile 
Karatay takip ediyor. En yüksek oku-
ma yazma bilme oranına sahip olan 
Selçuklu, yüksekokul ve daha yukarı 
düzeyde eğitim oranlarında da yüzde 
20,4 oran ile ilk sırada yer alıyor.
n HABER MERKEZİ 

‘İlk 6 aydaki sünnet 
en verimli dönem’

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Meh-
met Ardıç, sünnet ile ilgili kullanılan 
yöntemler ve yapılması gerekenler 
hakkında açıklamalarda bulundu.  
Op. Dr. Mehmet Ardıç, sünnet tek-
nikleri, ideal sünnet yaşı ve halk ara-
sında yaygın bir inanış olan küçük 
yaşta sünnet olunması durumunda 
tekrar sünnet olma gibi konularla 
ilgili soruları cevapladı. Dr. Ardıç, 
sünnetin uzman ellerde yapılması 
gerektiğini bildirdi. 

“SÜNNETİN İLK 6 AYDA 
YAPILMASINI ÖNERİYORUZ”
Sünnette kullanılan teknikler 

hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Ar-
dıç, özel bir durum olmadıkça lokal 
anesteziyi tavsiye ettiğini belirte-
rek, “Sünnette iki anestezi tekniği 
ile kullanılıyor. Bunlardan biri lo-
kal anestezi diğeri genel anestezi. 
Genel anestezide çocuk sünnetten 
önce aç bırakılır ve kan tahlili yapıl-
maktadır. Ailesinin de çocuğun ya-
nında olmasına izin verilmez. Lokal 
anestezide ise çocuk ayakta sünnet 
edilip evine gönderilebilir. Bu teknik 
cinsel organının yanına iğne enjekte 
edilmesi ile birlikte gerçekleşiyor. 
Ağrı tahmini 5 saniye kadar sürü-
yor. Daha sonra çocuk bir şeyle uğ-
raşırken bile sünnetini olabilir. Özel 

bir durum olmadıktan sonra genel 
anesteziyi değil lokal anesteziyi ai-
lelere öneriyoruz. Tabi sünnette yaş 
kriteri de önemli. 2-4 yaş arasındaki 
çocukların travma durumları düşü-
nülerek sünnet yapılmayabilir. İlk 
6 aydaki sünnet ise en verimli dö-
nemdir. Cinsel organın gelişimini 
düşündüğümüzde 8 yaşından son-
raki sünnetin çok uygun olmadığını 
düşünüyorum” diye konuştu.

“SÜNNET TEKRARLAMAZ”
Halk arasında bir inanış olan, 

çocuk yaşta yapılan sünnetten son-
ra ileriki dönemlerde tekrar sünnet 
olunma gibi bir ihtimalin olmadığını 
vurgulayan Dr. Ardıç, bu düşün-
cenin yanlış olduğunu açıklayarak, 
“Sünnet oldu ama bir daha olun-
masına gerek var mı gibi bazen söy-
lemler dile getiriliyor. Bu düşünce 
doğru değil. Sünnet tekrarlamaz. 
Sadece bir teknik ile yapılan sün-
netlerin dış deride uzun bırakılması 
sonucunda sonraki yıllarda derinin 
gelişimi olabiliyor. Yoksa sünne-
tin düzgün yapılması durumunda 
yeniden sünnet edilmesine gerek 
yok. Sünnet önemli bir olaydır. Bu 
yüzden bizler uzmanlar tarafından 
sünnetlerin yapılması gerektiğini 
bildiriyoruz” dedi.  n UFUK KENDİRCİ    

Bozkır’da 3. sünnet şöleni kayıtları başladı

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ardıç, “Sünnetin düzgün yapılması 
durumunda yeniden sünnet edilmesine gerek yok” dedi.



İSO, “Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” araştırması-
nın 2016 yılı sonuçlarını 
açıkladı. Araştırmaya 
göre, İttifak Holding’in 
gıda sektöründeki şir-
keti Selva, ikinci 500’de 
3 basamak daha yük-
selerek başarısını sür-
dürdü. İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) “Tür-
kiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” 2016 yılı araştırma so-
nuçları açıklandı. 1988 yılından bu 
yana İttifak Holding çatısı altında 
faaliyet gösteren Selva Gıda, ikinci 
500’deki yerini korumakla kalmayıp 
3 basamak daha yükseldi. İstanbul 
Sanayi Odası’nın 2015 yılı araştırma 
sonuçlarında 403. sırada olan Selva 
Gıda, 2016 yılı araştırmasında 400. 
sırada yerini aldı.

Makarna ihracatını her geçen 
yıl büyütürken, ürün portföyünü 
de zenginleştiren Selva Gıda, 2007 
yılından bu yana ülkemizin markalı 
makarna ihracat lideri konumunda 
bulunuyor. Un ve makarna üreti-
mi ile faaliyetlerine başlayan şirket, 
zamanla ürün çeşitliliğini artırarak 
hububat orijinli bir gıda şirketine 
dönüştü. Portföyüne yeni ekledi-
ği besleyici ve fonksiyonel ürünler 
ile sektörde fark yaratmaya devam 
eden şirket, hem iç hem de dış pa-
zarda gösterdiği başarılı performan-
sı ile dikkat çekiyor.

ISO ikinci 500 sonuçlarını de-
ğerlendiren Selva Gıda Genel Mü-
dürü Özkan Koyuncu, ikinci 500’ün 
2016 listesinde de yer aldıkları ve 
başarılarını sürdürdükleri için onur 
duyduklarını ifade etti. Koyuncu; 
“Ülkemizin kalkınmasında pay sahi-
bi olmak ve bu payı artırmak için var 

gücümüzle çalışıyoruz. 
10 yıldır kesintisiz ola-
rak Türkiye’nin markalı 
makarna ihracat lideri 
konumundayız. Anado-
lu topraklarından çıkan 
ürünlerimizle, ülkemizi 
dünyanın dört bir tara-
fında başarıyla temsil 

ediyoruz. Dünyanın 
dört bir yanına ürün-
lerimizi ulaştırmakla 

kalmıyor, aynı zamanda uluslararası 
platformlarda, ürünlerimizle hatırı 
sayılır ödüller kazanıyoruz. Kazandı-
ğımız her başarı, bizlere daha iyisini 
yapmak için güç veriyor. Yeni Tür-
kiye’nin inşa edildiği bu dönemde 
sektörümüzün önemli oyuncuların-
dan biri olarak var gücümüzle çalış-
maya, yarınlarımızın daha müreffeh 
olması için elimizden gelenin en iyi-
sini yapmaya devam edeceğiz” dedi. 
2007 yılından bu yana Türkiye’nin 
markalı makarna ihracat lideri Selva 
Gıda, 23 üreticinin bulunduğu ma-
karna sektöründe ve yüzlerce üreti-
cinin bulunduğu paket un sektörün-
deki en büyük markalardan birisi. 
Ülkemizdeki başarılarına ek olarak 
uluslararası platformlarda da kalite 
ve lezzeti tescillenen Selva, merke-
zi Brüksel’de bulunan Uluslararası 
Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tara-
fından, mükemmel tat ve kalitedeki 
yiyecek ve içeceklere verilen ‘Üstün 
Lezzet Ödülü’ne 2017 yılında 5. kez 
layık görüldü. Aynı zamanda geçti-
ğimiz yıl, üst üste üç kez Üstün Lez-
zet Ödülü’nün sahibi olduğu için, 
Türkiye’de ve Dünya’da ‘Kalite ve 
Lezzette İstikrar’ anlamına gelen 
‘Kristal Lezzet Ödülü’nü almaya hak 
kazanan ilk ve tek makarna markası 
oldu.  
n HABER MERKEZİ
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Selva Gıda, ikinci 500’de 
3 basamak daha yükseldi

Özkan Koyuncu

Başkan Özgüven motive etti, sergi açtı!
Ereğli Belediyesi Özel Kalem 

Müdürlüğü personeli down send-
rom hastası Serdar Duman’ın sergisi 
ziyaretçilere açıldı.  Oğuz Ata Tesis-
leri Ereğli Belediyesi Gençlik Merke-
zi’ndeki serginin açılışında konuşan 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, Serdar’ın daha önce Down 
Kafede aktif olarak çalışan daha sonra 
kendilerinin teklifini kırmayıp mesai 
arkadaşları olduğunu söyledi. Baş-
kan Özgüven, “Serdar ile yaklaşık bir 
yıldır çalışıyoruz. Serdar, güler yüzü, 
içtenliği ve samimiyetiyle bizlere ayrı 
bir motivasyon sağlıyor. En önemli 
özelliklerinden birisi sorumluluğunun 
bilincinde olmasıdır. Serdar ve onun 
gibi kardeşlerimizin bu güne gelmele-
rinde devletimizin büyük katkıları var. 
Ayrıca ailelerimizin sahiplenmeleri ve 
fedakar olmaları çok değerli. Ben bu 
konuda ailemizi tebrik ediyorum. Bu 
kardeşlerimize katkı sağlayan öğret-
menlerimiz, eğitim camiamızı, dev-
letimizin bu anlamda imkan sağlayan 
tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. 
Biz de Belediye olarak Engelsiz Yaşam 
projesiyle her daim yanlarında oldu-
ğumuzu hissettirecek etkinlikler yapı-

yoruz. Bu anlamda topluma kazandır-
ma çerçevesinde Serdar kardeşimizi 
de Özel Kalem Müdürlüğümüzde is-
tihdamını sağladık. Serdar’ın çalış-
malarına da tesadüfen şahit oldum 
ve böyle bir sergiyi hemşehrilerimizle 

paylaşmak istedik. El emeği ve göz 
nuru ile yaptığı bu çalışmalara sizlerin 
de hayran kalacağından hiç şüphem 
yok” dedi.

Serdar Duman ise, çok duygulan-
dığını ifade ederek, Belediye Başkanı 

Özkan Özgüven’e teşekkür ettiğini 
söyledi. Konuşmaların ardından, Ser-
dar Duman Özel Resim Sergisinin 
açılışı yapıldı. Duman, Başkan Öz-
güven’e yapmış olduğu bir resmi de 
kendisine hediye etti.  n İHA 

İSO’nun Türkiye’nin en büyük ikinci 500 şirketi araştırmasında Konya’dan 13 firma yer aldı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, listede daha çok 
Konyalı markanın olması gerektiğine dikkat çekti. KSO Başkanı Memiş Kütükcü de , “Konya daha fazla büyük firma çıkaracak güce sahiptir” dedi

İkinci 500’de 13 Konyalı

İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nun 
hazırladığı Türkiye’nin En Büyük 2. 
500 Şirketi araştırmasında Konya’dan 
13 firma yer aldı. 13 firmanın 7 tanesi-
ni tarım ve gıdaya dayalı şirketler oluş-
turdu. Araştırmada Konya Çimento 
72., Büyük Hekimoğulları Gıda 101., 
Kombassan Kağıt 108., Safa Tarım 
165., Golda Gıda 315., Atiker Metal 
371., Selva Gıda 400., Altınapa De-
ğirmencilik 406., Kompen PVC Yapı 
ve İnşaat Malzemeleri 415., Çöğenler 
Yemcilik 419., Gitaş Gıda 473., Kon-
tensan 484., Tosunoğulları Mobilya  
497. sırada yer aldı. 

Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk ve Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü ikinci 500’de 
yer alan firmaları tebrik etti. 

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK: DAHA ÇOK 
FİRMA ÇIKARMALIYIZ 

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu listesine Konya’dan 
13 firma girdi. KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, listeye giren Konyalı firmaları 
tebrik etti. 

“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu” listesi açıklandı. Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 
2016 yılında listede 13 Konya firma-
sının yer bulduğunu söyledi. Başkan 
Öztürk, “Konya Çimento, Büyük He-
kimoğulları Gıda, Kombassan Kağıt, 
Safa Tarım, Golda Gıda, Atiker Metal, 

Selva Gıda, Altınapa Değirmencilik, 
Kompen, Çöğenler Yemcilik, Gitaş 
Gıda, Kontensan, ve Tosunoğulla-
rı Mobilya firmlarını Türkiye’nin en 
büyük 1000 firması içinde yer alma-
larından dolayı ayrı ayrı kutluyorum. 
İlk 500’de olduğu gibi ikinci 500’de 
yer alan firmalarımız da şehrimizin 
gurur kaynağı olmuşlardır. Firmaları-
mız hem şehrimizin hem de ülkemi-
zin ekonomik büyüklüğüne katkı sağ-
lamışlardır. Türkiye 2016 yılının ikinci 
yarısından sonra küresel finans spekü-
lasyonlarına maruz kalmasına rağmen 
2,9 oranında büyümeyi başarmıştır. 
Bu büyüme de Anadolu özel sektörü-
nün çok büyük katkısı vardır. Türki-
ye’nin ihracatını en hızlı yükselten şe-
hirlerinden biri olan, işsizlik rakamları 
en düşük şehir olan Konya’nın eko-

nomik potansiyeli daha fazla sayıda 
büyük firma çıkaracak güce sahiptir. 
Diğer taraftan özel sektörün gücüyle 
büyüyen şehrimizin istenilen büyük-
lüğe ulaşabilmesi için Konya’dan daha 
fazla büyük marka firma çıkarmalıyız. 
Listeye giren firmalarımızı kutluyor 
gelecekte daha büyük hedeflerle şeh-
rimizin gururu olacak atılımı göster-
melerini temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu.

KSO BAŞKANI KÜTÜKCÜ: 
FİRMALARI TEBRİK ETTİ 

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu açıklandı. Konya Sanayi 
Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurul 
Üyesi Memiş Kütükcü, listede yer alan 
Konyalı firmaları ve çalışanlarını tebrik 
etti.  Üreterek, Konya’ya ve Türkiye’ye 
değer katan tüm firmalarla gurur duy-

duklarının altını çizen Kütükcü, “Bu 
yıl İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Listesinde Konya’mızdan 13 firma yer 
aldı.  Böylece listedeki yerimizi koru-
muş olduk” dedi. 

ÇALIŞMALARIMIZA 
ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ 

İlk 500’de 9, ikinci 500’de de 13 
firma ile temsil edilen Konya’nın önü-
müzdeki yıllarda listede daha fazla fir-
ma ile yer almasını temenni eden Kü-
tükcü, “Bu yıl ikinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu arasında Konya Çimento, 
Büyük Hekimoğulları Gıda, Kombas-
san Kağıt, Safa Tarım, Golda Gıda, 
Atiker Metal, Selva Gıda, Altınapa De-
ğirmencilik, Kompen PVC, Çöğenler 
Yemcilik, Gitaş Gıda, Kontensan ve 
Tosunoğulları Mobilya firmalarımız 
yer almıştır.  Listede yer alan tüm fir-

malarımızı ve çalışanlarını, şehrimizin 
ekonomisine, üretim ve ihracatına 
katkılarından dolayı tebrik ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Kütükcü, Konya Sanayi Odası ola-
rak firmaların ölçek büyütmeleri, üre-
tim ve ihracatlarını artırmak amacıyla 
yürüttükleri çalışmalara aralıksız ola-
rak devam edeceklerini de sözlerine 
ekledi. 

MÜSİAD BAŞKANI OKKA: FİRMALAR 
GURURLANDIRIYOR 

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, İstanbul 
Sanayi Odası tarafından açıklanan 
Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesi ile ilgili değerlendir-
melerde bulundu. Başkan Okka, “15 
Temmuz Darbe girişiminde ortaya 
konulan kararlı ve istikrarlı duruşu-
nun ekonominin her alanında da gös-
terilmesi son derece önemlidir. Her 
fırsatta ekonomimize darbe vurmak 
isteyen dış güçlerin çabaları sonuçsuz 
kalmıştır. Türkiye’nin ekonomik te-
mellerinin her hangi bir dış müdaha-
leye karşı dirençli olduğu bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. 2016 yılında artan 
terör olayları ve 15 Temmuz darbe 
girişiminin gölgesinde geçiren Ülke-
miz, ekonomi alanında hemen topar-
lanmıştır. Konyalı sanayicilerimiz nasıl 
bir olumsuz hava içinde olursa olsun 

ülkesini ve şehrini büyütmek için eski-
sinden daha da çok üretmeye devam 
etmiştir. Ülkemizin ekonomi alanında 
15 Temmuz öncesinden daha iyi yer-
lere gelmesi için çalışmaktayız. 

Bu aşamada sanayicisinden mü-
hendisine, ustasından işçisine Kon-
ya’yı oluşturan herkese daha büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Bizler 
Konya sanayisinin bunu başarabile-
cek güce ve altyapıya sahip olduğuna 
inanıyor, bu doğrultuda elimizi taşın 
altına koymaktan bir an bile tereddüt 
etmeyeceğimizi özellikle belirtmek is-
tiyoruz. Açıklanan İSO 1000 sıralama-
sında 22 firmanın 14’ünün MÜSİAD 
Konya Şubesi üyesi firmalar olması 
bizlere ayrıca gurur vermektedir.   İSO 
ikinci 500 listesine girerek şehrimizi 
başarıyla temsil eden firma sayımızın 
önümüzdeki yılarda katlanarak artma-
sı en büyük arzumuzdur. Bu vesile ile 
listeye girerek şehrimizi temsil eden 
başta MÜSİAD Konya Şube üyesi fir-
malarımız, Kombassan Kâğıt, Safa Ta-
rım, Golda Gıda, Atiker Metal, Selva 
Gıda, Kompen, Çöğenler Yem, Gitaş, 
Kontensan ve Tosunoğulları Mobilya 
olmak üzere, Konya Cimento, Altına-
pa Değirmencilik, Büyükhekimoğul-
ları Un’un firma yöneticileri ve çalı-
şanlarını tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.
n METE ALİ MAVİŞ Selçuk Öztürk Memiş Kütükcü Ömer Faruk Okka



Irak uyruklu iki aile arasında kız 
alıp verme yüzünden başlayan tar-
tışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 
1’i ağır 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. 
Olay, saat 22.00 sıralarında Merkez 
Selçuklu İlçesi Cumhuriyet Mahal-
lesi Adilaltan Sokak üzerinde mey-
dana geldi. Edinen bilgiye göre, 1 yıl 
önce evlenen Irak uyruklu Hatice V. 

ile Mahmut Ahmed çiftinin ailele-
ri arasında Hatice’yi geri istedikleri 
gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma 
sonrası kızlarını geri isteyen Apdil 
Hadi V. (50) ile çocukları Mustap V. 
ve Muhammed V. dünürleri Hasan 
Ali A’nın evinin bulunduğu sokağa 
geldi. Sokak üzerinde bir araya gelen 
iki grup arasında tekrar tartışma çıktı. 

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 
bıçak, makas ve sopaların kullanıldığı 
kavgada Hasan Ali A. ile eşi Leyla Ali 
M., ve çocuğu Felah A. gelinlerinin 
abileri ve babası tarafından bıçakla-
narak yaralandı. Çevredeki vatan-
daşların ihbarı üzerine olay yerine 
polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar ambulanslarla özel bir 

hastaneye kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralılardan Hasan Ali A.’nın 
ise hayati tehlikesinin devam ettiği 
öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri 
dünürünü bıçaklayarak yaralayan, 
Apdil Hadi V. ile çocukları Mustap V. 
ve Muhammed V.’yi yakalamak için 
çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.  n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
20 Temmuz 2017 Perşembe  • Yıl: 9 • Sayı: 3092

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 

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Müca-
dele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belir-
lenen bir adrese operasyon düzenledi. Evde 
yapılan aramalarda, büyük bölümü yakılmış 
540 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ev sa-
hibi Gökhan K, “uyuşturucu madde ticareti 
yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli-
nin, 8 Temmuz Cumartesi günü, Doğanlar 
Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışının 
önüne geçmek için yapılan yürüyüşe katıldığı 
belirlendi. Şüpheli Gökhan K’nın mahalle 
muhtarlığının birinci azası olduğu da tespit 
edildi.  n AA

Tuzlukçu ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın 
hayatını kaybetti. Mehmet Ali D. (37) idare-
sindeki 07 SP 116 plakalı otomobil, Akşe-
hir-Yunak karayolunun 30. kilometresinde 
yol kenarında bekleyen Havva Altun’a (73) 
çarptı. Altun, kaza yerinde yaşamını yitirdi. 
Sürücü Mehmet Ali D. jandarma ekiplerin-
ce gözaltına alındı.   n AA

Otomobil 
kadına çarptı

Muhtar azasından
uyuşturucu satışı!

Belediye otobüsüne arkadan çarpan 57 yaşındaki moto-
siklet sürücüsü hayatını kaybetti. 

Kaza, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bekmezci 
(57) idaresindeki 42 DN 138 plakalı motosiklet, cadde üze-
rinde seyir halindeyken Ali Armağan U. yönetimindeki 42 
DGZ 08 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma 
sonrası yere düşen motosiklet sürücüsünü gören vatandaşla-

rın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ramazan 
Bekmezci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan Bek-
mezci’nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardın-
dan otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Oto-
büs sürücüsü Ali Armağan U. ise ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü.
n İHA

Otobüse arkadan çarptı, hayatını kaybetti

Bin lirayı çalıp, aldıklarını
veresiye yazdırmaya çalıştı!

2 hırsızlık şüphelisi, markette 
çalışan çırağın dışarı çıkmasını fır-
sat bilerek kasada bulunan yaklaşık 
bin liraya çaldıktan sonra aldıkları 
malzemeleri veresiye yazdırmaya 
çalıştı. 

Olay, geçtiğimiz gün sabah sa-
atlerine merkez Selçuklu ilçesi Ho-
cacihan Mahallesi Hicaz Caddesi 
üzerinde bulunan markette mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
markete sabah saatlerinde gelen 
2 şüpheli sürekli malzeme alarak 
markette çırak olarak çalışan Mu-
zaffer Yıldız’ı (20) oyalamaya başla-
dı. Aldıkları malzemeleri sürekli geri 
bırakan şüphelilerden biri Muzaffer 
Yıldız’ı dondurma dolabından don-
durma alacağını söyleyerek dışarı 
çıkarttı. Bu sırada içeride bulunan 
diğer şüpheli Muzaffer Yıldız’ın dı-
şarıda olmasını fırsat bilerek kasada 
bulunan yaklaşık bin lirayı alarak ce-
bine koydu. Dikkat çekmemek için 
dışarı çıkan diğer şüpheli Muzaffer 
Yıldız’ın yanına gitti. Dondurmayı 
alan şüpheliler daha sonra içeriye 
girerek, aldıkları ürünlerin parası-
nı veresiye yazdırmak istedi. Bak-
kal çırağının veresiye olarak ürün 
vermediklerini söylemesi üzerine 
şüpheliler kasanın yanında bulunan 
kağıtları göstererek tekrar veresiye 
yazdırmak istedi. Şüpheliler çırağın 
veresiye vermemesi üzerine aldıkla-

rı malzemeleri bırakarak iş yerinden 
ayrıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerala-
rına yansıdı

Şüpheliler iş yerinden ayrıldık-
tan sonra kasadaki paraların yerin-
de olmadığını fark eden Muzaffer 
Yıldız, iş yeri sahibi Mustafa Özlen’i 
arayarak durumu bildirdi. Bunun 
üzerine iş yerine gelen iş yeri sa-
hibi, markette bulunan güvenlik 
kameralarını inceledi. Güvenlik ka-
meraları görüntüsünde iki şahıstan 
birinin çırağı oyalarken diğerinin 
kasadaki paraları aldığını gören 
market sahibi, polisi arayarak ka-
sada bulunan paralarının çalındığı 
ihbarında bulundu. İhbar üzerine 
olay yerine gelen ekipler, iş yerinde 
incelemelerde bulunduktan sonra 
şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı.

Olay anını anlatan çırak Muzaf-
fer Yıldız, “içeride bekliyordum. İki 
kişi geldiler. Biri dondurma istedi 
ben dışarı çıktım dondurma doldur-
maya diğeri de içerideyken kasayı 
patlatmışlar. Kasada 750, bin lira 
arası para vardı. Hareketlerinden 
şüphelendim sonra Mustafa abiye 
söyledim kameraya baktık anladık. 
15 dakika falan oyaladılar baktım 
peşlerinden gittim geldim yine de 
fırsatını buldular” şeklinde konuştu.
n İHA 

Karayollarında trafik güvenliğini sağlama noktasında kurulan EDS ile kazalarda önemli oranda 
düşüş sağlandı. Aynı zamanda trafikteki kural ihlalleri de yüzde 90’dan yüzde 1’e düştü

EDS ile hem kazalar
hem de ihlaller azaldı

İl Emniyet Müdürlüğü, Elektronik 
Denetleme Sistemleri (EDS) hakkın-
da bilgi verdi. Elektronik Denetleme 
Sistemlerinin bir alt bileşeni olan Or-
talama Hız İhlal Tespit Sistemleri ile 
birlikte ölüm kazalarda yüzde 36, ya-
ralamalı kazalarda ise yüzde 54 düşüş 
yaşandığı vurgulandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü’nden ya-
pılan yazılı açıklamada, karayolu kul-
lanıcılarının can ve mal güvenliğini 
sağlamak, düzenli ve güvenli trafik 
akışını oluşturarak kural ihlalinde bu-
lunan veya suça karışan araçları tes-
pit etmek amacıyla kurulan EDS’nin 
bir alt bileşeni olan Ortalama Hız İhlal 
Tespit Sistemleri ile birlikte, “İlimiz-
de her geçen gün artan araç trafiği 
ile birlikte karayollarımızdan günlük 
geçen araç sayıları yaklaşık 800 bin 
ulaşırken Elektronik Denetleme Sis-
temlerinin kurulu bulunduğu yolar-
da meydana gelen ölümlü kazalar da                 
yüzde 63, yaralanmalı kazalarda ise 
yüzde 54’e varan bir düşüş olduğu 
görülmüştür” denildi. 

“EDS kurulmadan önce güzer-
gahları kullanan araçların ortalama 
hızları 97 km/s iken sistem kurul-
duktan sonra ortalama hız 58 km/s’e 
düşmüş, hız ihlali oranları ise yüzde 

90’dan yüzde  1’in altına düştüğü tes-
pit edilmiştir” bilgisi verilen açıklama 
şöyle; “Elektronik Denetleme Sistem-
lerinin ilimizde faaliyette bulunduğu 
süre içerisinde yetkili mahkemelerce 
iptal edilen cezaların toplam cezaya 
oranı binde 2 (yüzde  0,2) olup, di-
ğer trafik işlemleriyle kıyaslandığında 
EDS cezalarına yapılan itirazların çok 
düşük olduğu görülmekte, bununda 
vatandaşlarımızın  EDS sistemlerine 
olan inancı ve güveninin olumlu ol-
duğu tespit edilmiştir.

Sistemin ilimizde kurulmasıyla 

birlikte hız denetimi yapacak personel 
sayısı  bakımından yüzde 84 oranın-
da, görevli ekip araçlarının kullanmış 
olduğu yakıt miktarı  göz önüne alın-
dığında ise yüzde 12 oranında tasar-
ruf sağlanmıştır. 

EDS sistemlerinin kurulu olduğu 
güzergahlarda yol kenarı, yol üstü ve 
baş üstü levhaları tesis edilerek va-
tandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağ-
lanmıştır. 

Elektronik Denetleme Sistemleri 
ile trafik işlemlerinin yanında asayiş, 
kaçakçılık, terör gibi konularla sahte 

plakalı, yakalanmalı, trafikten çekme  
vb. türden aranan araçların takipleri 
yapılarak suçluların tespiti ile suçla-
rın aydınlatılması sağlanmaktadır. 
Bu kapsamda ilimizde  20 Temmuz 
2017 tarihi itibariyle faaliyetine baş-
layacak olan EDS Elektronik Denet-
leme Sistemleri ile ilimizde trafikte 
kurallı seyir kültürünün yerleşmesini 
sağlamak ve trafik ihlali yapan sürü-
cüler üzerinde algılanabilir yakalan-
ma riskinin oluşması hedeflenmek-
tedir.”  
n HABER MERKEZİ 

Iraklı iki aile arasında kavga: 3 yaralı

Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri ile birlikte ölüm kazalarda yüzde 36, yaralamalı kazalarda ise yüzde 54 düşüş yaşandı.
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Başkan Özgüven’i ziyaret ettiler KONESOB’tan Yalçın’a ziyareti

Konya Cumhuriyet Başsavcısı 
Bestami Tezcan, Ereğli Cumhuri-
yet Başsavcısı Alparslan Ağcakale, 
Akşehir Cumhuriyet Başsavcı-
sı Oğuzhan Dönmez, Seydişehir 
Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin 
Korkmaz, Konya İl Jandarma 1. Ko-
mutan Yardımcısı Jandarma Albay 
Orhan Ekemen Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven’i makamında 
ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen zi-
yarette, Ereğli hakkında istişareler 
gerçekleştirilirken, hukuk alanında 
da sohbet gerçekleşti. Ziyaretle ilgili 
Başkan Özgüven, “Ereğli’mizin gü-
venlik artıları ve eksilerinin değer-

lendirildiği çok verimli bir görüşme 
oldu. İlçemiz için hayırlı olacağını 
arzuladığımız bir dizi tespitler ger-
çekleştirdik. Ayrıca bu nazik ziyaret-

leri için Konya Cumhuriyet Başsav-
cımız nezdinde tüm heyettekilere 
teşekkür ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde 
kurulan Esnaf Şube Mü-
dürlüğü görevine atanan 
Ahmet Yalçın’a Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Ali Osman 
Karamercan ve Oda 
Başkanları hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 
Esnaf Şube Müdürlüğü, 
Kültür Park Tarihi Konya 
Evlerindeki yeni yerinde 
hizmet vermeye başladı. 
Ziyaret sonunda Başkan 

Karamercan, Teşkilat 
adına kendisine min-
yatür Osmanlı Kaftanı 
armağan ederek hayırlı 
olsun dileğinde bulundu. 
Başkanların ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Esnaf Şube 
Müdürü Ahmet Yalçın 
ise KONESOB Başkanı 
Ali Osman Karamercan 
ve Oda Başkanlarına 
teşekkür etti. Ziyaretin 
sonunda günün anısına 
hatıra fotoğrafı çektirildi.
n HABER MERKEZİ

‘Osmanlı Devleti, 93 Harbi
ile dağılmaya başladı’

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, Osman-
lı-Rus harbi olarak bilinen ‘93 Har-
bi’ ile ‘Plevne Müdafaası’nı anlatan 
NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fa-
kültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Dönmez, Rus 
Çarı I.Petro ile Kraliçe II.Kateri-
na’nın 1680’lerden itibaren ekono-
mik olarak büyümek ve güçlü bir 
orduya sahip olarak büyük devlet 
olmak için 18.yüzyılda Osmanlı’ya 
âdeta musallat olduklarını belirtti.

İl Halk Kütüphanesinde ger-
çekleştirilen sohbette, aslen Alman 
olan 2. Katerina’nın çariçe olarak 
Rusya’nın başına geçmesiyle 1768-
74 savaşında, Küçük Kaynarca 
Antlaşmasının bir dönüm noktası 
olduğunu ve Kırım’ı bağımsızlaştı-
rarak Osmanlı’daki Ortodoksların 
hamiliği elde etme fırsatını bulduk-
larını söyleyen Dönmez, Rusya’nın 
1783’te Kırım’ı ilhak ettiğini ve 
1787-1792 savaşlarında da Avus-
turya ve Rusya’nın, Osmanlı’nın 
Avrupa’daki topraklarını paylaşma 
konusunda anlaştıklarını kaydetti. 
1829 yılına gelene kadar Rusya’nın 
hedefini “Savaşarak Osmanlı top-
raklarını kendi topraklarına katmak. 
Özellikle Boğazlar ve İstanbul ile 
Karadeniz’de hakim olabilmek” 
şeklinde açıklayan Dönmez, İngil-
tere’nin 1833’de II.MahmutDöne-
minde imzaladığı Hünkâr İskelesi 
Antlaşmasıyla himaye politikasına-
ve dolayısıyla Osmanlı’nın içişleri-
ne karışmaya başladığını ifade etti. 
1841’den 1853 yılına kadar Rus-
ya’nın amacının, İngiltere’yi Os-
manlı’yı paylaşmaya iknâ etmek 
olduğunu dile getiren Dönmez, 
İstanbul ve Boğazları ele geçirmek 
isteyen Rusya’nın, bunu yapabilme-
si için İngiltere’nin olurunu alması 
gerektiği fakat 1790’lardan itibaren 
de İngiltere’nin Osmanlı’yı koruma 
politikası sebebiyle amacını gerçek-
leştiremediğini söyledi. 

OSMANLI 93 HARBİ’YLE 
DAĞILMAYA BAŞLADI

 “93 Harbi” olarak bilinen 1877-
78 Osmanlı-Rus Savaşının, Rusların 
Yeşilköy (Ayastefanos) önlerine ve 
Erzurum’a kadar gelmesiyle Ayas-
tefanosAntlaşmasıyla bittiğini ifade 
eden Dönmez, 93 Harbiyle Osman-

lı’nın dağılma sürecinin başladığını 
ve bu antlaşmanın Osmanlı’ya çok 
ağır şartlar getirdiğine dikkat çekti. 

Osmanlı’nın bu yenilgisiyle 
birlikte İngiltere’nin tavrının de-
ğiştiğini, Kıbrıs’ın İngilizlerin eline 
geçtiğini ve Balkanlarda bağımsızlık 
hareketlerininçoğaldığını kaydeden 
Dönmez, 93 Harbi’nde Osman Pa-
şa’nın Plevne önlerinde Rusları iki 
defa yendiğini dile getirerek şu ifa-
delere yer verdi: “Plevne Müdafa-
ası’nın başarılı olması, İstanbul’da 
sevinçle karşılanmış ve savaşın baş-
langıcındaki Rus başarıları üzerine 
oluşan panik havasını dağıtmıştır. 
II. Abdülhamid, Osman Paşa’ya 
bu başarısı nedeniyle ‘Gazi’ ünvanı 
vermiştir. Plevne’de baş gösteren 
yiyecek sıkıntısı üzerine Gazi Os-
man Paşa, 10 Aralık 1877’de düş-
man kuşatmasını yarma hareketine 
girişmiş ise de yaralanması üzerine 
başarılı olamayıp esir düşmüştür.”

1853 Kırım Harbi’nde Osman-
lıyla beraber hareket eden Avrupa 
devletlerinin 93 Harbi’nde sessiz 
kaldıklarını ve bazılarının Rusya’yı 
desteklediklerini belirten tarihçi 
Dönmez, savaşın sonunda Edir-
ne’nin düşmesi üzerine Rusların bo-
ğazlara hakimiyetinden endişe eden 
İngiltere ve Fransa’nın harekete ge-
çerek Berlin Antlaşmasıyla birlikte, 
daha önceki anlaşmayı hafiflettiğini 
ifade etti.  

“ORTA DOĞU’DA ASIL OYUN 
KURUCU İSRAİL”

Savaşın sonuçları hakkında 
“Osmanlı önemli ölçüde toprak kay-
bının yanı sıra, Rusya’ya ödemek 
zorunda kaldığı savaş tazminatı ne-
deniyle, büyük bir maddi yük altına 
girdi. 

Ayastefanos Antlaşması’nın 
ağır hükümlerinden kurtulmak için, 
Kıbrıs’ı İngiltere’ye bıraktı. Meclis-i 
Mebusan kapatıldı.”diyen Dönmez, 
sohbetin soru-cevap kısmında, gü-
nümüz Orta Doğu ve Orta Asya 
coğrafyasında cereyan eden olaylar-
da Amerika, Rusya, İngiltere ve Al-
manya’dan bahsedilirken İsrail’den 
hiç söz edilmemesinin endişe verici 
olduğunu, geri plandaki asıl oyun 
kurucunun ise İsrail olduğunu dü-
şündüğünü söyledi.  
n HABER MERKEZİ  

Büyükşehir Belediyeleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıkları Konya’da biraraya geldi. Akıllı şehir uygulamalarının 
büyükşehirlerde yaygınlaştırılması konusunda değerlendirme ve deneyim paylaşımı yapıldı

En hızlı ve kaliteli 
hizmeti konuştular!

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bü-
yükşehir Belediyeleri Bilgi İşlem Dai-
resi Başkanlıkları İstişare Toplantısına 
ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, top-
lantının akıllı şehir uygulamalarının 
büyükşehirlerde yaygınlaştırılması 
konusunda deneyim paylaşımına ve-
sile olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından, 
Türkiye’deki 12 Büyükşehir Belediye-
si’nin bilgi işlem daire başkanlarının 
katıldığı istişare toplantısı gerçekleş-
tirildi. 

Toplantıya katılan daire başkanla-
rı ile bir araya gelen Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
akıllı şehir uygulamalarının büyükşe-
hirlerde yaygınlaştırılması konusunda 
değerlendirme ve deneyim paylaşımı 
yapıldığını kaydetti. Çağa uygun tek-
nolojik gelişmelerin belediyelerde 
nasıl uygulanabileceği, vatandaşların 
hayatının nasıl kolaylaştırılabileceği, 
belediye hizmetlerine daha hızlı, ko-
lay ve masrafsız ulaşımın nasıl sağla-
nabileceği konularında değerlendir-
meler yapıldığını ifade eden Başkan 
Akyürek, “Bilgi işlem Daire Başkan-
lıklarımız ve oralarda çalışan arkadaş-
larımız büyükşehir belediyelerindeki 
uygulamalarla ilgili bundan sonra da 
karşılıklı olarak toplantılara devam 
edecek. Katılımcılara Konya’da akıllı 
şehir uygulamalarıyla ilgili temassız 
bankacılık kartlarının toplu ulaşımda 

kullanılması, Sosyal Kart, Kent Bilgi 
Sistemi, Sosyal Doku Haritası, akıllı 
kavşak uygulamaları ve diğer tekno-
lojik belediye yatırımları konusunda 
bilgilendirmeler yapıldı” ifadelerini 
kullandı. 

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(KOSKİ) Genel Müdürü Ercan Uslu, 
Büyükşehir Belediyelerinin Bilgi İş-
lem Daire Başkanları Toplantısının 
Konya’da yapılmasının önemli oldu-
ğunu belirterek, katılan herkese te-
şekkür etti. 

Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, 
tecrübe paylaşımının en yeni şeklinin 
bilgi teknolojileriyle alakalı birimlerde 
görüldüğünü kaydederek, bilgi tek-
nolojilerinin her gün sunduğu yeni 
fırsatları topluma yararlı kılmak için 

gayret sarf ettiklerini belirtti. 
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem 

Daire Başkanı Yaşar İncikli de, ilk defa 
düzenlenen toplantının belediyeler 
arasında işbirliği ve dayanışma için 
olumlu bir adım olmasını diledi. 

Büyükşehir Belediyelerinin Bilgi 
İşlem Daire Başkanlıklarının yanı sıra 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) uzmanlarının da katıldığı ve 5 
oturumda gerçekleştirilen toplantıda; 
siber güvelik, toplu ulaşım ücretlen-
dirme sistemleri, akıllı toplu ulaşım 
sistemleri, yazılım ve iletişim altyapısı 
konuları ele alındı. Ayrıca toplantıda 
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Mer-
kezi (USOM) temsilcisi de bir sunum 
gerçekleştirirken siber güvenlikle ilgi-
li bilgi alışverişinde bulunuldu. 

2 gün süren toplantının ardın-
dan misafirler; Konya Bilim Merkezi, 
Konya Büyükşehir Stadyumu, İstiklal 
Harbi Şehitleri Abidesi, Tarihi Bedes-
ten Çarşısı ve Mevlana Müzesi’ni de 
ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ 

Tek isteği protez veya akülü araba!
Suriye’nin Halep kentinde rejim 

güçleriyle çatışmada keskin nişancı 
tarafından vurularak yaralanan ve bir 
bacağı kesilen Kemal Elmasri, eşi ve 2 
yaşındaki kızıyla sığındığı Türkiye’de 
yaşama tutunmaya çalışıyor. 

Halep’te yaşayan 28 yaşındaki El-
masri, iki yıl önce keskin nişancı tara-
fından belinden vurularak yaralandı. 
Sağlık koşullarının yetersizliği nede-
niyle bir bacağını kaybeden Elmasri, 
ailesiyle Türkiye’ye sığındı. 

Konya’da üç odalı evde eşi ve kı-
zıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan 
Elmasri, protez bacağı olmadığı için 
dışarı çıkamıyor. Çalışamadığı için 
komşuları ve hayırseverlerin desteği 
ile hayata tutunan genç babayı en çok 
üzen ise iki yaşındaki kızının, bacağı-
nın durumunu görünce korkması.

Elmasri, yaptığı açıklamada, an-
lam veremediği bir savaşın binlerce 
insanı göçe zorladığını ve her şeyden 
önemlisi vatansız bıraktığını söyledi. 
Esed güçleri ile savaşırken yaralandı-

ğını ve evden çıkamaz hale geldiğini 
anlatan Elmasri, “Ailemden herkes 
bir ülkeye sığındı. 

Annem bu durumda olduğumu 
bilmiyor, çünkü onu 5 yıldır görmü-
yorum. Annemi görmeyi çok istiyo-
rum. Onu çok özledim” dedi. Çalışa-
madığı için maddi açıdan zor günler 
geçirseler de komşularının ve yardım 
kuruluşlarının desteğini hep yanların-
da gördüklerini anlatan Elmasri, kızı 
ve eşiyle birbirlerine sarılarak acılarını 
dindirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Elmasri, hayatının dört duvar ara-
sında geçtiğini dile getirerek, şöyle 
devam etti:

“Günüm yatakta geçiyor. En fazla 
oturur pozisyonda durabiliyorum. En 
büyük hayalim kızımı parka götür-
mek. 

Onu salıncakta sallamayı hayal 
ediyorum. Günde 1-2 saat de olsa 
dışarı çıkmayı ve gezmeyi özledim.” 
Hayatta olduğu için Allah’a şükretti-
ğini vurgulayan Elmasri, “Bir an önce 
sağlığıma kavuşmayı istiyorum. Pro-

tez bacağım veya akülü aracım olsa 
dışarıya çok rahat çıkabilirim. Bu du-
rumdayken aileme de bakamıyorum. 
Çünkü sağlık durumum buna izin 
vermiyor. 

Bu durum beni çok üzüyor” diye 
konuştu. Elmasri, kendilerine sahip 
çıkan ve evlerinde gibi hissettiren 
Türk halkına teşekkür ederek, tam 
teşekküllü bir sağlık merkezinde ba-
kımının yapılması için yetkililerden 
destek beklediğini ifade etti.
n AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek
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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
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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

Anadolu Ajansı’nın, ABD’nin, Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’nın işgal ettiği bölgedeki iki 
hava üssü ve 8 askeri noktasını listeleyen haberi, uluslararası basında yankı uyandırdı

‘PKK/PYD’ye ABD desteği’ 
haberi yankı uyandırdı

Anadolu Ajansının (AA) önceki 
günkü, “Suriye’de 10 noktada PKK/
PYD’ye ABD desteği” başlıklı ha-
berinin ardından, Bild gazetesi de 
dün, 8 askeri noktadan birinin uydu 
fotoğrafını yayınladı.  

Gazetede, Rakka’nın kuzeyin-
deki Ayn el- Arab (Kobani) ilçesi-
nin güneyinde, Fırat nehrine açılan 
karayolunun kuzey yamacındaki 
Sırrin ilçesinin Sept beldesindeki 
operasyonel noktanın fotoğrafı in-
celendi.

Bild’in haberinde, noktada yüz-
lerce asker için barınma, 40 askeri 
aracı içeren araç filosu, uçak taşıma 
ve noktanın güvenliği için çeşitli ya-
pılar olduğu belirtildi. 

AA’nın haberinde, söz konusu 
noktanın hava indirme birimi oldu-
ğu, Ayn İsa beldesindeki PKK/PYD 
unsurlarına mühimmat sağladığı 
belirtilmişti. 

Ayrıca, Sept beldesindeki nokta-
nın terör örgütü DAEŞ’in telsiz, te-
lefon irtibatlarını dinlemek, kesmek 
ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalis-
yon merkezi ile iletişimi sağlamak 
için de kullanıldığı ifade edilmişti. 

AA’nın “Suriye’de 10 noktada 
PKK/PYD’ye ABD desteği” başlıklı 
haberinde ayrıca, Sept beldesinde-

ki operasyonel nokta gibi, ABD’nin 
terör örgütü PKK/PYD bölgesinde, 
Rakka’nın kuzeyinde 2, Haseke’de 
3 ve Münbiç’te 2 olmak üzere 7 
nokta daha kurduğuna değinilmişti.

Bu arada, ABD merkezli Daily 
Beast haber sitesi de bugünkü ha-
berinde, AA’nın söz konusu haberi-
ne atıfta bulundu.

“Turkey Leaks Secret Locations 
of U.S. Troops in Syria” (Türkiye, 
Suriye’deki ABD birliklerinin gizli 

yerlerini sızdırdı) başlıklı haberde, 
AA’nın PKK/PYD’nin işgalindeki 
320 kilometreden fazla alana yayıl-
mış ABD varlığını ortaya çıkardığı 
belirtildi.

Haberde ayrıca, “ABD, terör 
örgütü PKK ile iş birliği yapıyor 
izlenimi vermemek için, PKK’nın 
uzantısı YPG mensuplarının yöne-
timinde ‘Suriye Demokratik Güçle-
ri’ni (SDG) kurdu.” tespiti yer aldı.

Daily Beast haberinde, AA’nın 

listelediği 10 noktaya da detaylı şe-
kilde yer verildi. 

Terör örgütü PKK’nın Suriye 
uzantısı PYD, Suriye’nin kuzeyin-
de Türkiye sınırı boyunca, doğu-
da Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve 
Halep’in doğusundaki Münbiç ile 
kuzeybatısındaki Afrin ve Tel Rıfat 
ilçelerini işgal ediyor. ABD’nin Su-
riye’de müttefik olarak nitelediği 
PKK/PYD mensupları, ülke genelin-
de SDG adını kullanıyor.    n AA 

Toplumsal değişimle 
birlikte değerlerimizi de kay-
betmeye başladık. 

Özellikle yaşam biçimi 
noktasında büyük değişime 
uğruyoruz!

Bireyselcilik bu anlamda 
önemli.  

Avrupa’yı bu anlamda 
eleştirirken kendimiz şu anda 
aynı durumu yaşıyoruz.

Komşusunu, akraba-
sını, ailesini, yakınını, mümin 
kardeşini, Türk soydaşlarını düşünmeyen bir 
hayat yaşıyoruz. 

Kafalarda tek bir düşünce var: Bana do-
kunmaya yılan bin yıl yaşasın.

Birey mutlu ise başkası umurunda değil-
dir. Çünkü ona göre kendisi mutlu ise herkes 
mutludur. 

Halbuki yaşamın gerçeğidir; her mutlu-
luğun bir hüznü, her iyi durumun bir de kötü 
tarafı vardır. 

Fakat bu gerçek bilinmesine rağmen 
neden bencilleştik. 

Hayatımızı bireyselliğe dönüştürdük. 
Bu hale gelmemizde tabii ki kültürel bo-

zulma var. 
Günümüzdeki gelişen teknolojiyle bağlı 

olarak  kolay yaşam tarzı karşısında insanların 
sürekli dünyayla iletişim içinde olması kültürel 
bozulmayı hızlandırdı. 

Batıcı kültür anlayışı toplumlara aktarıldı.  
Kendini düşünen, bireysel yaşayan, çevre-
sinde ne olup bitmiş umurunda olmayan bir 
yaşam tarzı.  Sanırım bu işin sonu çok da iyiye 
gitmeyecek. Bencil bir hayat tarzının toplum-
lara bir faydası yok ve olmamıştır. 

Hatta bu yapıdaki toplumlar içine kapa-
nık yaşadığı için yaşam kültürünü de unut-
muş durumda. Teknolojiyle, lüks yaşam 
biçimiyle, bol yemek yeme anlayışı içinde 
günlerini gün ediyorlar. 

Maalesef şu anda biz de aynı durumu 
yaşamaya başladık. Gençlerdeki bozulma 
hat safhaya çıkmış durumda. Geleneksel aile 
yapısına bağlı bireyler bu duruma direnmeye 
çalışsa da belli bir süre sonra onlar da aynı 
duruma düşüyor. 

“Kendin için yaşa ve 
kendin için öl” anlayışı değiş-
mediği sürece de çok fazla 
yapacak bir şey yok gibi. 

Bu yapıyı değiştirmek de 
yeni bir kültürel çalışmanın 
yapılmasıdır. Göstermelik 
değerler eğitimi ile bu işin 
mümkün olmayacağı açık. 
Daha ciddi çalışmaların ya-
pılması ve toplumunda şim-
diden gelecek nesillere örnek 
olacak yapıya getirilmesi 

gerekiyor. Toplum insani değerlere yeniden 
ödenmediği sürece okulda verilen eğitim pra-
tikte kaybolur. Toplumun ruhsal dinamiklerini 
ortaya çıkarmalı ve ahlak, maneviyat, milli 
değerler benliklere kazınmalıdır. Aksi takdirde 
bencilleşen yapı içinde toplumsal yapı orta-
dan kalkacaktır. 

Bu anlamda şu hikaye oldukça önemli-
dir;  Dünya hayatında hep kötülük işleyen bir 
adamı ölünce cehennem kapısında bir melek 
karşıladı.  Melek adama şöyle seslendi: Ha-
yatta iken tek bir gün bile birisine 

iyilik yaptıysan buraya girmeyeceksin.
Günahkar adam uzun süre düşündük-

ten sonra, bir keresinde ormanda gördüğü 
örümceği hatırladı.  

Balta girmemiş ormanda yürürken önü-
ne  bir örümcek ağı çıkmıştı. Adam ağı boz-
mamak ve örümceği ezmemek için o gün 
yolunu değiştirmişti. Heyecan içinde o günü 
meleğe anlattı. 

Melek adama gülümsedi ve ardından 
elini şaklattı. Gökten bir örümcek ağı inmişti.

Adam bu ağa tutunarak cennete gire-
bilecekti.  Adam neşe içinde ağa tırmanırken 
cehennemden bazıları da bu ağa tutunarak 
cennete gitmeye çalıştılar. 

Ama adam ağın o kadar çok insanı ta-
şımayacağından korkarak onları itmeye baş-
ladı. Tam o sırada ağ gerçekten koptu ve di-
ğerleri ile birlikte adam da cehenneme düştü.

“Yazık” dedi melek.
“Bencilliğin, hayatında işlediğin tek iyiyi 

de kötülüğe döndürdü.
O insanlara şefkat gösterebilseydin eğer, 

ağın herkesi taşıyabileceğini de görecektin.” 
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Ereğli’de bulunan bir parkta her 
akşam 18.00 ile 19.00 arasında kitap 
okuma etkinliği düzenleniyor. Etkin-
likte bir araya gelen farklı yaş grubun-
daki öğrenciler hem okuma alışkanlığı 
kazanıyor, hem de yeni arkadaşlıklar 
ediniyor.  Mehmet Akif Mahallesi’nde 
bulunan Fatih Parkı’nda yaklaşık bir 
aydır buluşan öğrenciler herkese ör-
nek oluyor. Onları bir araya getiren ve 
bu işi sadece öğrencilerin kitap oku-
ma alışkanlıklarını artırmak için baş-
lattıklarını söyleyen Medine Taşçıer 
isimli vatandaş, “Önce üç ya da dört 
kişi ile bu yola çıktık. Tek amacımız 
öğrencilerimizin okuma seviyeleri-
ni artırmak. Belirlediğimiz bu parkta 
her akşam altı ile yedi arası okuma 

saati olarak ayarladık” dedi. Etkinlik 
duyulduktan sonra sayıda artışlar ya-
şandığını ifade eden Taşçıer, “Karma 
bir grup oluşturduk. Herkes kendi yaş 
seviyesine göre kitaplar okuyor. Beni 
en çok mutlu eden çocuklarımızın her 

gün usanmadan gelmeleri oldu. Hat-
ta bu etkinliğimizin saatini iple çeken 
öğrencilerimiz oldu. Belli zamanlarda 
öğrencilerimize okuduklarını anlattı-
rıyorum. Velilerimizden büyük destek 
gördük. Şimdilik böyle devam etmeyi 

planlıyoruz. İnşallah çocuklarımız bu 
sayede daha başarılı yerlere gelirler. 
Emeği geçen tüm veli ve öğrencile-
rimize teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. Etkinliğin okullar açılıncaya 
kadar devam edeceği belirtildi.    n İHA 
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Kulu Devlet Hastanesinde 5 yıl başhekim 
olarak görev yapan Op. Dr. Mehmet Doğ-
muş görevi Karaman Devlet Hastanesinde 
görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mustafa 
Önder Gönen’e devretti.  Yeni göreviyle ilgili 
olarak konuşan Uzman Dr. Mustafa Önder 
Gönen, önemli çalışmalarıyla hastaneyi 
sorunsuz olarak bir şekilde yeni ek binasına 
taşıyan Op. Dr. Mehmet Doğmuş’dan aldı 
bayrağı daha iyi yerlere taşımak için müca-
dele edeceğini söyledi. 
Gönen, Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun 
olup Konya Eğitim Araştırma Hastanesinde 
uzmanlığını tamamladığını söyledi.   n İHA

Karapınar ilçe Emniyet Müdürü Mehmet 
Akbaba, görevine başladı. Karapınar ilçe Em-
niyet Müdürü Murat Öz’ün Konya il Emniyet 
Müdürlüğü emrine atanmasının ardından 
Karapınar Emniyet Müdürlüğüne atanan 
Mehmet Akbaba, ilçeye geldi.

Görevine başlayan Akbaba, Karapı-
nar’da, polis vatandaş işbirliğiyle en iyi hiz-
meti yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını 
ve vatandaşın huzuru için çalışmaya devam 
edeceklerini söyledi.  n AA

Müdür Akbaba
görevine başladı

Kulu Devlet’te
görev değişimi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştiri-
len Fitoterapi Eğitimi’nin derslerinden biri, Selçuk Üniversi-
tesi Tıbbi Bitkiler Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yapıldı. 
Türkiye’nin farklı illerinden 50 hekime, fitoterapi uzman-
lığıyla ile ilgili eğitim verildi. Eğitim sürecinin bir ayağında 
ise kursiyerler, Selçuk Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma 
ve Uygulama Çiftliği’nde uygulamalı eğitim gördü. Ev sahip-
liğini Selçuk Üniversitesi’nin yaptığı, Ziraat Fakültesi Tıbbi 
Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan ve Tıp 

Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. 
İnci Kara’nın üstlendiği programda, Prof. Dr. Yüksel Kan, 
kursiyerlere çiftlikte yetiştirilen yaklaşık 120 bitki türünün 
kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Farklı kurumlardan 
gelen kursiyerler, Türkiye’nin ilk Tıbbi Bitkiler Araştırma ve 
Uygulama Çiftliği’ni görmekten duydukları memnuniyeti ifa-
de etti.
n HABER MERKEZİ

Selçuk, fitoterapi kursiyerlerini ağırladı

Diyanet İşleri Başkanı Görmez,TÜBİTAK ile Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi kurulmasına ilişkin çalışmaya ilgili, “Müslümanlar 
Türkiye’de her ramazan bir imsak tartışması yaşıyor. Bu çalışma bu tartışmayı ortadan kaldıracaktır” dedi.

AYGÖZ ile Ramazan’da
imsak tartışması bitiyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) arasında “Ay ve 
Ufuk Gözlem Ünitesi (AYGÖZ) Ku-
rulması, İşletilmesi ve Bakımı” konu-
sunda yapılan protokolün imza töreni 
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans 
Salonu’nda düzenlendi.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programda konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Görmez, İsrail’in 
Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine 
ilişkin endişelerini dile getirdi. 

Mescid-i Aksa etrafında yaşanan-
ların İslam coğrafyasını tahrik eden, 
Müslümanları, inananları, aklı selim 
sahibi ve sağduyu sahiplerini endi-
şelere sevk eden gelişmelere sahne 
olduğunu belirten Görmez, “barış 
elçisi “olarak adlandırdıkları Mescid-i 
Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin 
dün İsrail polislerince yaralanması-
nın da her türlü kınamayı hak ettiğini 
söyledi.

Yaşananlardan dolayı büyük en-
dişeler içinde olduklarını ifade eden 
Görmez, El Halil’in başına gelenlerin 
Mescid’i Aksa’nın da başına getiril-
mesinden duydukları endişeyi de dile 
getirdi. 

Görmez, 1994’de ramazan günü 
müminlerin üzerine açılan ateşle 70’i 
aşkın insanın katledildiğini hatırlata-
rak, tarihte peygamber katledenlerin, 
büyük peygamberlerin içinde bulun-
duğu El Halil’i adeta bir hapishaneye 
dönüştürdüklerini ve yarısını da sine-
goga çevirdiklerini söyledi.

2 yıl önce El Halil Camisi’ni ziya-
retinde yaşadığı acıyı paylaşan Gör-
mez, şöyle devam etti:

“Hepimiz görüyoruz ki yapılmak 
istenen El Halil’e yaptıklarını, Mes-
cid-i Aksa’ya uygulamaktır. Aynı şe-
kilde haremin içinde insan katledildi. 
Orada ibadete gelen kadınlar tartak-
lanmaya başlandı. Sonra 1967’den 
itibaren ilk defa cuma günü Mescid-i 
Aksa ibadete kapatıldı. Daha sonrada 
turnikeler, X-Ray cihazları konularak, 
23-24 sene önce El Halil’de oynanan 
oyunun aynısını Mescid-i Aksa’da 
gerçekleştirmek istediklerine şahit 
oluyoruz. Bir an önce aklı selimin 

devreye girmesini temenni ediyo-
rum. Bir an önce yeryüzündeki bü-
tün barışın, itidalin, sağduyu ve aklı 
selimin sahiplerinin hangi inançtan 
olursa olsun, harekete geçerek zaten 
acılar içerisinde kıvranan İslam coğ-
rafyasının büyük acılar yaşadığı bir 
dönemde bu kötülüklerin bir an önce 
son bulmasını temenni diyorum.” 

AYGÖZ PROTOKOLÜ
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 

TÜBİTAK ile sembolik değeri çok 
yüksek olan bir protokole imza atı-
lacağını vurgulayan Görmez, şunları 
söyledi: 

“Aslında ele aldığımız konu biz 
Müslümanların neden içinde bulun-
duğumuz halde olduğumuzu göste-
ren bir tablo. Eğer biz ibadet vakitle-
rimizde dahi birliği oluşturamıyorsak, 
sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi bile 
birlikte paylaşamıyorsak, eğer biz 
bayramlarımızı bile birlikte yapamı-
yorsak, eğer biz Cenabı Hakk’ın bize 
ziya vermek üzere yarattığı güneşe, 
nur vermek üzere yarattığı aya yer-
leştirdiği o mevzilerin hesabını yapa-
mıyor, o hesapta bile ihtilaf ediyorsak, 
o zaman kendi aramızdaki sosyal 
meselelerde ihtilaf etmemiz çok daha 
normaldir. Biz Allah’ın kainata yerleş-
tirdiği ayetlerde bile ihtilaf ediyorsak, 
Allah’ın sosyal hayata yerleştirdiği 
ayetlerde de ihtilaf etmemiz normal-
dir.” 

“TEREDDÜTLERİ 
ORTADAN KALDIRMAK İÇİN”

Görmez, daha önce Ahmet Ham-

di Akseki döneminde Kandilli Rasat-
hanesi ile yapılan çalışmanın bir ben-
zerine imza atılacağını ifade ederek, 
“Amaç, Diyanet İşleri Başkanlığının 
bu konuda sahip olduğu verilerden, 
sahip olduğu bilgilerden bugüne ka-
dar ortaya koyduğu uygulamalardan 
zerre kadar bir tereddüte sahip oldu-
ğundan değil bilakis İslam dünyasın-
da oluşan tereddütleri ortadan kal-
dırmak içindir. Bugün artık dünyanın 
her ülkesinde Müslümanlar var. O 
Müslümanlar bu konularda ihtilaf et-
meye devam ediyorlar. Diyanet İşleri 
Teşkilatı İslam dünyasında ve bütün 
Müslümanlarda bu ihtilafı kaldırmak 
için elinden gelen her türlü gayreti 
sarf etti” diye konuştu. 

Son 5 yıl içerisinde birçok top-
lantı ve çalıştay ile 2016 yılında Hicri 
Takvim Birliği toplantısının yapıldığı-
nı anımsatan Görmez, bütün İslam 
dünyasının hem astronomi hem de 
fıkıh alimlerinin bu toplantılarda bir 
araya geldiğini ancak buna rağmen 
bir sonraki bayramda ihtilafın devam 
ettiğini anlattı. 

Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İşte bütün bu ihtilafları ortadan kal-
dırmak için sahip olduğumuz bilimsel 
verileri, sahip olduğumuz, bizzat yap-
tığımız gözlemleri, dünyadaki bütün 
kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. 
Hedefimiz, bundan sonra herkes bu 
vakitleri, bu gözlemleri bizzat kendi 
cep telefonundan izleme imkanına 
sahip olsun. Aynı boylam üzerinde en 
gelişmiş gözlem evinde, Diyanet İş-

leri Başkanlığının fıkıh uzmanları ve 
astronomi alimleri, TÜBİTAK’ın aynı 
şekilde astronomi hocaları, üniversi-
telerin hocaları birlikte Rabb’imizin 
kainatta yerleştirdiği bu hesabın en 
ince noktalarını ortaya koyacaklar. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, 
hilalin, ayın, nerede, hangi coğrafya-
da, hangi dakikada, hangi saniyede 
görüleceğini canlı olarak herkes cep 
telefonundan izleme imkanına sa-
hip olsun ki dünyanın önünde böyle 
önemli bir konuyu tartışmaktan kur-
tulmuş olalım.”

RAMAZAN’DA İMSAK TARTIŞMASI 
ORTADAN KALKACAK

Türkiye’de yetkili, yetkisiz takvim 
hazırlayan kuruluşlar ve astrolojik 
hurafelerden kurtulmayarak, astro-
nomik takvimler hazırlayan nice top-
luluklar olduğunu kaydeden Görmez, 
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, TÜ-
BİTAK ile verileri toplumun her ferdi-
ne ulaştırdıklarında bu tartışmaların 
da ortadan kaldırılacağını ifade etti. 

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 
“Neredeyse son 10 yıldır Müslüman-
lar Türkiye’de her ramazan bir imsak 
tartışması yaşıyor. Bu çalışma aynı 
zamanda bu tartışmayı da ortadan 
kaldıracaktır. Böyle otel teraslarından 
imsak vaktini tespit eden kardeşle-
rimiz de böylece bundan sonra bili-
min verilerini dinin esaslarıyla nasıl 
bütünleşerek, ortaya konulduğunu 
görecekler ve bu tartışma tamamen 
ortadan kalkmış olacak diye umut 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.  n AA

‘Darbeciler başarılı oluruz
inancı ile pervasızlar’

TBMM İnsan Haklarını İncele-
me Komisyonu Başkanvekili Benli, 
“Darbeciler, başarılı olduklarında 
cezalandırılmayacaklarını düşün-
dükleri için pervasızca hareket edi-
yor” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İncele-
me Komisyonu Başkanvekili ve AK 
Parti İstanbul Milletvekili Fatma 
Benli, 28 Şubat dönemine ilişkin 
emekli orgeneraller Çetin Doğan ve 
Çevik Bir’in de aralarında bulundu-
ğu 103 sanığın “Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti’ni cebren devirmeye, 
düşürmeye iştirak” suçundan yargı-
landığı davanın dünkü duruşmasını 
takip ettiğini belirterek, duruşmaya 
ve 28 Şubat dönemine ilişkin AA 
muhabirine değerlendirmelerde 
bulundu. 

Davanın müştekisi olduğunu, 
milletvekilliği öncesinde, suçtan 
zarar gördüğü gerekçesiyle davaya 
müdahillik talebinin kabul edildiğini 
vurgulayan Benli, 28 Şubat döne-
minde, başörtüsü yasağı nedeniy-
le yüksek lisans öğrenimini yarıda 
bırakmak, akademisyenlik hayalini 
ertelemek zorunda kaldığını ifade 
etti. 

28 Şubat’ta yüzbinlerce insanın 
mağdur olduğunu, insan hakları ko-
nusunda ihlaller yaşandığını anım-
satan Benli, şöyle konuştu:

“RefahYol hükümeti Türkiye 
için büyük bir şanstı. Sayın Çiller 
de ifade etti, Türkiye, OECD ülke-
leri arasında yüzde 8 oranıyla üç yıl 
üst üste büyüyen tek ülke olmuştu. 
Böyle olumlu gelişmelerin yaşandığı 
bir ortamda sadece asker ayağıyla 
değil, sivil unsurlar, basın, yargı, dış 

kaynakları işin içine girip hükümet 
devrildi. Hükümet devrildiğinde 23 
banka kapatıldı, 131 milyar dolar 
zarar meydana geldi. 28 Şubat sa-
dece başörtülü kadınlara, irtica ge-
rekçesiyle işinden atılan erkeklere 
değil, tüm Türkiye’ye zarar verdi. 
28 Şubat sürecinde Türkiye, etkisi 
on yıllarca devam eden büyük bir 
zarar almıştır. 28 Şubat’ın hem as-
ker hem de sivil darbecileri, gerçek-
leştirdikleri suçlar nedeniyle Türki-
ye’nin onlarca yılını çaldılar.”
“DARBECİLERİN BU KADAR CÜRET-

KAR OLMASININ TEK SEBEBİ...”
28 Şubat davasının “darbeyi 

gerçekleştiren kişilerin eninde so-
nunda yargı önüne çıktığını” göster-
mesi bakımından önemli olduğuna 
işaret eden Benli, şunları kaydetti:

“12 Eylül 1980 darbesini ger-
çekleştirenlere zamanında dava 
açılsaydı, 28 Şubat yaşanmazdı. 28 
Şubat darbecilerine gerekli yasal 
müeyyideler uygulansaydı, belki 15 
Temmuz’u yapanlar bu kalkışmaya 
cesaret edemezdi. Darbeciler başa-
rılı olduklarında cezalandırılmaya-
caklarını düşündükleri için pervasız-
ca hareket ediyorlar. 

15 Temmuz’da darbeci subay, 
mahalle muhtarına ateş ediyor ya-
ralıyor, yanına gidip tekrar ateş ede-
rek, şehit ediyor. 

Darbecilerin bu kadar cüretkar 
olmasının tek sebebi, darbenin ba-
şarılı olacağına inanması ve yargı-
lanmayacağını düşünmesi. Biz, 28 
Şubat’a bu yüzden sahip çıkıyoruz. 
28 Şubat’ın mağduru sadece başör-
tülü kadınlar değil, tüm Türkiye.” 
n AA Her akşam kitap okumada buluşuyorlar

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve 
AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli “Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi (AYGÖZ) Kurulması, İşletilmesi ve Bakımı” konusunda yapılan 

protokolün imza töreni Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlendi.



Pakistan Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Mareşal Süheyl Aman, 
resmi temaslarda bulunmak üzere 
geldiği Ankara’da Türkiye-Pakistan 
ilişkileri ve bölgesel konular hak-
kında değerlendirmelerde bulundu. 
Türkiye ve Pakistan arasındaki iliş-
kiler her zaman üst düzeyde oldu” 
diyen Aman, Türkiye ve Pakistan 
halklarının arasındaki bağın güçlü 
olmasının iki ülkenin ilişkilerini de 
güçlü kıldığını kaydetti.  Aman, “İki 
ülkenin yüzleştiği sorunlara bakar-
sanız şaşırtıcı şeklide bu sorunların 
aynı olduğunu göreceksiniz” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Pakistan’ın da Türkiye gibi sığın-
macı sorunu, komşu ülkelerin sınır 
bölgelerinde yaşanan sıkıntılar ve 
terörle mücadele kapsamında sınır 
ötesi tehditlerle karşı karşıya oldu-
ğunu ifade eden Aman, “Türkiye ve 
Pakistan, askeri açıdan olduğu gibi 
entelektüel anlamda da birbirine 
daha yakın olmalı ve tecrübelerini 
paylaşmalı” diye konuştu.

Pakistan’ın, ABD’yi Afganis-
tan’da lojistik anlamda destekle-
mesinin önemine değinen Aman, 
ABD’nin bölgede günde 400 uçuş 
yaptığını ve Pakistan’ın bu desteği 
vermemesi halinde ABD’nin Afga-
nistan’daki varlığını oldukça büyük 
sıkıntıya sokacağını kaydetti.

“İstikrarlı bir Afganistan, Pakis-

tan’ın da çıkarınadır.” diyen Aman, 
Pakistan’ın Afganistan konusundaki 
desteğinin devam edeceğini dile ge-
tirdi. 

Aman, 15 Temmuz’da yaşanan 
darbe girişimi ve Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) hakkında değerlen-
dirmelerde bulunarak, “Türkiye’yi 
Pakistan’dan daha iyi kimse anlaya-
maz” dedi. Pakistan’ın da benzer şe-
kilde Taliban tarafından hedef alın-
dığını hatırlatan Mareşal Aman, “Biz 
FETÖ ile mücadelesinde Türkiye’yi 
hem anlıyoruz hem de aynı şekilde 
destekliyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Aman, Pakistan’ın aynı zamanda 
FETÖ okulları konusunda da Türkiye 
ile yakın iş birliği içinde olduğunun 
altını çizerek, bu okullarda çalışan-
ların vizelerinin uzatılmadığını ve 
okulların da Türkiye Maarif Vakfına 
devredildiğini sözlerine ekledi.  n AA
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Şehit ve gazi çocuklarına kültür gezisi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 

Mehmetçik Vakfı, bakım ve öğre-
nim yardımı verdiği lise ve üniver-
site öğrencilerine yönelik kültür 
gezisi düzenledi. 13 günlük gezide 
Ankara, Nevşehir ve Konya’yı ge-
zen gençler, son olarak Antalya’ya 
geldi. 

İlk olarak 2009 yılında düzen-
lenmeye başlanan kültür gezileri 
kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden 
geziye katılan şehit ve gazi çocuk-
ları, Antalya’da birçok tarihi yerde 
gezi gerçekleştirdi, güneş, havuz, 
ve kumun tadını çıkardı.

Vakıftan yardım alan şehit ve 
gazi çocuklar arasındaki sosyal ilişki 
ve dayanışmanın arttırılması, tarih 
bilincinin geliştirilmesi ve Türki-
ye’nin doğal güzelliklerinin göste-
rilerek yurt sevgisinin aşılanmasını 
hedefleyen gezide gençler Aspen-
dos Antik Kenti, Manavgat Şelales, 
Side Antik Kenti, Phassalis Antik 
Kenti, Olimpos, Düden Şelalesi, 
Kurşunlu Şelalesi, Antaalya Müze-

si ve son olarak Akvaryum su altı 
dünyası gezdi.

TSK Mehmetçik Vakfı Yardım-
lar Müdürü Emekli Albay Mesut 

Genç, bu yıl 9’uncusunu düzenle-
dikleri kültür gezisinde şehit ve gazi 
çocuklarının 3 gün boyunca Antal-
ya’da kültür ve tatil keyfine doydu-

ğunu ifade etti.
Geziye Rize’den katılan gazi ço-

cuğu İrem Koçer, duyduğu mem-
nuniyeti, “Burada gazi ve şehit 
çocuklarıyla tanıştım. Gittiğimiz 
yerde bir daha böyle bir deneyim 
yaşayabileceğimi sanmıyorum” di-
yerek ifade ederken, babasını 10 
yıl önce kaybeden Furkan Albayrak 
ise, “Arkadaşlarımızla kader olarak 
aynı kaderi paylaşıyoruz. Bizim için 
çok güzel imkanlar sağlanıyor, biz 
bu mutluluk içerisinde gezimize 
devam ediyoruz, arkadaşlığımızı 
ilerletiyoruz. Bazı yaralar sardıkça 
kanar ama biz birbirimize sarıldıkça 
yaralarımızı kapatıyoruz” diye ko-
nuştu. Babası Şırnak’ta şehit düşen 
Gaye Aytepe de, Zongultak’tan ge-
ziye katıldığını ve Antalya’yı çok be-
ğendiğini söyledi. Manevi değerleri 
yüksek olan yerleri gezdiğinden do-
layı gururlandığını belirten Aytepe, 
diğer arkadaşlarıyla çok güzel arka-
daşlıklar kurduğunu dile getirdi.
n İHA

‘FETÖ ile mücadelede 
Türkiye’yi destekliyoruz’

Arap Parlamentosu Mescid-i 
Aksa için olağanüstü toplanacak

Yeni Bakanlar Kurulu’ndan Konyalı Bakan çıkmadı. AK Parti’nin iktidar serüveninde girdiği her seçimde 
verdiği destekle Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Konya, Bakanlar Kurulu’nda istediği karşılığı yine bulamadı

Konya’ya ‘Bakan’ yok!
Bir süredir kabinede değişiklik 

yapılacağına dair haberler yapılıyor-
du. Gündemi meşgul eden bu söy-
lentiler dün Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’ın görüşmesinin ardından 
karşılık buldu. Başbakan Binali Yıl-
dırım görüşmenin ardından yaptığı 
basın açıklaması ile kabinede deği-
şikliğe gidildiğini söyledi ve yeni ka-
bineyi açıkladı. Yeni kabineye yapılan 
değişiklikle 6 yeni isim dahil oldu. 
AK Parti Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu Başbakan Yardımcısı, AK 
Parti Gaziantep Milletvekili Abdulha-
mit Gül Adalet Bakanı, AK Parti Rize 
Milletvekili Osman Aşkın Bak Genç-
lik ve Spor Bakanı, AK Parti Samsun 
Milletvekili Ahmet Demircan Sağlık 
Bakanı, AK Parti Ankara Milletvekili 
Jülide SarıeroğluÇalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı, AK Parti Şanlıurfa 
Milletvekili Ahmet Eşref FakıbabaGı-
da Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu. 
Buna göre Bursa, Gaziantep, Rize, 
Samsun, Ankara, Şanlıurfa illeri yeni 
bakanlarına kavuştu. 

KONYA’NIN BEKLENTİSİ 
KARŞILIK BULMADI

Dışişleri Bakanlığı ve 62., 63., 64. 
Hükümetlerin Başbakanı olarak gö-
rev alan Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu’ndan sonra Konya 
herhangi bir bakan çıkaramadı. AK 
Parti’nin iktidar serüveninde girdiği 
her seçimde, verdiği oy oranıyla Tür-
kiye’de ilk sıralarda yer alan Konya, 
Bakanlar Kurulu’nda istediği karşılığı 
yine bulamadı. Kabine değişikliği ola-
cağı söylentisi ile birlikte Konya’dan 
da bakan çıkmasını bekleyen Konya-
lının hayalleri suya düştü. Konya son 
olarak anayasa değişikliğini kapsayan 
referandumda da yüzde 72,9 ‘Evet’ 
desteği ile ilk 10 il arasında yer almış, 
hükümete olan desteğini yinelemişti. 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ 
KABİNE ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:

Başbakan Yardımcıları: Bekir 
Bozdağ (Yozgat Milletvekili), Meh-
met Şimşek (Gaziantep Milletvekili), 
Fikri Işık (Kocaeli Milletvekili), Recep 
Akdağ (Erzurum Milletvekili), Hakan 
Çavuşoğlu (Bursa Milletvekili)

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül 
(Gaziantep Milletvekili)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: 
Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul 
Milletvekili)

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik 
(Adana Milletvekili)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: 
Faruk Özlü (Düzce Milletvekili)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı: Julide Sarıeroğlu (Ankara Mil-
letvekili)

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Meh-
met Özhaseki (Kayseri Milletvekili)

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğ-
lu (Antalya Milletvekili)

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci 
(Denizli Milletvekili) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 
Berat Albayrak (İstanbul Milletvekili)

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman 

Aşkın Bak (İstanbul Milletvekili)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-

nı: Ahmet Eşref Fakıbaba (Şanlıurfa 
Milletvekili)

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bü-
lent Tüfenkci (Malatya Milletvekili) 

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu  

(Trabzon Milletvekili)
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan 

(Mersin Milletvekili)
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan 

Kurtulmuş (Ordu Milletvekili)
Maliye Bakanı: Naci Ağbal (Bay-

burt Milletvekili)
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz 

(Sivas Milletvekili)
Milli Savunma Bakanı: Nurettin 

Canikli (Giresun Milletvekili)
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel 

Eroğlu (Afyonkarahisar Milletvekili)
Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan 

(Samsun Milletvekili)  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanı: Ahmet Arslan (Kars 
Milletvekili)
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Kuveyt Meclis Başkanı Ganim, 
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ih-
lallerini görüşmek üzere Arap Parla-
mentosu’nu olağanüstü toplantıya 
çağırdı. Kuveyt Meclis Başkanı Mer-
zuk el-Ganim, Kudüs’te tırmanan 
gerilim ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya 
yönelik ihlallerini görüşmek üzere 
Arap Parlamentosu’na olağanüstü 
toplantı çağrısında bulundu. 

Kuveyt resmi ajansı KUNA’nın 
haberine göre, Arap Parlamentosu 
Başkanı Habib el-Maliki’ye konuyla 
ilgili bir yazı gönderen Ganim, İsra-
il’in Mescid-i Aksa’nın kutsallığına 
yönelik ihlallerini sürdürdüğü, Filis-
tin halkının Aksa’ya girişini ve orada 
namaz kılmasını engellediği belirtti. 
Son gelişmeler çerçevesinde Arap 
Parlamentosu’nun mümkün olan 
en kısa sürede toplanması talebini 
Maliki’ye ileten Ganim, olağanüstü 
toplantıda, Kudüs’teki tehlikeli du-

rumun etraflıca konuşulması, hak-
sız uygulamalarına son vermesi için 
İsrail’e baskı yapılmasını sağlayacak 
siyasi ve diplomatik adımlar konu-
sunda fikir birliğine varılmasının he-
deflendiğini kaydetti. Ganim, “Arap 
halklarının temsilcileri olarak Filis-
tinli kardeşlerimize yardım etmek 
için harekete geçmeden, ellerimiz 
kollarımız bağlı oturmamız kabul 
edilemez.” ifadesini kullandı. İsra-
il polisi, 14 Temmuz Cuma günü 
Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda 
bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistin-
liyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İs-
rail polisinin ise kaldırıldıkları hasta-
nede öldüğünü açıklamıştı.  Olayın 
ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete 
kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şe-
rif’in iki kapısını pazar günü açmış 
ve kapılara metal arama dedektör-
leri yerleştirmişti.
n AA

Başbakan Binali Yıldırım
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Doğanhisar’da 3 buzağının çalındığı iddia 
edildi. Alınan bilgiye göre, Yazlıca Mahal-
lesi’ndeki ahırına giden Mehmet Şerbet, 3 
buzağının ahırda olmadığını fark etti.  Şerbet, 
buzağılarının çalındığı iddiasıyla jandarmaya 
başvurdu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma 
başlattı.  n AA

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli 
öğretmen alımı için yapılan atama sonuçları 
açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
sözleşmeli öğretmen alımı için tercih başvu-
rularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında 
yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli 
öğretmen atama sonuçlarının “atama.meb.
gov.tr” adresinden açıklandığı bildirildi.
Buna göre, atama tercihinde bulunan 
öğretmen sayısı 46 bin 523, ataması yapılan 
öğretmen 20 bin 125, atama yapılan branş 
sayısı da 90 olarak belirlendi. Öğretmenlerin 
büyük çoğunluğu, Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerine görevlendirildi. Öğretmen-
ler, 1 Eylül’de göreve başlayacak.  n AA

20 bin sözleşmeli 
öğretmen atandı  

Doğanhisar’da 
buzağı  hırsızlığı

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu bün-
yesindeki  Sağlık  Bilgi  Sistemleri  Teknikerliği  programına 
ÖSYM tarafından 60 öğrenci alınacak.
Yeni öğrenci alımı hakkında bilgilendirmelerde bulunan 

Yüksekokul Müdürü  Prof. Dr. Osman Tugay    2017-2018 
Eğitim Öğretim döneminde hizmete  başlayan Sağlık Bilgi 
Sistemleri Teknikerliği programına ÖSYM tarafından 60 öğ-
rencilik kontenjan verildiğini söyledi. Tugay, şunları kaydetti: 

“Yeni hizmete başlayacak Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 
programı ile beraber Yüksek Okulumuzda Alternatif Enerji 
Kaynakları Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik ve 
Mimari Restorasyon olmak üzere 5 programımızla hizmet 
vermeye devam edeceğiz. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 
programımıza tercih noktasında ilginin yüksek olmasını bek-
lemekteyiz. Yeni açılan programımızın yüksekokulumuza ve 
ilçemize hayırlı olmasını dilerim.”  n HABER MERKEZİ

Bozkır MYO’ya yeni bölüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen ve 
uzun yıllar beraber çalıştığı Erol Olçok’la ilgili hazırlanan kitap için yazı kaleme aldı

Erdoğan, yol 
arkadaşını yazdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişiminde  şehit  edilen  Erol  Olçok 
için  hazırlanan  kitapta  yazı  kaleme 
aldı.
Cumhurbaşkanı  Erdoğan,  kitap 

için  kaleme  aldığı  yazıda  Erol  Ol-
çok’un  15  Temmuz  darbe  girişimi 
sırasında verdiği tepki, gösterdiği ön-
derlik ve cesaretinin kişiliğini göster-
diğini vurguladı. 
Erol Olçok’un hayatının hiçbir dö-

neminde zulme rıza göstermediğini, 
zalime asla teslim olmadığını aktaran 
Erdoğan,  yazısında  şu  ifadelere  yer 
verdi:
“Fikirleri ve mücadele yöntemiy-

le tam anlamıyla aykırı bir kişilik olan 
Erol, nerede hak ve hakikat mücadele-
si varsa sadece orada olmakla kalmaz, 
mutlaka safın en başında yer alır, so-
rumluluk üstlenirdi. Bizim kendisiyle 
birlikte  çalışmaya  başlamamızla  da 
1993 yılında işte böyle bir mücadele 
arefesinde olmuştur. O günden beri 
hiç ayrılmadık, hep beraber yol yürü-
dük, nice zaferleri beraber tattık, nice 
sancıları beraber çektik, nice krizleri 
beraber  göğüsledik,  nice  düğümleri 
beraber çözdük. 15 Temmuz gecesi 
darbe  girişiminin  duyulduğu  andan 
şehadetine  kadar  geçen  hadiselerin 
ayrıntıları öğrendiğimde, bir yandan 
gözyaşlarıma engel olamazken diğer 
yandan da iç dünyamda ‘Evet, bu bi-
zim Erol’ diyordum. Erol’un hesapsız-
lığının, hasbiliğinin, inandığı doğrular 
söz  konusu  olduğunda  yapabileceği 
fedakarlıklarda  sınır  bulunmadığının 
en  güzel  ispatı,  15 Temmuz  gecesi 
mücadeleye,  canından  öte  tuttuğu, 
gözünün nuru oğluyla birlikte çıkmış 
olmasıdır.”
Erol Olçok’un oğlu Abdullah Tay-

yip’in de o gece darbeci hainlerin kar-
şısına  cesaretle  dikilirken,  babasının 
oğlu olduğunu ispatladığını vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimi-
lerinin saklanacak delik aradıkları bir 
gecede,  milletimizin  tarihindeki  en 
önemli  istiklal ve istikbal mücadele-
lerinden biri için ilk öne çıkan ve en 
ileri  safta  yer  alan  Erol’un  karakte-
rinin rahat bir yatakta ölüme uygun 

olmadığını  kendisini 
tanıyanlar çok iyi bilir.” 
ifadelerini kullandı.
Erken  bir  yaşta, 

ülke  ve  millete  daha 
çok  hizmet  verebile-
ceği  olgunluğa  eriştiği 
bir  dönemde  haya-
ta  gözlerini  yummuş 
olsa da  şehadetin ona 
çok  yakışan  bir  veda 
olduğunu  kaydeden 
Erdoğan, yazısını şöyle 
tamamladı:  “Kendisiy-
le yaptığımız uzun yol 
arkadaşlığı  boyunca, 
siyasi tanıtım konusunda sahip oldu-
ğu  deha  düzeyindeki  üretkenliğinin 
sayısız örneklerine şahit oldum. 
O gece hakiki ve hasbi bir dostla 

birlikte,  sadece  şahsımın  ve  parti-
miz  mensuplarının  değil,  tüm  Tür-
kiye’nin, tüm dünyanın takdirini ka-
zanan bir profesyoneli de kaybettik. 
Şayet,  15 Temmuz’da  şehadet ma-
kamına  ulaşmamış  olsaydı,  eminim 
ki o gecenin en etkili anlatımını Erol 
yapar, o geceyi en güzel ifade edecek 
müzikleri Erol besteletir, o geceyi en 
iyi  yansıtacak klipleri Erol  çeker,  en 
vurucu  sloganları  Erol  üretirdi  ama 
‘O güzel insanlar, o güzel atlara binip 
gittiler.’ Şehadetlerine şahitlik ettiğim 
Erol’un ve adaşım Abdullah Tayyip’in 

mekanları  inşallah 
cennet  olacaktır.  Ai-
lesine,  sevenlerine  ve 
aziz milletimize bir kez 
daha başsağlığı temen-
nisiyle, 15 Temmuz ve 
terörle  mücadele  şe-
hitlerimizin  tamamına 
Allah’tan  rahmet  dili-
yorum.”
Arter  Reklam 

Ajansı  Başkanı  Cevat 
Olçok,  15  Temmuz 
şehidi  Erol  Olçok  adı-
na  çıkardıkları  kitapta 
Cumhurbaşkanı  Erdo-

ğan’dan Tunus Nahda Hareketi lideri 
Raşid el Gannuşi’ye kadar 44 kişinin 
birer yazı kaleme aldıklarını anlattı.
Kitabın 6 aylık bir çalışmanın ürü-

nü  olduğunu,  Olçok’un  çok  sayıda 
dost  ve  arkadaşının hepsine  kitapta 
yer  veremedikleri  için  devamının 
geleceğini anlatan Cevat Olçok, Erol 
Olçok’la ilgili bir belgesel hazırlığı da 
yaptıklarını, ayrıca bir biyografi kitabı 
da çıkaracaklarını belirtti.
Aile olarak Erol Olçok adına vakıf 

kurmak istediklerini de ifade eden Ol-
çok, “Bu vakfı, Erol Olçok Kültür-Sa-
nat ve  İletişim Vakfı olarak kurmak 
istiyoruz.  Erol  ağabeyimin  hayatta 
iken verdiği bursları bu vakıf üzerin-
den devam ettirmek istiyoruz.” dedi.

“HAİNLERİ HAİN 
GİBİ GÖSTERMELİYİZ”

15 Temmuz darbe girişimi sonra-
sı sorumluların adalet önüne çıkarıl-
ması için Olçok ailesi olarak davalara 
müdahil  olduklarını  bildiren  Olçok, 
iddianamenin  kabulüne  kadar  olan 
bölümü avukatları  ile birlikte yakın-
dan takip ettiklerini ifade ederek, şöy-
le konuştu:
“FETÖ’cülerin  mahkemelerde 

takındıkları  tavırlar  saygısızca.  Bun-
lardan beklenmez ama insanın mert-
çe bir duruşu olur. İlk sanıklar mah-
kemeye  çıkarken üzerilerinde  takım 
elbise  ve  kravat  vardı.  Kıyafetlerin 
değişmesi gerektiğini o  ilk günlerde 
söylemiştik biz. Sayın Cumhurbaşka-
nımız da 15 Temmuz anma program-
larında tek tip bir kıyafete geçilmesi 
gerektiğini  açıkladı.  Bu  çok  isabetli 
bir karar olur. Hainleri hain gibi gös-
termeliyiz.  Bunların  pervasızlığına 
asla izin verilmemesi lazım. FETÖ 40 
yıldır bir kanser hücresi gibi her yere 
sızmış. Ben ve ailem bu davayı sonu-
na kadar takip edeceğiz ve bu hainler 
hak ettikleri cezayı alacak. Keşke Tür-
kiye, vatana ihanet durumunda idam 
hükmünü çıkarabilse. Çünkü vatana 
ihanet ancak böyle cezalandırılabilir. 
Biz vatanımıza ihanet eden insanları 
beslememeliyiz,  onlara  hakettikleri 
cezayı  vermeliyiz.  Artık  bu  konuda 
Meclis’ten bir adım bekliyoruz.”
n AA

NEÜ, ‘e-Devlet’te yer alan
6 üniversiteden biri oldu

SAT’çılar  ve ‘imamları’ 
hakkında iddianame

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) öğrencilerin, akademik ve 
idari  personelin  ve  vatandaşların, 
üniversite  ile  ilgili  iş ve  işlemlerini 
güvenilir olarak ve kolaylıkla yapa-
bilmesi için hayata geçirdiği uygula-
malara bir yenisini daha ekledi. NEÜ 
TÜRKSAT ile yaptığı protokol neti-
cesinde “e-Devlet”teki yerini aldı. 
Pek çok kamu kurumu sundu-

ğu  hizmetleri  e-Devlet  üzerinden 
vererek vatandaşlara büyük bir ko-
laylık sağlıyor. NEÜ de bu anlamda 
önemli  bir  adım  atarak  Elektronik 
Belge  Yönetimi  Evrak  Doğrulama 
hizmetini hayata geçirdi. TÜRKSAT 
ile protokol yapan ve www.turkiye.
gov.tr  adresinde  yer  alan  altı  üni-
versiteden  biri  de  NEÜ  oldu.    Bu 
altı  üniversiteden  sadece  üçünde 
entegre  hizmet  olarak  Elektronik 

Belge  Yönetimi  Evrak  Doğrulama 
hizmeti bulunuyor. NEÜ de bu üç 
üniversiteden biri olarak EBYS üze-
rinden işlem görmüş tüm evrakların 
doğrulamasının  e-Devletten  yapıl-
masına imkân sağlıyor.
Elektronik Belgelerin Doğruluğu 

Güvenilir Ortamda Teyit Edilecek
Elektronik  belgelerin  doğrulu-

ğunun kontrolü büyük önem  taşı-
yor. Bu anlamda NEÜ e-Devlet gibi 
güvenilir bir sistem üzerinden kont-
rolün  yapılmasını  sağlayarak  olası 
hataların önlenmesi için alınan ted-
birlerini artırmış oldu. Üniversite de 
kullanılmakta olan EBYS tarafından 
üretilen bir yazının gerçek olup ol-
madığının kontrolünün yanında içe-
riğe pdf olarak ulaşmak ve fiziksel 
çıktısını almak da mümkün olacak.
n HABER MERKEZİ

İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcı-
lığı Terör ve Örgütlü Suçlar Büro-
su  Savcılığı  tarafından  hazırlanan 
iddianamede,  15  Temmuz  darbe 
girişiminde  SAT  Komutanlığı  ile 
Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı’n-
da görevli 38 eski asker ile bu perso-
neli komuta eden FETÖ’nün sözde 
“Deniz  Kuvvetleri  Yapılanması”ın 
mahrem  imam konumundaki  sivil 
yöneticisi olan 14 kişi kişi hakkında-
ki soruşturma tamamlandı. İddiana-
mede şüphelilerin Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin emir komuta zincirinden 
kopuk  olarak,  FETÖ’nün  mahrem 
imamlarından talimat aldıkları ifade 
edilerek,  bunun  ardından  şüpheli-
lerin  darbe  girişimi  sırasında  SAT 
Komutanlığı ile Kurtarma ve Sualtı 
Komutanlığı’nda muhalif oldukları-
nı düşündükleri bir kısım askerleri 
derdest  etmekle  görevlendirildiği 
kaydedildi.  15 Temmuz gecesi bu 
kişilerin  harekete  geçtikleri  ancak 
darbenin başarısız olması nedeniy-
le  eylemlerini  tamamlayamadıkları 
belirtilen iddianamede, şüphelilerin 
bu  aşamadan  sonra  da  kendileri-

ni  gizlemeye  çalıştıkları  anlatıldı. 
İddianamede  şüphelilerden  SAS 
Komandosu E.T.’nin etkin pişman-
lıktan yararlandığı ve Deniz Kuvvet-
leri yapılanmasının mahrem imam-
larından olan şüpheli Enes Hozan’a 
bağlı olduğunu itiraf ettiği aktarıldı. 
İddinamede  51  şüpheli  hakkında 
“Anayasal düzeni ortadan kaldırma-
ya teşebbüs etme”, “TBMM’yi orta-
dan  kaldırmaya  teşebbüs  etme”, 
“Hükümeti ortadan kaldırmaya te-
şebbüs etme” suçlarından üçer kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-
sı  talep  edildi.    “Deniz  Kuvvetleri 
Yapılanması”nın  mahrem  imamı 
konumundaki  14  şüphelinin  ayrı-
ca  “terör  örgütü  yöneticisi  olmak” 
suçundan  onbeşer  yıldan  yirmi  iki 
buçukar yıla kadar hapis cezası  is-
tenilen iddianamede, etkin pişman-
lıktan yararlanan SAS Komandosu 
E.T.’nin  de  aralarında  bulunduğu 
38 şüpheli hakkında ise “silahlı te-
rör örgütü üyesi olmak” suçundan 
7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis 
cezası öngörüldü.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz 
darbe girişiminde şehit edilen 

Erol Olçok için hazırlanan 
kitapta yazı kaleme aldı.



20 TEMMUZ 2017 15HABER

Asıl adı, Ebu Hamza Enes b. Malik 
b. Nadr el-Ensari olup, Hz. Peygambere 
hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet 
eden sahabelerden biridir. Hicretten on 
yıl önce doğdu Hazreç kabilesinin Nec-
caroğulları sülalesindendir. Topladığı ekşi 
bir bakla çeşidi sebebiyle Resul-i Ekrem 
tarafından Ebu Hamza künyesi verilmiştir. 
Künyesinin Ebu›n Nadr olduğu da söy-
lenmektedir. Rasülullah’a yapmış olduğu 
on yıllık hizmetten dolayı Hâdimu’n Nebi 
lakabıyla anılmıştır.

     Enes b. Malik›in babası Müslümanlık 
Medine›de yayılmaya başladığı zaman ve 
karısının Müslüman olmasından sonra 
Şam›a giderek orada yaşamış ve orada 
ölmüştür. Annesi Ümmü Süleym, karde-
şi Bera b. Malik, teyzesi Ümmü Haram, 
amcası Enes b. Nadr ve üvey babası Talha 
tanınmış sahabelerdendir. Hz. Peygam-

ber Medine’ye hicret ettiği zaman henüz 
on yaşında olan ve aşırı derecede zeki, 
okuma yazma bilen bir çocuk olan Enes’i 
annesi yada üvey babası Talha tarafından 
Resul-i Ekrem’in hizmetine verilmiş ve Hz. 
Peygamberin vefatına kadar on yıl hizme-
tinde bulunmuştur.

     Hz. Peygamberin terbiyesiyle 
yetişen Enes onunla birlikte Hudeybiye 
antlaşması, Hayber seferi, Umretu’l kaza, 
Mekke’nin fethi, Huneyn Gazvesi, Taif 
muhasarası ve veda haccında bulundu. 
Bedir savaşında yaşının küçüklüğünden 
dolayı savaşçı olarak katılamasa da pey-
gamberimizin yanında bulunarak ona 
hizmet etmiştir. Peygamberimizin vefa-
tından sonra Hz. Ebu Bekir onu Bahreyn’e 
vergi tahsil etmesi için göndermiş ve Hz. 
Ömer’de onun bu kararını desteklemiştir. 
Hz. Ömer’in halifeliği zamanında Basra’ya 

vali olarak atanan Ebu Musa 
el-Eşari bazı sahabelerle 
birlikte Enes’i de yanında 
götürmüştü. Enes burada 
namaz kıldırıp, hadis ve fıkıh 
okutmuştur. Bir müddet 
Dımeşk’te kaldıktan sonra 
Basra’ya yerleşmiştir. Ab-
dullah b. Zübeyr’in halifeliği 
zamanında kısa bir sürede 
olsa Basra valiliği yapmıştır. 
Hz. Enes İran savaşlarında 
Tüster’in fethinde bulunmuş esir alınan 
Tüster valisi Hürmüzan’ı Hz. Ömer’e bizzat 
kendisi götürmüştür.

      Enes b. Malik, Emevi halifelerinden 
çoğuna yetişmiş, Haccac’ın zulmüne uğ-

rayanlardan biri olmuştur. 
Haccac, Cabir b. Abdullah, 
Sehl b. Sa’d ve Enes b. 
Malik’i halkın gözünden dü-
şürmek istemiş, onları Hz. 
Osman’a yardım etmemek-
le suçladı. Enes ve Sehl’in 
boynuna Cabir’inde eline 
damga vurdurdu. Enes’in 
de devlete baş kaldıran asile-
re yardım ettiğini söyleyerek 
bütün mal varlığına el koy-

du. Onun halife Abdulmelik b. Mervan’a 
yazdığı şikâyet mektubunda Haccac’ın 
yaptığı zulümleri anlatmıştı. Sonuç olarak 
halife Haccac’a gönderdiği talimatnamede 
Enes›in bütün malının iade etmesini ve 

ondan özür dilemesini emretmiştir. Enes, 
Basra›da vefat eden son sahabedir.

      Resul-i Ekrem efendimiz Enes b. 
Malik ve ailesini çok sever zaman zaman 

onların evine gider onların yemeklerini yer, 
orada öğle uykusuna yatar, onlara nafile 
namaz kıldırırdı. Annesi Ümmü Süleym’in 
isteği üzerine, Resul-i Ekrem Enes’e ömrü-
nün uzun, evladının çok, malının bol olma-
sı ve bazı rivayetlere göre cennete girmesi 
için dua etmiştir. Enes b. Malik yüz yıldan 
fazla yaşamış, soyundan yüz yirmiden 
fazla kişinin öldüğünü görmüştür. Bazı ri-
vayetlerde ise bahçesindeki ağaçların yılda 
iki kere meyve verdiği söylenmiştir. Hayatı 
boyunca Peygamberimizden öğrendikle-
rini öğretmeye çalışması onun en önemli 
yönüydü. Yanında peygamberimize ait 
bir çubukla bir saç telini hiç bırakmazdı. 
Ölünce bunların kabrine konulmasını is-

terdi. Nitekim vefat ettiğinde çubuk kefe-
niyle böğrü arasına, saç teli de dilinin altına 
yerleştirildi. Enes’in yanından ayırmadığı 
diğer bir hatırada Mısır hükümdarı 

Mukavkıs’ın peygamberimize hediye 
ettiği cam bardaktı. 

      Çok hadis rivayet ettikleri için mük-
sirun diye anılan yedi sahabeden biridir. 
Enes b. Malik yaklaşık 2286 adet hadis 
rivayet etmiştir. Enes b. Malik ‘in 2172 
rivayet ettiği hadis toplu olarak Ahmet b. 
Hanbel’in el-Müsned’inde yer almaktadır. 
Uzun yıllar yaşamasına rağmen hafızası 
bozulmayan Enes’in geniş hadis kültürün-
den faydalanan Basralılar bu imkâna sahip 
oldukları için çok mutlu olmuşlar, bazı ha-
dislere itiraza yeltenen ehl-i ehva’ya karşı 
gelin işin doğrusunu Enes’ten öğrenelim 
diyebilmeleri onlara büyük güç ve moral 
kazandırmıştır.     

RASÜLULLAH’A 10 YIL HİZMET ETTİ!

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Tayland ile serbest ticaret 
müzakereleri başladı

‘Başarının testi, ihracat 
yapıp yapamadığımızdır’

Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Tay-
land ile imzalanacak bir Serbest Ti-
caret Anlaşmasının iki ülkenin bir-
birlerine olan ihracatlarını yüzde 40 
artırmasını öngörüyoruz” dedi.

 Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci,  Tayland Ticaret Bakanı Api-
radi Tantraporn ile iki ülke arasın-
da  Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 
müzakerelerinin başlamasına ilişkin 
basın toplantısı düzenledi. 

İlk aşamada mal ticaretini kap-
sayan bir anlaşma imzalanmasının 
planlandığını dile getiren Zeybekci, 
sonraki aşamada ise yatırımlar, hiz-
metler ve elektronik ticaret alanla-
rının serbest ticaret anlaşmasına 
dahil edileceğini bildirdi. 

Zeybekci, söz konusu alanların 
da anlaşmaya eklenmesiyle iki ülke 
arasındaki ticaretin daha da artaca-
ğını söyledi. 

Türkiye’nin, Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın yanı sıra yakın coğ-
rafyasındaki ülkelerin çoğuyla STA 
ya da tercihli ticaret anlaşmalarını 
tamamladığını belirten Zeybekci, 

“Bu perspektifimizi Asya ülkeleri ve 
diğer Uzakdoğu ülkelerine de taşı-
mayı hedefliyoruz.” diye konuştu. 
Zeybekci, bu amaçla Güney Kore ve 
Malezya ile STA’ların yürürlüğe gir-
diğini, Singapur ile yapılan anlaşma-
nın Meclis’teki onay prosedürünün, 
Japonya ile müzakerelerin devam 
ettiğini, Endonezya ve Vietnam ile 
de görüşmelerin sürdürüldüğünü 
ifade etti.

Tayland ile imzalanacak olan 
STA’nın taraflar arasındaki dış ti-
carete olası etkilerine de değinen 
Zeybekci, şöyle devam etti: “Tek-
nik heyetlerimizin gerçekleştirdiği 
istişareler kapsamında her iki taraf 
STA etki analizleri yaptık. 

Tarafımızca yapılan etki anali-
zinde imzalanacak bir STA’nın iki 
ülkenin birbirlerine olan ihracatla-
rını yüzde 40 artırmasını öngörü-
yoruz. Biz değerli Bakan ile beraber 
STA yürürlüğe girdiği andan itiba-
ren 3 yıl içinde iki katına çıkarmayı 
kendimize hedef olarak koyduk.” 
n AA

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan bakırcılık, Konya’da son demlerini yaşıyor. Bakırcılığın 
yaşatılması gerektiğini ifade eden bakırcı ustası Kemal Arslan, Konya’ya bakırcılık çarşısı açılmasını istedi

Bakırcılar çarşısı açılsın!
Teknolojiye yenik düşen 

ve eski önemini kaybeden, 
bir zamanların gözde mes-
leklerinden olan bakırcılık 
Konya’da son demlerini 
yaşıyor. 1972 yılından beri 
bakırcılık işi ile uğrasan ba-
kırcı ustası Kemal Arslan;” 
Bakırcılık sadece bir meslek 
değildir bu memleketin kül-
türüdür. Son zamanlarda 
unutulmaya yüz tuttu. Bizde 
bu mesleğin son kaleleriyiz” 
diyerek unutulmaya yüz 
tutmuş bakırcılık sanatının 
önemine vurgu yaptı. 

BAKIRIN YERİNİ 
UCUZ MALZEMELER ALDI

İş yerinde antika malze-
melerde bulunduran bakırcı 
ustası Arslan, bakırın yeri-
ni daha ucuz malzemele-
rin aldığını söyledi. Arslan; 
“Alüminyumdan, plastik-
ten veya camdan yapılmış 
eşyalar girdi. Bakır sadece 
sanayide şeker üretiminde 
ve bazı yemek firmaların da 
kullanır hale geldi” ifadeleri-
ni kullandı.  12 yaşında Er-
menek’te başladığı bakırcılık 
sanatının yok olmamasını 
isteyen Arslan; “Bazı illeri-
mizde sadece bakırcılar için 
açılmış çarşılar var bizim 
de Konya da böyle bir çarşı 
açılsa çok iyi olur. Hem kül-
türümüz unutulmamış olur 
hemde çok sayıda misafiri-
miz olur” şeklinde konuştu.

BAKIRCILIĞIN 
UNUTULMASINA ÜZÜLÜYOR

Eskiden bakırcı ustaları-
nın kendi çocuklarını mesle-
ği öğrensinler diye atölyeye 
getirdiklerini ifade eden 
Arslan, bu anlayışın yok ol-
duğunu belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Eskisi gibi 
kimse çocuğunu da getir-
miyor. Niye getirsin ki zaten 
kendisi ne kazanıyor da oğlu 
kazansın. Bazılarının kendi-
si bile gelmiyor. Eskisi gibi 
değil artık bakırcılık. Makine 
da üretilen ürünler ile başa 
çıkamıyoruz. Bende çok iyi 
para kazanmıyorum bu iş-
ten ama unutulmamasını 
istiyorum. Çünkü bakırcılık 
bizim ülkemizin en önemli 
kültürleri arasında.” Unutul-
maya yüz tutmuş mesleğin 
son kalelerinden olan Ars-
lan, kendisine çırak bulama-
dığını ve bakırcılık sanatının 
unutulmaya başlamasının 
kendisi çok üzdüğünü dile 
getirerek sözlerini tamam-
ladı. 
n MUSTAFA ALİ CANDAN 

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 
ayakkabıcılığın ihracatta potansi-
yeli çok yüksek bir alan olduğunu 
belirterek “Sadece Türkiye odaklı 
üretim yaparsanı,z rekabet koşulları 
sizin için ağır olabilir. Başarının tes-
ti, ihracat yapıp yapamadığımızdır” 
dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Ortadoğu Fuar Merkezi’n-
deki “GAPSHOES 25. Uluslararası 
Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan 
Sanayi Kış Fuarı”nın açılışında yap-
tığı konuşmada, fuarların yeni bağ-
lantıların kurulması için büyük fırsat 
olduğunu söyledi. Gaziantep’in bu 
anlamda fırsatları değerlendiren 
önemli bir üretim merkezi olduğu-
nu ifade eden Şimşek, uluslararası 
bir fuar haline gelen GAPSHOES’in 
daha iyiye gideceğine inandığını 
dile getirdi.  Şimşek, küresel olarak 
geçen sene 133,7 milyar dolar-
lık bir sektör olan ayakkabıcılığın 
önünün açık olduğunu belirterek, 
sektördeki en çok ithalatı ABD’nin 
yaptığına işaret etti. Türkiye’nin 
doğru stratejilerle pazardaki payını 
artırabileceğini ifade eden Şimşek, 
Türkiye’nin en çok ayakkabı ihraç 
ettiği ülkelerin başında Irak, Alman-
ya, Suudi Arabistan ve Rusya’nın 

geldiğine dikkati çekerek şunları 
kaydetti: “En çok ithalat yapan ül-
kelere mal satmıyoruz. O yüzden 
bizim nitelik konusunda biraz daha 
dikkatli olmamız gerekir. Pazar çe-
şitlendirmesi de bu anlamda çok 
kritik oluyor. Türkiye’deki üretimin 
3’te 1’i ciddi şekilde sanayileşmiş. 
Geride kalan kısım ise yarı makine-
leşmiş alanda. Daha ileriye gitmek 
istiyorsak bu önemli olacak. Üretim 
alanımız, İstanbul, İzmir ve Gazian-
tep’te kümelenmiş. 20 bin firmanın 
kümelenmesi aslında bir anlamda 
iyi de... Ayakkabıcılık, ihracat potan-
siyeli çok yüksek bir alan ama Ar-Ge 
tasarım ve standartlarını yükselt-
memiz lazım.” Şimşek, Türkiye’ye 
karşı yatırımcı algısının değişmeye 
başladığına işaret ederek, “Önce-
den ‘Bu ülke zor büyür, bu zorluk-
ları aşamaz’ diyenler, şimdi daha 
normal konular üzerinden bizlerle 
diyalog kuruyorlar. Onun için ben 
inanıyorum ki Gaziantep’teki bu 
dinamizmle Türkiye’nin bu büyük 
resminde her sektörde başarıyı de-
vam ettireceğiz ama önemlisi daha 
hızlı koşabilmek için gerekli zemini 
hazırlamamız” diye konuştu.
n AA

Konya’daki son bakırcı ustalarından Kemal Arslan bakırcılığın kültürel bir 
meslek olduğunu belirterek bu mesleğin unutulmaması gerektiğini söyledi.



Mescid-i Aksa’da Cuma günü 
vurularak öldürülen İsrail vatandaşı 
3 Filistinlinin yaşadığı şehir olan Um-
mul Fehim, altı gündür polisin yoğun 
baskısı altında tutuluyor. 

Mescid-i Aksa’da Cuma günü si-
lahlı saldırı düzenleyerek 2 İsrail po-
lisini öldürdükleri iddiasıyla vurularak 
öldürülen İsrail vatandaşı 3 Filistin-
linin yaşadığı şehir olan Ummul Fe-
him, altı gündür polisin yoğun baskısı 
altında tutuluyor. 

Ülkenin kuzeyinde yer alan ve 
İsrail vatandaşı Arapların kurduğu 
Şeyh Raid Salah liderliğindeki 1948 
Filistin İslami Hareketi’nin merkezi 
olarak bilinen şehir, son günlerde po-
lis ve medyanın hedefi olmuş durum-
da.  Ummul Fehim Halk Konseyi ko-
nuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 
şehrin büyük bir gerginlik altında ol-
duğunu duyurdu. Açıklamada, “İsrail 
özel polis birlikleri her gece şehirdeki 
evlere baskınlar düzenleyerek, evler-
de hasar oluşmasına ve kargaşaya yol 
açıyor” denildi. İsrail polisinin söz ko-
nusu baskınlarını “derhal durdurma-
sı” ve saldırı düzenledikleri iddiasıyla 

öldürülen 3 kişinin cesetlerinin aile-
lerine teslim edilmesi istendi. Konsey 
açıklamasında “İsrail polisinin Mes-
cid-i Aksa’daki olayla ilgili açıklamala-
rının şaibeli olduğu” belirtilerek, “Öl-
dürülen polisler ile şehitlerin (Cuma 
günü Aksa’da öldürülen üç İsrail va-
tandaşı Arap) otopsilerinin ve resmi 
bir açıklamanın yapılamamış olması 
bizce resmi söylemin güvenilirliğini 
azaltıyor.” ifadesine yer verildi.

Medyanın şehirlerini hedef alan 

yayınlar yaptığına işaret eden Ummul 
Fehim Halk Konseyi, söz konusu ya-
yınların herhangi bir dayanak ve delil-
den yoksun olduğunu kaydetti.

Konsey ayrıca “İsrail hükümetinin 
bu olayı kullanarak Kudüs ve özellikle 
de Mescid-i Aksa’nın statüsünü de-
ğiştirmeye çalıştığını”, olayla ilgili ya-
pılan resmi açıklamaların ise delillere 
dayanmadığını belirtti. 

CENAZELER TESLİM EDİLMEZSE 
GÖSTERİ ÇAĞRISI

İsrail polisi tarafından öldürülen 
3 Filistinlinin cenazelerinin ailelerine 
teslim edilmemesi durumunda ey-
lemlerin devam edeceği vurgulanan 
konsey açıklamasında, bu minvalde 
yarın şehirdeki polis karakolu önün-
de yapılacak gösteriye katılım çağrısı 
yapıldı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma 
günü sabah saatlerinde Mescid-i Ak-
sa’da silahlı saldırıda bulunduğunu 
iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, 
olayda yaralanan 2 İsrail polisinin 
ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü-
nü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i 
Aksa’nın kapılarının kapatıldığı ve 
Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün 
Aksa’da namaz kılınmasına izin ver-
meyeceği belirtilmişti.

İki gün kapalı kaldıktan sonra açı-
lan Aksa’nın kapılarına metal arama 
dedektörleri yerleştirilmişti.

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.
n AA

KKTC Cumhurbaşkanı Musta-
fa Akıncı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 
43’üncü yıl dönümü dolayısıyla 
Bayrak Radyo Televizyonundan 
(BRT) yaptığı açıklamada, Rum ta-
rafının 1964’ten beri ele geçirdiği 
ve tek toplumlu hale getirdiği tanın-
mış devlet erkini paylaşmakta sorun 
yaşadığını, muhtemel bir çözümün 
en temel ilkesini içine sindirmek-
te zorlandığını söyledi. İsviçre’nin 
Crans-Montana kasabasında yapı-
lan Kıbrıs Konferansı’nda çok arzu 
ettikleri halde olumlu bir sonuca 
varılamamasında kendilerinin so-
rumluluğu olmadığını dile getiren 
Akıncı, çözüm arayışlarında güven-
liğe özen gösterdiklerini ama bunu 
diğer taraf için tehdit unsuru olma-
yacak ölçülerde değerlendirdiklerini 
ifade etti. Cumhurbaşkan Akıncı, 
Rum tarafının “Sıfır asker, sıfır ga-
ranti” söylemini benimseyemeye-
ceklerini belirterek, “Biz varılacak 
anlaşma hükümleri uygulandıkça, 
iş birliği ve güven duygusu arttık-
ça, askeri boyutu azalan bir anlayış 
sergiledik” diye konuştu. Rum ta-
rafı ve Yunanistan’ın bu günlerde 
“güvenlik ve garantiler” konularını 
konuşabilmiş olmayı kendilerinin 
büyük bir başarısı olarak takdim 

etmeye çalıştığına dikkati çeken 
Akıncı, “Bunun Rum tarafının ba-
şarısıyla uzaktan yakından bir ilgisi 
yok. Kıbrıs’ta çözüm isteyen taraf 
Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’dir” 
dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Rum 
tarafının isteksizliği nedeniyle Kıbrıs 
Türk halkının ambargolar altında bir 
yaşam sürmesi adil bir durum değil. 
Rum tarafı istemiyorsa gönüllerinin 
olmasını bekleyecek halimiz elbette 
yok. Kendi evimizin içini düzenleme 
çabasını hiç ertelemeden ama bu 
adada barış içinde bir geleceği inşa 
etme sorumluluğundan da vazgeç-
meden yolumuza devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.  n AA
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Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde 
düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik 
görevlisi hayatını kaybetti. Çaşt-i Şerif Kay-
makamı Farhad Hadimi, ilçe merkezi yakın-
larında yol kenarına yerleştirilen bombanın, 
güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada 
uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti. 
Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını 
yitirdiğini ifade eden Hadimi, güvenlik güçle-
rinin kullandığı aracın da tahrip olduğunu 
söyledi.  n AA

Suriye’de 
Beşşar 
Esed rejimi 
karşıtı Ah-
raru’ş Şam 
ve Heyet 
Tahrir Şam 
(Şam Kur-
tuluş Kurulu) arasında yoğun çatışmalar, 
Türkiye’nin Cilvegözü sınır kapısı karşısında-
ki Babül Hava sınır kapısına yaklaştı. Heyet 
Tahrir Şam, öğleden sonra, Türkiye sınırına 
yaklaşık 12 kilometre mesafedeki, Sarmada 
ve Dana ilçelerinin büyük kısmı ile İkarda 
bölgesini ele geçirdi. Ahraru’ş Şam ise Salkin 
beldesindeki mahkeme bölgesi, Harim 
Kalesi, Cebelü’z Zeviye bölgesinin doğu-
sunda hakimiyet sağladı.  İki grup arasında 
çatışmalar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki 
Cilvegözü sınır kapısının karşısında bulunan 
Ahraru’ş Şam kontrolündeki Babül Hava 
sınır kapısı civarına sıçradı.  n AA

Suriye’de çatışma
sınıra dayandı!

Afganistan’da
terör eylemi

Almanya’da Brandenburg eyaletindeki Luckenwalde 
mahkemesindeki bir hakimin, Suriyeli mülteci bir kadından 
boşanma davasının duruşmasına başörtüsüyle katılmaması-
nı istemesi tepkiyle karşılandı. Alman hükümetinin Ayrım-
cılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Christine Lüders, Almanya 
İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici ve Berlin İslam 
Federasyonu (IF) Genel Sekreteri Mustafa Özdemir konuyla 
ilgili açıklamada bulundu. 

Lüders, hakimin Suriyeli kadının mahkemeye başörtüsü 
olmadan gelmesini istemesinin kesinlikle anlam verileme-

yecek bir durum olduğunu belirtti. Burada birilerinin mah-
kemenin tarafsızlığını yanlış anladığını ifade eden Lüders, 
davacı, davalı, sanık veya tanıkların mahkemede dini açıdan 
tarafsız olmaları yönünde yükümlülükleri bulunmadığını 
vurguladı. 

Almanya İslam Konseyi Başkanı Kesici, mahkemede ba-
şörtüsü yasağının normal vatandaş için geçerli olmadığını, 
hakimin de bunu bilmesi gerektiğini belirterek, “Bu da şunu 
gösteriyor: Demek insanların içinde bir düşmanlık var. Bu 
düşmanlık her yöne yansıyor.” ifadesini kullandı.  n AA

Almanya’daki başörtüsü yasağına tepki

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, “Kudüslüler Mescid-i Aksa’yı korumak için ısrarcı olmaya 
devam edecek. İsrail işgal gücünün her türlü egemenlik çabalarını reddediyoruz” dedi

‘Kudüslüler Mescid-i Aksa’yı
korumaya devam edecek’

İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı 
Kapısı yakınında yatsı namazını eda 
eden cemaate, namazdan sonra yap-
tığı müdahalede sırasında yaralanan 
Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı 
ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime 
Sabri hastaneden taburcu edildi.

İsrail polisi Mescid-i Aksa hatibi 
Şeyh Sabri’yi yaraladı

İstirahat etmek üzere evine giden 
Şeyh Sabri, taburcu edildikten sonra 
konuştu.

Namazdan önce yaşananlara dair 
Şeyh Sabri, “El-Esbat kapısında çok 
sayıda kişiyle yatsı namazını kılmak 
üzere toplandık. Namaz öncesi güzel 
konuşmalar yapıldı, marşlar okundu 
ve dualar edildi.” dedi. 

Şeyh Sabri, İsrail polisinin namaz-
dan sonra cemaati hedef aldığını be-
lirterek, şunları söyledi:

“Yatsı namazını eda ettikten son-
ra bir anda ses bombaları atılmaya 
başladı. Plastik mermi ile cemaat he-
def alındı. Bir anda izdiham yaşandı 
ve yaralananlar oldu. İsrail polisinin 
plastik mermiyle müdahalesinde ben 
de yaralandım. Daha sonra hastaneye 
kaldırıldım ve hamdolsun şu anda iyi-
yim. Çok şükür vücudumda herhangi 
bir kırılma yok, ciddi bir yaralanma 
yok.” 

Filistinlilerin İsrail’in Mescid-i 
Aksa’nın statüsünü “metal arama 
dedektörlerle” hedef almasını kabul 
etmeyeceğini belirten Şeyh Sabri, 
“Kudüslüler Mescid-i Aksa’yı koru-
mak için ısrarcı olmaya devam ede-
cekler. İsrail işgal gücünün Harem-i 
Şerif’in kapılarına koyduğu dedektör-
lerini reddetme yönündeki tepkilerini 
sürdürecekler. Bu cihazlar kaldırılana 
kadar Mescid-i Aksa’ya çıkan yollar-
da vakit namazlarını eda edecekler.” 

diye konuştu. 
Şeyh Sabri İsrail’in cuma günü-

ne kadar bu cihazları kaldırmadığı 
takdirde Filistinlilerin mücadelesine 
devam edeceğini belirterek şunları 
söyledi: 

“Çünkü bu cihazlar, Mescid-i Ak-
sa’ya ciddi bir saldırı anlamı taşıyor. 
Müslümanların kendi iç işlerine mü-
dahale anlamına geliyor. Biz de bura-
dan Mescid-i Aksa’nın Müslümanlara 
ait olduğunu bir kez daha yineliyor 
ve idaresinin de Müslümanlara ait ol-
ması gerektiğini vurguluyoruz. İsrail 
işgal gücünün her türlü egemenlik 
çabalarını reddediyoruz. Cuma na-
mazlarını, bu cihazlar kaldırılmazsa 

yollarda kılacağız. Eğer kaldırılırsa biz 
de Harem-i Şerif’te namazımızı eda 
edeceğiz. Bu metal arama dedektör-
leri çok açık bir şekilde Mescid-i Ak-
sa’ya bir müdahaledir. İşgal gücünün 
her türlü egemenlik kurma çabalarını 
reddediyoruz.”

“ARAPLARIN VE MÜSLÜMANLARIN 
SUSKUNLUĞU ÜZÜNTÜ VERİCİ”
Şeyh Sabri Arap ve İslam dünya-

sının Mescid-i Aksa’ya karşı sorum-
luklarını yerine getirmediğine vurgu 
yaparak, “Biz Arap dünyasının Mes-
cid-i Aksa’ya yönelik suskunluğundan 
dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. 
Çünkü çok açık bir meydan okuma ile 
karşı karşıyayız. Bütün Arap ve İslam 

dünyasına sorumluluğunu üstlenme 
çağrısı yapıyoruz.” dedi. 

Mescid-i Aksa’nın Mekke ve Me-
dine kadar kutsal olduğuna dikkati 
çeken Şeyh Sabri, sözlerine şöyle de-
vam etti:

“Çünkü Aksa sadece Filistinlilerin 
değil bizatihi tüm Müslümanlarındır. 
En az Mekke ve Medine kadar kut-
saldır. Sorumluluğu çok ağırdır. Arap 
ve Müslümanların burayı görmez-
den gelmesi caiz değildir. Mescid-i 
Aksa’ya önem veren Müslümanların 
İsrail işgal gücüne baskı yapması ve 
uygulamalarından vazgeçirmesi ge-
rekir.”
n HABER MERKEZİ 

‘Rum tarafı istemiyorsa 
bekleyecek halimiz yok’

‘ABD, referandumunun 
ertelenmesinden yana’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
(IKBY) Türkmen Kalkınma Partisi 
Başkanı Muhammed İlhanlı, “ba-
ğımsızlık referandumu”nun 25 
Eylül’de yapılması planını ABD’li 
yetkililerin desteklemediğini belirt-
ti. IKBY Referandum Yüksek Heyet 
Konseyi Üyesi ve Erbil Milletvekili İl-
hanlı, yaptığı açıklamada, “Erbil’den 
bir heyet, referandum meselesini 
ele almak için birkaç defa Washin-
gton’da temaslarda bulundu. ABD’li 
yetkililer referandumun ertelenip 
önümüzdeki yıl yapılmasından 
yana.” dedi.

Irak’ta Nisan 2018’de düzen-
lenmesi öngörülen genel seçimlere 
işaret eden İlhanlı, “ABD, Kürdis-
tan bölgesinin, genel seçimlere ka-
tılmasını istiyor ve referandumun 
da aynı tarihte yapılmasını istiyor” 
diye konuştu  Türkmen milletvekili, 
ABD’nin terör örgütü DEAŞ son-
rası Irak’ta referandumdan dolayı 
Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerin 

zayıflaması ve Kürtlerin genel se-
çimlere katılmamasından endişe 
duyduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi 
Brett McGurk, geçen hafta Washin-
gton’da düzenlediği basın toplantı-
sında, “Başbakan İbadi ve Başkan 
Barzani ile görüştüm. Herkesle 
istişare ettik. Referandumun eylül 
ayında yapılmaması gerektiğini dü-
şünüyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 
ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi 
Temsilcisi Nikki Haley de dün, re-
ferandumun dikkatleri Irak’ın ön-
celikli hedeflerinden başka yöne 
çevireceği gerekçesiyle kaygılı ol-
duklarını bildirmişti. IKBY Başkanı 
Mesut Barzani, siyasi parti temsilci-
leriyle 7 Haziran’da Erbil’de yaptığı 
toplantıda “bağımsızlık referandu-
mu” için 25 Eylül tarihinin belirlen-
diğini açıklamış, statüsü tartışmalı 
Kerkük’ün de referanduma dahil 
edileceği kaydedilmişti.   n AA

İsrail polisinden Filistinlilere baskı

Mustafa Akıncı

Muhammed İlhanlı

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri
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Dünyagöz, Konya’nın markası

Türkiye’nin önemli markaların-
dan olan ve Konya’da da hizmet ve-
ren Dünyagöz Hastane Müdür Vekili 
İrfan Yalçın ve Basın ve Kurum içi 
Halkla İlişkiler Sorumlusu Vildan 
Yaşar Yenigün Gazetesi’ni ziyaret 
etti. Ziyarette Yenigün Gazetesi Y. 

İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
ve Reklam Koordinatörü Sami Ka-
yalar hazır bulundu. Dünyagöz’ün 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgi ve-
ren Dünyagöz Hastane Müdür Vekili 
İrfan Yalçın, Dünyagöz’ün önemli bir 
marka olduğunu ve Konya’nın yerel 

dinamiklerine en iyi şekilde uyum 
sağlayarak hizmet kalitesini her ge-
çen gün daha da yukarıya taşıdığını 
söyledi. 

Alanında uzman doktor kadro-
suyla memnuniyet odaklı hizmet 
vermeye çalıştıklarını belirten Yalçın; 

“Doktor kadromuz alanında oldukça 
başarılı kişilerden oluşuyor. Tabi sağ-
lık alanında tek başına doktor kadro-
su yeterli olmuyor. Teknik ekipman 
noktası da önemli bir olgu. 

Biz bu anlamda da, son tekno-
loji ve modern teknik altyapımızı 

alanında uzman doktorlarla birleşti-
rerek, önemli bir başarıyı yakalamış 
durumdayız. Başarımızın artması 
noktasında çalışmalarımızı da hızla 
sürdürüyoruz” dedi. 

Yenigün Gazetesi Y. İşleri Mü-
dürü Abdullah Akif Solak da, ziya-

retten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Dünyagöz’ün kalitesine 
bizzat şahit olduğunu, bu hizmet an-
layışının daha da yukarıya taşınarak 
devam edeceğine olan inancının tam 
olduğunu söyledi.  
n TEVFİK EFE

Karatay hobi bahçelerinde
ilk mahsuller toplanıyor

Modern şehirlerin ve yapılaş-
manın sağladığı pek çok kolaylık 
ve konfor, günümüz şehir insanı-
nın hayatında büyük öneme sahip-
tir. Yaklaşık 10000 yıldan (Neolitik 
Çağdan) yakın geçmişe kadar yerle-
şik tarım toplumları olarak hayatını 
sürdüren ve toprakla ilişkisi yazılı 
tarihten bile eski olan insanoğlu-
nun, gerçekleşen sanayi gelişmeleri 
ile toprakla ilişkisinin yerini, büyük 
bir hızla teknoloji-insan ilişkileri al-
mıştır. Yaşanan bu hızlı değişim, 
binlerce yıllık bir kültürü oluşturan 
toprak-insan ilişkilerini azaltarak; 
bazı boşluklar meydana getirmiştir.

Kentsel Dönüşümün ve modern 
mimarinin örnek belediyelerinden 
olan Karatay Belediyesi, ortaya çı-
kan bu durumu kent içinde yer 
alan, ama kullanıcılarının kendi el-
leriyle organik sebze meyvelerini 
yetiştirebileceği, toprakla uğraşa-
rak günün stresini atabileceği hobi 
bahçeleri oluşturarak hizmete su-
nuyor. Yağışların bereketli olduğu 
ilkbaharın ardından Karatay Bele-
diyesi Saraçoğlu ve Karaaslan Hobi 
Bahçelerinde yılın ilk hasadı ger-
çekleştirildi. Bahçe sahipleri mah-
sullerin lezzetinin satın alınan göre 
çok daha fazla olduğunu belirterek; 
kendilerine bu imkanı sunduğu için 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 

Hançerli’ye teşekkür etti. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 
vatandaşların kullanıma sundukla-
rını belirterek; “Toprakla haşır-neşir 
olarak stres atmaları, ekim-dikim ve 
hasat zamanında açık havada ger-
çekleştirecekleri fiziksel hareketlilik 
sayesinde de fiziksel aktivite içinde 
olabilmeleri için Saraçoğlu Hobi 
Bahçemizde 431  parsel, Karaaslan 
Hobi Bahçelerimizde 252 parsel ol-
mak üzere toplam 683 adet parseli 
hemşerilerimizin hizmetine sun-
duk. Çalışmalarımız sosyal anlamda 
daha da güzel bir Karatay için de-
vam edecektir” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Özel Konya Akademi Hastanesi Özel Medline Hastanesi’ni satın aldı. Akademi Hastaneleri Genel Direktörü Dr. Esat 
Mehmet Arslan; “Konya’nın iki farklı bölgesinde aynı hizmet anlayışı ile sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi

Akademi Hastanesi
Medline’ı satın aldı

Özel Konya Akademi Hastanesi, 
Konya’da bir başka özel hastane olan 
Özel Medline Hastanesi’ni geçtiği-
miz yıl Ağustos ayında satın aldı. Sa-
tın alınmasının ardından hastanede 
çeşitli revizyonlar ve koordineli ça-
lışmalarla hastanenin mevcut hasta 
sayılarında yüzde 50-60’lık bir oran-
da artış sağlandı. Medline Hastanesi 
bundan böyle Akademi Meram Has-
tanesi olarak sağlık hizmeti vermeye 
devam edecek. Süreçle ilgili bilgiler 
verenAkademi Hastaneleri Genel 
Direktörü Dr. Esat Mehmet Arslan, 
Akademi Hastanesi’nin Medline’yı 
satın almasıyla Akademi Konya 
Hastanesi olarak devam edeceğini, 
eski Medline’nın ise Akademi Me-
ram Hastanesi olarak değiştirilerek 
hizmetini sürdüreceğini söyledi. İki 
hastanenin de ayrı yapılanmaları ve 
başhekimliklerinin olacağına dikkat 
çeken Arslan; “Her iki hastanenin fi-
ziki altyapısını, alet edevat, personel, 
doktorlarını ortak kullanacağız. 

Konya’nın iki farklı bölgesinde 
aynı hizmet anlayışı ile sağlık hiz-
meti sunmaya devam edeceğiz. 
Medline Hastaneleri Esas Holding’in 
ortaklığıyla kurulan bir hastaneydi. 
Bir grup hastane oluşturma niyeti 
ile sektöre girmişti. Sonra sektörden 
çıkmaya karar verdi. Tüm hastanele-
ri elden çıkardı. 

Konya’daki ne de biz talip olduk. 
Akademi olarak bizim de yer ihtiya-
cımız vardı. Bir şans oldu ve hizme-
timize dahil ettik. Medline Hastanesi 
Konya’da hak ettiği değeri bulama-
mış. Yerel dinamiklere çabuk ayak 
uyduramaması gibi nedenlerle hak 
ettiği seviyeye gelememiş. Yoksa 
altyapı olarak da optimum seviyede 
diyebileceğimiz bir altyapıya sahip. 
Personel ve kadrosu çok iyi. Biz 2016 
Ağustos’ta devraldık hastaneyi. Yüz-
de 50-60’lık bir artış sağladık hasta 

sayısında. 91 olan Yatak sayımızı 
125’e çıkaracağız. İki hastane de bir-
birlerini destekleyerek daha iyi ola-
cak” diye konuştu. 

ALKOL VE EROİN BAĞIMLILARINA 
YÖNELİK TEDAVİ

Hastanede onkoloji dışında tüm 
bölümlerin mevcut olduğunu, has-
tanenin kadrosunda olup hizmet 
vermeyen bazı bölümlerin de hiz-
met vermeye başlayacağını ifade 
eden Arslan, sözlerine şöyle devam 
etti; “Plastik cerrahi ve psikiyatri gibi 
bölümler var ancak hizmet vermi-
yordu. Psikiyatri bölümümüzü açtık. 
Hatta bu alandaKonya’da yapılma-
yan bir tedavi yöntemi olan alkol ve 
eroin tedavisini de yapacağız. Mev-
cut branşlarla birkaç ilave ile yatak 
kapasitesini ve konforu biraz artı-
rarak hizmet vermeye çalışacağız. 
Medline’nın doktor kadrosu da ol-
dukça iyiydi. Mevcut doktorlarla de-
vam ediyoruz devraldığımız günden 
beri. İlave 5-6 hekim başlattık. Dok-
torlarımızın önünü açtık, ihtiyaçla-
rını karşıladık. Eksikliklerini çözdük. 
Bunlar hasta hacminin artmasına 
katkıları oldu.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yağışların bereketli olduğu ilkbaharın ardından Karatay Belediyesi Saraçoğlu ve 
Karaaslan Hobi Bahçelerinde yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Özel Konya Akademi Hastanesi, Özel Medline Hastanesi’ni satın aldı. Akademi Hastaneler adı altında, hastanenin mevcut binası 
Akademi Konya Hastanesi, eski Medline’nın ise Akademi Meram Hastanesi olarak değiştirilerek sağlık hizmetini sürdürecek.

Dr. Esat Mehmet Arslan
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Alanyaspor, kaleci Remy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Alanyaspor, Fransa’nın Nantes takımında forma gi-

yen kaleci Remy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni 
sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, M’billa, Mania-
tis, N’Sakala ve Cenk Ahmet’ten sonra bir transfer daha 
yaptı. Bu kez de turuncu-yeşilli yönetim, Fransız kaleci 
Remy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine 
bağladı.

ÇAVUŞOĞLU: “TAKIMA ÇOK KATKI 
SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ”

Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen 
imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Ça-
vuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 
Başkan Çavuşoğlu, ”Bugünde Fransa’nın Nantes takı-
mından kaleci Remy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. 
Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İyi bir kaleci aldığımıza 
inanıyorum. Takıma çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Biliyorsunuz kalede de eksikliğimiz vardı. Yabancı ka-
lecimiz yoktu. Onu da bugün tamamladık. Remy Riou, 
takımımız beraber ikinci etap kampına dahil olacak. Ken-
disini tebrik ediyorum” dedi.
RİOU: “BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”

3 yıllık sözleşmeye imza atan Remy Riou ise, bu 

transfer gerçekleştiği için çok mutlu olduğu dile getirdi. 
Riou,”Uzun bir süreç oldu ama mutlu sona 2 tarafta ulaş-
tı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık yeni bir 
takımım ve yeni bir hedeflerim var. Takım arkadaşlarımla 
beraber ligi en üst seviyede tamamlamayı hedefliyorum” 
diye konuştu.

“TÜRKİYE LİGİ İLGİM DIŞINDAYDI”
Bir gazetecinin Süper Ligi takip ediyor musun ? soru-

suna yanıt veren file bekçisi Riou, ”Doğrusunu söylemek 
gerekirse, diğer ligleri takip etmiyorum. Çünkü kendi 
performansıma odaklana bir futbolcuyum. Diğer liglere, 
futbolculara ve kalecilere fazla odaklanmam. Bu nedenle 
Türkiye ligi ilgim dışındaydı. Beşiktaş’ın Fransız takımla-
rıyla şampiyonlar ve Avrupa liginde oynadığı maçlardan 
dolayı seçimim oldu. Ama ligi yakından tanımıyorum. 
Dediğim gibi ben her zaman kendi performansım ve ken-
di takımımla ilgileniyorum. Buraya geldim ve artık buray-
la ilgileneceğim” şeklinde konuştu. 

2012’den bu yana Fransa’nın Nantes takımda forma 
giyen 29 yaşındaki Riou, geçen sezon 22 lig maçında for-
ma giymiş ve kalesinde 34 gol gördü.
n İHA

UEFA’dan Türk 
hakemlere görev
UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı Türk ha-

kemlerden UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön 
eleme turları ile U21 Avrupa Şampiyonası elemele-
rinde görev verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Hü-
seyin Göçek 1-2 Ağustos 2017 tarihlerinde oynana-
cak UEFA Şampiyonlar Ligi, Halis Özkahya ve Mete 
Kalkavan 27 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak UEFA 
Avrupa Ligi, Ali Palabıyık 3 Ağustos 2017 tarihinde 
oynanacak UEFA Avrupa Ligi’nde düdük çalacağı 
kaydedildi. Halil Umut Meler de 4-5 Eylül 2017 ta-
rihlerinde yapılacak UEFA U21 Avrupa Şampiyonası 
Elemeleri grup müsabakalarında görev alacak. Mü-
sabakalarla ilgili detaylar daha sonra açıklanacağı 
belirtildi.  n İHA

Antalyaspor’da 
2 oyuncu gönderildi

Antalyaspor’da geçen sezon transfer edilen 
Amadaiya Rennie ve Anıl Koç’un sözleşmesi karşı-
lıklı olarak feshedildi. Geçen sezon transfer edilen 
ancak Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın 
kadroda düşünmediği Amadaiya Rennie ve Anıl Koç 
ile masaya oturan kırmızı-beyazlı yöneticiler, karşı-
lıklı fesih kararı aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıkla-
mada, “Kulübümüzde sözleşmesi bulunan Anıl Koç 
ve Amadaiya Rennie’nin sözleşmeleri karşılıklı ola-
rak feshedilmiştir” denildi.   n İHA

Akhisar Belediye’ye 
Portekizli sol kanat

Akhisar Belediyespor, Birleşik Arap Emirlikleri 
1. Ligi’nde mücadele veren Al-Wasl takımından 30 
yaşındaki sol kanat oyuncusu Helder Jorge Leal Rod-
rigues Barbosa ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. 

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisle-
ri’nde yapılan imza törenine Başkan Hüseyin Eryük-
sel, yönetim kurulu üyesi Mutlu Özdemir, oyuncu ve 
menajerleri katıldı. Transferle ilgili Akhisar Beledi-
yespor’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:  “Akhisarsporumuz Portekizli futbolcu Helder 
Barbosa ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübü-
müze ve futbolcumuza başarılar dileriz.”  n İHA

Galatasaray, tur için sahaya çıkıyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu 

ilk maçında 2-0 yenildiği Östersunds ile bugün Türk 
Telekom Stadyumu’nda turu geçmek için mücadele 
edecek. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu rövanş 
maçında Galatasaray, bugün saat 20.30’da Türk 
Telekom Stadyumu’nda İsveç ekibi Östersunds FK 
ile mücadele edecek. İsveç’te oynanan mücadele-
yi sarı-kırmızılılar, 2-0 kaybetti. Galatasaray’ın turu 
geçmesi için gol yemeden 3 gol atması gerekiyor. 
2-0 Galatasaray’ın galibiyeti durumunda ise maç 
uzayacak. Diğer beraberlik skorlarında müsabaka 
İsveç ekibinin lehine tescillenecek.

AVRUPA’DA 269. RANDEVU
Galatasaray, Östersunds karşısında Avrupa 

kupaları tarihindeki 269. karşılaşmasına çıkacak. 
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 161, 
UEFA Avrupa Ligi’nde 74, Kupa Galipleri Kupası’n-
da 32 ve UEFA Süper Kupa’da da 1 kez olmak üzere 

toplam 268 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 
98 kez sahadan galip gelirken, 100 defa rakiplerine 
mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitlik bozulmazken, 
sarı-kırmızılılar rakip filelere gönderdiği 368 gole 
karşılık kalesinde 399 gol gördü.

İSVEÇ TAKIMLARIYLA 7. MAÇ
Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar İsveç ekipleriyle 

6 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray 1 kez 
sahadan galip ayrılırken, 4 defa da rakiplerine yenil-
di. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

DÜDÜK BASTİAN DANKERT’TA
Galatasaray ile Östersund arasında oynanacak 

rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu’ndan 
Bastian Dankert yönetecek. Dankert’in yardımcı-
lıklarını Mike Pickel ve René Rohde yapacak. Mü-
sabakanın dördüncü hakemi ise Robert Kampka 
olacak.
n İHA

Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak oldu
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinin 

ardından düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığına Osman Aşkın Bak’ın getirildiğini açıkladı

65. Hükümette yapılan kabine değişik-
liğinde, Akif Çağatay Kılıç’ın yerine Genç-
lik ve Spor Bakanlığına Osman Aşkın Bak 
getirildi. Bakanlık görevine Suat Kılıç’ın 
yerine 2013 yılının aralık ayında getirilen 
Akif Çağatay Kılıç, yaklaşık 3.5 yıllık görev 
süresinin ardından, koltuğunu Osman Aş-
kın Bak’a teslim edecek.

FARKLI GÖREVLERDE BULUNDU
Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966’da İs-

tanbul Üsküdar’da doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makine Fakültesini bitiren ve 
İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde 
İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği 
alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüst-
ri Mühendisliği Programında da doktorası-
nı yapan Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu 
Üyesi olarak görev üstlendi.

SPOR FEDERASYONLARINDA 
GÖREV YAPTI

İstanbul Ticaret Odasında meclis üyesi 
olarak görev yapan Bak, çeşitli spor kulüp-
lerinde genel sekreterlik ve başkanlığın 
yanı sıra spor federasyonlarında da yö-
netim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel 
kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde 
bulundu.

24. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
Çok sayıda makale ve bilimsel yayı-

nı bulunan Bak, 24. Dönem’de İstanbul 
Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler 
Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri 
Komisyonu Sözcüsü olan Bak, Dopingle 
Mücadele Araştırma Komisyonu Başkan-
lığı yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta 
düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli 
ve 4 çocuk babası.  

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak’ın spor alanındaki geçmişi ise 
öyle: Kasımpaşa Spor Kulübü genel sek-
reterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, TFF 
Genel Kurul delegeliği, Profesyonel Ku-
rul ve Dış İlişkiler Kurulu üyeliği, İstanbul 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü genel 
sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu 
Başkanlığı.
n AA
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Şehitler için 600 km 
bisiklet sürdüler

15 Temmuz şehitleri için Konya 
Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen bin 600 kilometrelik bisiklet 
turu Çanakkale’de Tarihi Gelibolu Yarı-
madasındaki Şehitler Abidesi’nde son 
buldu. Bisikletçilerin 16 farklı şehitlikten 
getirdiği toprak meçhul asker mezarına 
döküldü. 

1 Temmuz’da 15 Temmuz Şehitleri 
anısına Konya’dan yola çıkan 5 bisiklet-
çi, Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, 
Sakarya, İstanbul, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü ve Tekirdağ üzerinden Çanak-
kale’de Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki 
Şehitler Abidesi’ne geldi. Bisikletçileri, 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Konya 
Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznav-
ruz, Çanakkale Halk Sağlığı Müdürü Dr. 
Ali Taşçı, Çanakkale Kamu Hastaneler 
Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Kerim 
Yeşildağ ve sağlık çalışanları karşıladı. 
Tören öncesinde abideyi gezen protokol 

üyeleri ardından hatıra fotoğrafı çekildi. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla baş-
layan tören, protokol konuşmalarıyla 
devam etti. Daha sonra şehitler için 
Kur’an-ı Kerim tilavet edilerek dua edildi.

15 Temmuz şehitlerini anmak için 
16 farklı şehitliklerden alınan topraklar, 
abidedeki meçhul asker mezarına pro-
tokol mensupları ve bisikletçiler tarafın-
dan törenle döküldü. Konya Halk Sağlığı 
Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Şehitlik-
lerimizden aldığımız ve üzerlerinde şe-
hitlerimizin de isimlerinin yazılı olduğu 
keselerimizi buradaki atalarımızın topra-
ğıyla buluşturduk” şeklinde konuştu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, “Ruh-
ları şad, mekanları cennet olsun” diye-
rek, kesenin içindeki şehit mezarından 
alınmış toprağı meçhul askerin meza-
rına döktü. Tören, protokol üyelerinin 
şehit topraklarını meçhul asker mezarına 
dökmesiyle son buldu.  n İHA

Serkan Kurtuluş 
Elazığspor’a gitti

Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor forması 
giyen tecrübeli futbolcu Serkan Kurtuluş Elazığspor 
ile anlaştı. Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 
Doğu Anadolu temsilcisi Elazığspor, orta saha oyun-
cuları Jeffrey Sarpong ile Kadir Bekmezci, stoper 
Erman Bulucu ve kaleci Soner Şahin’in ardından 
4 futbolcuyu daha renklerine bağlayarak transfer 
sayısını 8’e çıkardı. Bordo-beyazlı ekip son olarak 
Sivasspor’dan sol bek Emre Öztürk, Konya Anadolu 
Selçukspor’dan sağ bek Serkan Kurtuluş, İsrail 1. Lig 
ekibi Ashdod’da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı 
forvet Lucio Maranhao ve geçen sezon Danimarka 
1. Lig takımlarından Randers’da oynayan Theodor 
Elmar Bjarnason ile 2’şer yıllık sözleşme imzaladı. 
Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş, yaptığı 
açıklamada, yeni sezona daha güçlü bir kadroyla 
girmek adına transfer çalışmalarına aralıksız devam 
ettiklerini belirtti.  n AA

23. Yaz İşitme Engelliler 
Olimpiyat Oyunları başladı

6 kıtayı Samsun’da birleştiren Türk spor tarihinin 
en büyük organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler 
Olimpiyat Oyunları muhteşem bir açılış töreniyle res-
men başlarken, tribünleri tıklım tıklım dolduran her 
yaştan Samsunlu oyunlara sahip çıktı. 97 ülke ve 5 
binin üzerinde katılımcıyla Türk spor tarihinin ve De-
aflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu 
olan Samsun Deaflympics 2017, açılış seremonisiy-
le resmen start aldı. 7’den 70’e her yaştan Samsunlu 
tribünleri doldurarak olimpiyatlara destek verdi. Yeni 
19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış se-
remonisinde, dünya bayraklarıyla dolan ve maskot 
Çakır ile coşan tribünler renkli görüntülere sahne 
oldu. Olimpiyat açılışını izlemek için gelen seyirciler 
Bakan Akif Çağatay Kılıç’a, Samsun ve Türkiye’ye 
böylesine önemli bir organizasyonu kazandırdıkları 
için teşekkür ettiler. Deaflympics 2017 açılış sere-
monisinde sahneye çıkan Murat Boz da verdiği mini 
konserle Samsunluları coşturdu. 
n İHA

Teniste 15 Temmuz Şehitleri 
Anma Turnuvası yapıldı

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ta-
rafından 15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Et-
kinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Anma Tenis 
Turnuvası yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer 
alan 15 Temmuz Şehitleri Anma Turnuvası 12-15 Tem-
muz 2017 tarihleri arasında Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortunda yapıldı. 

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular 
şu şekilde oluştu; 13-25 Yaş erkeklerde; 1.Muhammed 
Saki Doğukan Şahin, 2.Muhammed Ahad Yüksel, 3.Efe 
Başdoğan. 13-25 Yaş Bayanlarda; 1.Yağmur Elif Uluer, 
2.Duru Suluk, 3.Elifnur Altıntepe. 12 Yaş erkeklerde; 
1.Yusuf Arda Işık, 2.Süleyman Kağan Yağmur, 3.Musta-
fa Eymen Kınacı.
n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz 
Spor Okullarında Basketbol çalışmaları hızla sürüyor. Her 
yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı ve binlerce öğrenci-
nin spor yapmak için tercih ettiği özellikle ilköğretim ça-
ğında ki çocukların tatile girdiği yaz aylarında serbest za-
manlarını, uzman antrenörler nezaretinde düzenli ve en 
iyi şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir imkân 
olan spor okulları, aynı anda binlerce çocuğa ve gence 
spor yapma imkânı sağlıyor.

Atatürk Stadyumu içerisinde yer alan 100. Yıl Spor 

Salonu’nda çalışmaların sürdüğü Basketbol branşında şu 
an için 900’ün üzerinde sporcu, Pazartesi-Perşembe,  Sa-
lı-Cuma ve Çarşamba-Cumartesi günleri yaş gruplarına 
göre seanslarda çalışmalarını sürdürüyor.

5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak 
faydalandığı ve kayıtların hala devam ettiği toplam 22 
branşta şu an için 6600 çocuk ve genç faydalanırken bu 
sayının dönem sonuna kadar 10 binin üzerine çıkması 
bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Yaz Spor Okulları’nda 
basketbol coşkusu

Ahmet yine zirvede
2017 sezonunda elde ettiği başarılarla göz dolduran, Türkiye’nin tek kıta bisiklet takımı Torku Şekerspor, Çin’de gerçekleştirilen Mavi Göl 

Turu’nda da (Tour of Qinghai Lake) başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, Torku Şekerspor 4. etapta Ahmet Örken’le birinci oldu

2017 sezonu uluslararası programı 
ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takvimin-
de yer alan 16. Tour of Qinghai Lake’in 
13 etaplık yarışında 4. Etapta Torku Şe-
kerspor’dan Ahmet Örken 1. oldu.

Zorlu etaplarıyla otoritelerin dikkati-
ni çeken Tour of Qinghai Lake, bu yıl da 
soğuk, yoğun yağış ve yüksek rakım tır-
manışlarıyla yarışçıları oldukça zorluyor. 
Yoğun tempo ile çalışmalarını sürdüren 
Torku Şekerspor, 4. etapta kürsünün en 
üstünde yer almayı başardı. 

AHMET ÖRKEN BİRİNCİ
4. etapta Ahmet Örken birinci oldu, 

Luca Chırıco’nun da 6. olduğu etapta 

Sprint Formasını da Ahmet Örken almayı 
başardı. 7 sporcu, 5 teknik ekiple güçlü bir 
şekilde ülkemizi Çin’de 16. Tour of Qing-
hai Lake’te temsil eden Torku Şekerspor 
yarışların en zorlu etabından birisi olan 
Qinghai Rural Credit Guide -Qinghai Lake 
etabında başarının tesadüf olmadığını bir 
kez daha göstermiş oldu. Ahmet Örken’in 
1. olduğu 159 kilometre Çinghay Gölü 
etabında, İtalya’dan Davide Mucelli 2. 
olurken, Antonio Santoro ise 3. oldu.

9 YARIŞ DAHA VAR
Şu anda Torku Şekerspor genel 

klasmanda 7. durumda. Tour of Qinghai 
Lake’in 4. etabı koşulmuş oldu ve 9 ya-

rış daha var. Torku Şekerspor antrenörü 
Branco Filip yaptığı açıklamada, önümüz-
deki 9 yarışta da başarının artarak devam 
edeceğine inandığını söyledi.
‘BAŞARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK’

4. etapda 1. olmayı başaran Torku 
Sekerspor Sporcusu Ahmet Örken’de 
yaptığı açıklamada, hiçbir başarının 
tesadüf olamayacağını söyledi. Çok ça-
lıştıklarını, çalışmalarının karşılığını da 
almaya başladıklarını ifade eden Örken, 
“Turun en zorlu etabını kazandığım için 
çok mutluyum. Başta, bize desteklerini 
hiç esirgemeyen bisiklet sporunun büyük 
destekçisi Başkanımız Recep Konuk’a, 

emeği geçen herkese, takım arkadaşla-
rıma, hocama çok teşekkür ediyorum. 
Torku Şekerspor, başarının tesadüf olma-
dığını herkese göstermiş oldu. İyi takım 
olmayı başarıyoruz, birbirimizi başarıya 
taşıyoruz, bu tempoda devam edeceğiz 
ve başarılarımızın artarak devam edece-
ğine inanıyorum. Daha önümüzde 9 etap 
var bu etaplarda da takım halinde en iyi 
yerde olmak için mücadele edeceğiz. Şu 
anda iyi bir hava yakaladık, bu havayı tu-
run sonuna kadar koruyabilirsek buradan 
takım halinde de ilk üç de gideriz. Buna 
inanıyorum” dedi.
n İHA



RPS

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 
Mustafa Reşit Akçay, önceliklerinin 
UEFA Avrupa Ligi değil, lig olduğunu 
söyledi.  Yeşil-beyazlı takımın yeni 
sezon hazırlıkları kapsamında Avus-
turya’nın Salzburg şehrinde kamp 
yaptığı otelde, açıklamada bulunan 
Akçay, UEFA Avrupa Ligi’nde grup-
larda yer alacak Atiker Konyaspor’da 
bu sezon ana hedeflerinin ligde başarı 
olduğunu belirtti. “Önceliğimiz Av-
rupa değil, lig” diyen Akçay, şunları 
kaydetti: “Belki bizi vizyonsuz biri gibi 
görebilirler, bizim için, ‘Korkak futbol, 
vizyonu düşük, gömlek bol geldi, bu 
oyunu okuyamıyor’ sözlerini kulla-
nabilirler. Bunlar derinliği olmayan 
sözler. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. 
Villarreal ile maç oynarken 120’şer 
kilometre koşmuşuz ama nitelikli 
koşularım azsa nasıl kazanabiliriz. 
Bunlar geliştiğinde Avrupa’da kupa 
kazanabiliriz.”  Konya şehrinin coğrafi 
büyüklüğü kadar Atiker Konyaspor’un 
da büyük takım olma potansiyeli oldu-
ğunu aktaran deneyimli teknik adam, 
“Belirli bir yol almış bir kulüpte görev 
yapıyoruz. Öyle saçma konuşmak ko-
lay değil. Ligde hedefimiz ilk 10’un 
içinde yer almak. Konyaspor, Başak-
şehir gibi şampiyonluk yolunda gi-
debilir. Bunun için belirli stratejilerle 
yol almanız gerekir. Birbirimizin aklını 
beğenmeyerek, bu süreci 20 yıla çı-
kartırsınız. Ama bizden önceki teknik 
adamın akıl yürüttüğü bazı konulara 
yüzde 60 yaklaşabilirsek, bu süreç 
3-5 yıla düşer. ‘O yaptı ben bozayım’ 
dersek, hiçbir şey olmaz.” ifadelerine 
yer verdi.

“ŞAMPİYONLUK YARIŞININ 
İÇİNDE 6-7 TAKIM OLABİLİR”
Akçay, Konyaspor ve bir-iki takım 

dışında tüm takımların boş tribünlere 
karşı oynadığını dile getirerek, şöyle 
konuştu: “Bu sene şampiyonluk yarı-
şının içinde 6-7 takım olabilir. Tabii ki 
‘4 büyüklerin’ şansı her zaman fazla. 
Çünkü taraftar avantajları var. Bir de 
gizli lobi avantajları var. Bunu haksız 
rekabet olarak değil, kendi lehlerine 
kullanabilecekleri artı bir güç olarak 
görüyorum. Ama adil olmayan lobi 
çalışmaları, sonuçları etkileyen tavır 
ve davranışlarla futbolun yıkılması 
halinde ise hepsinin altında kalaca-
ğı tespitini yapmış olmaları gerekir. 
Bunu çok kısa zaman önce gördük. 
Hepimiz yıkıldık, altında kaldık.”

Taraftarların, fedakarlık yaparak 
tribüne geldiğinin altını çizen dene-
yimli teknik adam, “Bir kaportacı 
çırağı, soğuktan elleri çatlayarak 
kazandığı 200 liralık haftalığının 
100 lirasını bizim sektörün 
içerisine katıyor, çıkıyor 
tribüne. Buna saygı duy-
mayacaksın da neye 
saygı duyacaksın. 
Umarım bunlardan 
ders çıkarır, bu 
işin içine adale-
ti, dürüstlüğü, 
doğru reka-
beti, sonu-
cuna katla-
nabilecek 
kadar hoş-
görüyü ka-
tabiliriz. ‘Respect’ (Saygı) yazıyor her 
yerde, bu lafta kalmasın.” ifadelerini 
kullandı. 

Mustafa Reşit Akçay, “Video 
hakem adaleti sağlamaya katkı ya-
pabilir mi?” sorusuna ise, “Katkı 
yapar gibi gözüküyor ama 
bence futbolun özüne 
de olumsuz do-
kunuyor. Ben 
karşıyım ama 
yapıldıktan 
sonra da bir 
şey demeyiz. 
Futbolun ru-
huna çok fazla 

dokunuyor gibi geldi, heyecan, hız or-
tadan kalkabilir. Gol çizgisi teknolojisi 
yeterli olabilirdi.” yanıtını verdi.  
“OYUN TARZIMIZ FARKLILAŞACAK”

Geçtiğimiz sezon başarılı olan bir 
takımın başına geçmenin, herkesi 
ister istemez baskı altına alacağını 
aktaran Akçay, “Bu nedenle daha 
çok çalışmalıyız. Oyun tarzımız bi-
raz daha farklılaşacak ama bazı ana 
konular üzerinde deneyimi olan bir 
takımla bunu sürdüreceğiz. Daha hız-
lı bir oyuna ama aynı zamanda pas 
hatasını az yapan bir Konyaspor’dan 
pas hatası yapmaya meyilli 
bir Konyaspor’a geçiyoruz. 
Çünkü hızlı, derine oyna-
dığınızda, paslarınızın ha-
talı olma yüzdesi artıyor. 
Zor bir süreçten geçe-
ceğiz. Başarmaya ça-
lışacağız. Oyuncu 

kalitemiz buna müsait. Dünyada fut-
bol hızlanıyor, baskı artıyor.” şeklin-
de konuştu. Oyun felsefesinin hücum 
gibi gözükse de savunmaya da önem 
veren bir teknik adam olduğunu vur-
gulayan Mustafa Reşit Akçay, “Stra-
tejilerinizi doğru yaparsanız, hücum 
yaparken de savunma yaparsınız. Üst 
düzey takımların yaptığı bu. Aynı se-
viyede koştuğunuz elit bir takıma, 10 
maçın 9’unu kaybediyorsunuz. Karşı 
takımın nitelikli koşuları daha fazla 

yaptığını, birebir oyunda topu daha 
fazla kazandığını ve bu topu daha hızlı 
oynadığını görüyorsunuz.” sözlerine 
yer verdi.

“HİKAYE OKUMAK YERİNE, 
HİKAYE OLUŞTURABİLECEK 
ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ”

Türk kulüplerinin Avrupa kupala-
rında son olarak Galatasaray ile final 
oynadığını ve kazandığını hatırlatan 
Mustafa Reşit Akçay, şunları ifade 
etti: “Galatasaray’dan sonra kazanan 
yok. Hikaye okumak yerine, hikaye 
oluşturabilecek çalışmalar yapmalı-
yız. Tesadüfler yerine birbirinin ardı 
sıra gelen doğru hamleler yapmak 
zorundayız. Bunu ben yapmayacağım 
ya. Ben zurnanın son deliği bir ada-
mım. Bunları, yapması gerekenler 
ve yapmak için aday olanlar yapacak. 
‘Avrupa’da başarılı olacağım’ diyemi-
yorsunuz çünkü ligi kaybetme endişe-
niz var. Ülke olarak belirli bir futbol 
seviyesine ulaşamadığımız için tem-
kinli konuşmak zorundayız. Popülist 
olmak yerine bana birinin ‘Bu ne kor-
kak adam’ demesi ‘Bu bir yalancıdır, 
duygularımızla oynadı” demesinden 
daha iyidir. Ben de iddialı bir ada-
mım, misket oynarken bile yenmek 
isterim ama gerçeklerle konuşmak 
zorundayız.”

“BİR STOPER VE SANTRFORLA 
TRANSFERİ KAPATACAĞIZ”

Atiker Konyaspor’un transfer ça-
lışmaları hakkında da bilgi veren 58 
yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu: 
“Gelecek oyuncu var ama fazla değil. 
Stoper ve santrfora takviye yapmayı 
düşünüyoruz. Bir transfer sadece tek-
nik adama ya da yönetime bırakıla-
maz. Ülkede scout sistemi henüz otur-
mamış. Avrupa’da takımlar 6 ay önce 
oyuncusunu da teknik direktörünü de 
alıyor ve tüm takım mühendisliğini 
kurabiliyor. Biz de böyle işi geliştir-
meye yönelik kurallar gelebilir. Şu 
anı konuşmak gerekirse, bir santrfor 
ve bir stoperle transferi kapatacağız.”

“BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞUN 
EN BÜYÜK ADAYI”

Süper Lig’de son iki yılın şampi-
yonu Beşiktaş’ın serisini sürdürebile-
ceğini iddia eden Akçay, “Tecrübeli 
bir hocaları var ve elit oyuncularının 
sayıları arttı. Burada tek sıkıntı elit 
oyuncuların sayısı artınca, oyuncu-
ların devamlılığı ile alınacak fayda 
burada dert olacak. Bu elit oyuncu-
ların bir kısmının mutsuz olması bazı 
zorluklar getirebilir ama ben Şenol 
Hoca’nın tecrübesine güveniyorum. 
Şenol Hoca mutsuz oyuncuları ayakta 
tutabilir. Beşiktaş’ın iddialı olduğunu 
düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi. 

Mustafa Reşit Akçay, şampiyon-
luk yarışı ile ilgili olarak ise  “Beşik-
taş şampiyonluğun en büyük adayı. 
Galatasaray’ın yapılanması çok 

yüksek isimlerle geliyor ama 
işleyiş nasıl olacak diye şüp-

helerim var. Galatasaray 
ve Fenerbahçe’yi 2. sıra-

larda görüyorum. Trab-
zonspor’un yapılanma-
sı gecikiyor ama yine 
de Trabzonspor’un 
kadro kalitesini yük-
selttiğini düşünü-
yorum. Dört takım 
favoridir. Başakşe-
hir’in de şampi-
yonluk yarışının 
içinde olma ola-
sılığı çok yüksek 
ve diğer takım-
lar arkasına 
doğru sırala-
nabilir.”
n AA

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, önceliklerinin Avrupa 
Ligi’nden çok Süper Lig olduğunu söyledi. Oyun yapısının farklılaşacağını 
belirten Akçay, popülist olmaktansa ‘korkak’ olmayı yeğleyeceğini belirtti

Öncelik lig


