
METROPOL HASTALIĞINA
ZADE VİTAL’LE ÇÖZÜM

SOSYAL PROJELERLE
BÜYÜYEN İSTASYON 

Metabolik sendroma karşı destek 

Mustafa Avcan Group, sektörde ilerliyor 

Modern yaşam 
hastalığı olarak 
tanımlanan me-
tabolik sendro-
muna karşı, Zade 
Vital Tesisleri’n-
de, Türkiye’de 
ilk kez, GMP 
standartlarında 
üretilen Cold 
Press Chia Tohu-
mu Yağı doğal bir 
destek sağlıyor.

İstasyonlarında sosyal sorumluluk projelerine önem ver-
diklerini belirten Mustafa Avcan Group, İdari ve Mali İşler 
Müdürü Ferit Duran, “Bu sayede hem teknik açıdan hem de 
duyarlılık noktasında araç kullanıcıları yollarda gözleri bizi 
arıyor diyebilirim” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

Sağlık şehrine Akademi’den destek! MAK timinin yargılanması başladı ‘Konya gıda ve tarımda üretim üssü’

Özel Akademi Hastanesi’nin 
satın alınmasıyla Özel Akademi 
Meram Hastanesi olan Özel 
Medline Hastanesi’nin tanıtımı 
yapıldı. Genel Müdür Dr. Esat 
Mehmet Arslan, Konya’nın 
sağlık şehri olması yolunda 
hizmet vereceklerini söyledi.

FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma 
kapsamında, MAK timinden 29’u 
tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 
başlandı. Sanık eski astsubay 
Çağlayan Çetin, Astsubay 
Başçavuş Enes Aksu’nun, “Şimdi 
Cumhurbaşkanını paketleyecekler” 
dediğini öne sürdü. 

İSO İkinci 500’de yer alan 
Konyalı 13 firmanın 7’sini tarım 
ve tarıma dayalı şirketlerin 
oluştuğunu hatırlatan KTB 
Başkanı Hüseyin Çevik; “Bu 
sonuç şehrimiz adına tarımın 
itici güç olduğunu bir kez daha 
ortaya koymuştur” dedi. 

n  HABERİ SAYFA 16’DA n  HABERİ SAYFA 6’DA n  HABERİ SAYFA 3’TE
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Sosyal destek şart!
TÜİK, 3 aylık dönemi kapsayan 

işsizlik verisini yayınladı. 
Özellikle genç neslin işsizlikten 

etkilendiği belirten Psikolog 
Cüneyt Kaya, işsiz bireylerde 
gelecek kaygısı oluşmaması 

için sosyal desteğin de olması 
gerektiğine dikkat çekti 

‘ÖZGÜVEN KAYBINA YOL AÇABİLİYOR’
İşsizlik nedeniyle yaşanan toplum-
sal sorunlara dikkat çeken Psiko-
log Cüneyt Kaya, iş sahibi olmanın 
bireyin kendini yetişkin kabul et-
mesinde önemli bir olgu olduğunu 
söyledi. Bu nedenle iş bulamayan 
bireyin kendini  ‘işe yaramaz’ olarak 
nitelendirebileceğini belirten Kaya, 
“Bu kişilerde özgüven kaybına yol 
açabilir” dedi. 

SOSYAL DESTEK ORTAMI OLUŞTURMALI
Kaya ayrıca mahalle baskısına dik-
kat çekti. Kaya, “Bu noktada mahalle 
baskısı kişilerin yaşamında sarsıcı bir 
noktada yer alır ve pek çok kişi artık 
bu konularla ilgili sorulardan bunal-
mış bir hale gelirler” dedi. İşsizler için 
sosyal destek ortamı oluşturulması 
gerektiğini belirten Kaya, yakın çevre-
nin bu konuda önemli olduğunu söy-
ledi. n HABERİ SAYFA 12’DE

14 ‘Hatıra Yaz Okulu
geleceğe ışık olacak’ 14 Meram’da Kudüs 

Akademi başlıyor 16 Metruk binalar 
temizleniyor

‘Türkiye dualarla 
ayakta kaldı’

Genç KOMEK’te 
Kur’an mutluluğu 

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından düzenlenen konfe-
ransta konuşan 15 Temmuz 
Gazisi İbrahim Özen, “Türkiye 
o gece ezan ve selalarla dirildi, 
sokağa döküldü, dualarla ayakta 
kaldı” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 
binlerce öğrenci Kur’an-ı Kerim 
öğrenmenin mutluluğunu yaşı-
yor. Minik Kur’an öğrencileri kü-
çük ikramlar dağıtarak Kur’an-ı 
Kerime geçmenin mutluluğunu 
paylaştı.
n HABERİ SAYFA 15’TE

Geleceğe miras kalması için mezarlık korunmalı  

Tarihe ışık tutuyor!
Konya’nın yetiştirdiği önemli ilim ve irfan sahibi 
insanlardan biri de Ebu Said el-Hadimi hazretleri-
dir. Medresesi ile bölgenin ilim açısından kalkın-
masında öncü olmuştur. Ailesiyle birlikte Hadim 
Mezarlığı’nda metfun bulunan Hz. Hadimi’nin 
kabrini her yıl binlerce insanın ziyaret ediyor. 

Hadim ilçesindeki mezar taşları üzerine araştırma yapan 
Dilek Bülbül, tarihe ışık tuttu. Mezar taşlarından hareket-
le ilçenin geçmişiyle ilgili önemli bulgular bulan Bülbül, 
tarihi mezarlığın gelecek nesillere aktarılması açısından 

koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 17’DE 

Dilek Bülbül
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200’e yakın istihdam sağlayan Mustafa Avcan Group, istasyonlarındaki farklı alanları ile müşterilerine en iyi hizmeti sağlamak için çalışıyor.

Mustafa Avcan Group İdari ve Mali İşler Müdürü Ferit Duran, “Mustafa Avcan Group olarak bugüne 
kadar olduğu gibi gelecekte de ‘güvenilir, itibarlı ve lider’ duruşunu, tavrını devam ettirecektir’’ dedi

‘Güvenilir, itibarlı ve lider’

En küçüğü 3 bin metrekarelik 
alanıyla, yaklaşık 200’e yakın perso-
neliyle Konya’ya akaryakıt hizmeti 
veren Mustafa Avcan Group, önemli 
bir marka olarak adından söz ettiriyor. 
Yakaladıkları başarı ile İç Anadolu 
Bölgesi’nin en iyileri arasında yer alan 
Mustafa Avcan Group, benimsedik-
leri müşteri odaklı kalite anlayışı ile 
sektördeki yükselişini sürdürüyor. 
Mustafa Avcan Group’un, İdari ve 
Mali İşler Müdürü Ferit Duran, Pazar-
lama Müdürü Ahmet Savaş ve İhale-
ler Müdürü Rahim Gürel ile akaryakıt 
istasyonları üzerine önemli bir sohbet 
gerçekleştirdik. 

Ferit bey, Mustafa Avcan Group 
hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?

Şirketimizin asıl başlangıcı Hasan 
Avcan’dan başlar. Akaryakıt, gıda, 
inşaat, restoran, düğün salonu ve lo-
jistik alanlarında hizmet vermektedir. 
1994 yılında Konya-Antalya çevre yo-
lunda ilk akaryakıt istasyonu ve din-
lenme tesislerini yaparak akaryakıt ve 
hizmet sektörüne giriş yaptık. Ayrıca 
bu tesis Opet firmasının ilk bayile-
rinden olma özelliğini de taşımakta. 
Daha sonrasında büyümeye giden 
firmamız Ankara yolu, Karaman yolu, 
Aydınlıkevler ve son olarak da bu yıl 
içerisinde Fetih Caddesinde açtığı is-
tasyonla merkez ilçelerin hepsinden 
hizmet vermektedir. Bünyemizde bu-
lunan beş istasyonumuzun dördün-
den Opet, birinde ise Shell markası 
ile çalışmaktayız. Akaryakıt sektörü 
dışında birçok sektörde de bulunuyo-
ruz. Mustafa Avcan Group olarak bu-
güne kadar olduğu gibi gelecekte de 
‘güvenilir, itibarlı ve lider’ duruşunu, 
tavrını devam ettirerek hizmetlerimi-
ze devam ediyoruz.
İstasyonlarınızın teknik özelliklerinden 

bahseder misiniz?
Teknik manada minimum istas-

yon alanı 3000 metrekare. Karaman 
yolunda bulunan tesisimizin içerisin-
de market binası ve halı mobilya satan 
bir mağazamız mevcut. Tabi bunların 
yanından yıkama istasyonlarımız-
da var. Antalya Çevre Yolu üzerinde 
bulunan istasyonumuzun içerisinde 
marketimiz ve büyük bir restoranımız 
mevcut. Burada toplu yemek organi-
zasyonları yapabiliyoruz. Bu yıl içeri-
sinde hizmete başlayan Fetih Caddesi 
üzerinde ki tesisimizde yine büyük bir 

market bulunmakta. Aydınlıkevler’de 
bulunan istasyonumuzda ise yine bü-
yük bir market ve ilave olarak düğün 
salonumuz bulunmakta. Genelde tek 
başına sıradan bir petrol istasyonu de-
ğil, ticari ve yaşam alanı oluşturduk. 
İstasyonlarımızda gözlemlediğimiz ve 
bizler içinde önemli olan bir unsur şu 
ki insanların buraya aileleri ile gelme-
lerini sağlamak. Bu doğrultuda istas-
yonumuza ailesiyle birlikte geldikleri 
zaman hem yakıt alıp hem araçlarını 
temizletip hem de alışverişlerini yap-
ma imkânı bulabiliyorlar. Yani tek bir 
noktada tüm ihtiyaçlarını karşılayabi-
liyorlar. Tüm bunların dışında Opet 
markasının Yönetim Kurulu Başka-
nı’nın eşi Nurten Öztürk Hanım sos-
yal sorumluluk projelerine fazlasıyla 
önem veren bir kişi. Yakın zamanda 
istasyonlarımıza büyük kutular geldi 
ve bu kutuların içerisinde tekerlekli 
sandalyeler mevcut. Engelli vatan-
daşlarımız araçlarından indikleri anda 
tekerlekli sandalyelere binip, ihtiyaç-
larını rahatlıkla giderebiliyorlar. Bu ve 
benzeri detaylar hem firmamız olarak 
hem de çalıştığımız markalara olarak 
bizler için fazlasıyla önemli. Bu sayede 
hem teknik açıdan hem de duyarlılık 
noktasında araç kullanıcıları yollarda 
gözleri bizi arıyor diyebilirim.
Ahmet Bey, toptan ve perakende olarak 
en fazla satışı hangisinde yapıyorsunuz?

Mustafa Avcan Group olarak ticari 
ve endüstriyel yani tüm alanlarda en 
üst düzeyde satışlarımızı gerçekleşti-
riyoruz. Toptan satışlarımızı titizlikle 
yaparken büyük araçlarla firmalara 
en güvenli şekilde nakliyesini sağlı-
yoruz. İç Anadolu Bölgesinde bu ko-
nuda en iyiler arasında yer aldığımızı 
içtenlikle söyleyebilirim. Perakende 
olarak da satışlarımız devam ediyor. 
Her iki satış kanalında da hedefleri-
miz doğrultusunda satışlarımızı ger-
çekleştiriyoruz. Tüm satış kollarında 
ortaya koyduğumuz müşteri mem-
nuniyetinden dolayı tercih edilen bir 
markayız. 
Genel olarak istasyonlarınızda en fazla 
satışını gerçekleştirdiğiniz akaryakıt 

ürünü nedir? Bununla birlikte 
kampanyalarınız oluyor mu? 

Bizim satışlarımız bölgesel olarak 
değişkenlik göstermektedir. Hizmet 
verdiğimiz konumlar itibariyle bakar-
sak, Karaman Yolu üzerinde bulunan 

tesislerimizde ağırlık olarak motorin 
ve benzin satışı gerçekleşmekte. Fe-
tih Caddesi’nde büyük oranda LPG 
satışlarımız oluyor. Ankara Yolu üze-
rinde ki istasyonumuzda ise Karaman 
Yolu üzerinde olduğu gibi motorin ve 
benzin satışı daha fazla oluyor. Genel 
olarak bakarsak satışlarımızı yarı yarı-
ya olmakla birlikte tüm ürünlerimizde 
gerçekleştiriyoruz. Aslında bu nokta-
da dikkat çekilmesi gereken bir hu-
susta müşterilerimiz fiyatlara bakıyor. 
Tüm istasyonların fiyat tabelaları en 
az bizler kadar onlarında kontrolün-
de. Ucuz diye en uzak noktaları tercih 
edenler de var kaliteyi arayanda var. 
Bu birazda alıcıların kendi isteklerine 
bağlı diyebiliriz. Kampanyalarımız 
konusunda ise bağlı olduğumuz mar-
kaların altında dönem dönem çeşitli 
kampanyalar yapıyoruz. Promosyon 
olmasa da ıskontolarımız her daim 
oluyor. Konya ıskonto konusunda di-
ğer illere nazaran biraz daha önde. 
Halkımız buna önem veriyor. Biz 
kampanyaların dışında hizmet ve ka-
liteye çok fazla önem veriyoruz. Belki 
de bakıldığı zaman bizim bir numaralı 
kampanyamız bu. Bununda müşteriyi 
çekme konusunda bir araç olduğunu 
düşünüyoruz. 

Bu sayede hem kalite hem de hiz-
met noktasında tartışmasız bir numa-
ra olduğumuz aşikâr. Ayrıca akaryakıt 
ürünlerimizin içerisinde bulunan per-
formansa yönelik katkı maddeleri de 
tercih olarak önemli. Yaz kış deme-
den bu üründen bir kez olsun şikâ-
yet almadık. Şikâyet olmadığı sürece 
kampanya kendi kendiliğinden olmuş 
oluyor. Aslında biz kampanya değil 
hizmet yarışındayız. 

Rahim Bey, İstasyonlarınızda kaç 
personel ile hizmet veriyorsunuz? 

Güvenlik konusunda nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Ortalama olarak yaklaşık 200’e 
yakın personelimiz ile hizmet veri-
yoruz. Hem büyük bir istihdama yer 
açmaya hem de hizmetin çıtasını art-
tırmaya gayret gösteriyoruz. Birlikte 
çalıştığımız personellerimizin güven-
likleri de tabi ki tüm konulardan daha 
önemli bir husus. Tüm personelleri-
mizi yazılı ve görsel olarak eğitime ta-
bii tutuyoruz. İş güvenliği noktasında 
gerekli seviyeye ulaştıkları takdirde 
belge almaya hak kazanırlar. Tüm 

bu önemli konuları aşama aşama ya-
parken atlayacağımız bir konu olursa 
zaten buna EPDK kesinlikle müsaade 
etmez. Özellikle LPG dolumlarında 
güvenlik olarak üst düzeydeyiz diye-
bilirim. LPG’den sorumlu müdürü-
müz bu konuyu sürekli olarak takip 
etmekle mükellef. Tek bir hataya 
mahal vermemek açısından titizlikle 
çalışıyoruz. En ufak cıvatasından bile 
sorumlu olduğumuzu kesinlikle unut-
muyoruz. Bununla birlikte sürekli ola-
rak denetlemelere tabii tutuluyoruz 
çok şükür bu zamana kadar bu konu 
ile alakalı bir sorun yaşamadık. Dışa-
rıdan bakıldığı zaman git tankeri dol-
dur getir sat gibi bir algı var ama bu 
işin arka planında olanlar görüldüğü 
gibi basit değil. Güvenlikle birlikte bu 
alımları gerçekleştirecek şoförümüzü 
bile giydiği elbiseden SRC belgesine, 
almış olduğu sağlık raporuna kadar 
takip ederiz. Bu hususlar bazen es ge-
çilse de bizim bu konuda olan hassa-
siyetimiz en üst seviyede diyebilirim. 

Yatırımlarınız devam edecek mi?
Yakın zamanda Fetih Caddesi 

üzerine yeni bir yer açtık. Ama biz 
bölgesel olarak güzel yerlerde olmak 
istiyoruz. Konya artık her geçen gün 
büyüyen bir yer bizde bu büyüme ile 
doğru orantılı olarak yatırımlarımıza 
devam edeceğiz. Sıçramadan büyü-
mek bizim için daha önemli. Mevcut 
gündemi de takip ederek doğru ham-
leler ile işimize yapacağız. 

Son olarak eklemek 
istedikleriniz var mı?

Yaptığımız işin ne kadar önemli 
olduğunu biliyoruz. Hizmet sektörü 
hataya tahammülü olmayan bir sek-
tör. Vatandaşlarımız hizmeti nereden 
iyi alırsa oradan ne olursa olsun alış-
verişine devam eder. Bizde bunun bi-
lincinde memnuniyet skalasını en üst 
seviyeye çıkartmaya devam edeceğiz. 
Tabi tüm bunlarla birlikte kurum ve 
kuruluşlarda çoğu zaman prosedür-
lere yenik düşüyoruz. Bu sisteme 
biz elimizden geldiğince hassasiyet 
gösterip düzenlemeleri ona göre ya-
pıyoruz ama yine de bazen takılıp 
kalabiliyoruz. Düzenlemelerle birlikte 
prosedürlerin daha anlaşılabilir bir ta-
badan olması bizim için önemli. Ay-
rıca bu sayıda bizleri ağırladığınız için 
çok teşekkür ederiz. 
n SAMİ KAYALAR

Beş farklı istasyon ile hizmet veren Mustafa Avcan Group’un, İdari ve Mali İşler Müdürü Ferit Duran, Pazarlama Müdürü 
Ahmet Savaş ve İhaleler Müdürü Rahim Gürel ile akaryakıt istasyonları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik



İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) Türkiye’nin en büyük ikin-
ci 500 şirketi araştırmasında 
Konya’dan 13 firma listede yer 
aldı. Listeyi değerlendiren Konya 
Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik, “Ülkemiz ve Konya’mız 
adına üretim yapan, işgücü arzı 
sunan, değer yaratan firmaları-
mızı canı gönülden tebrik edi-
yor, uzun yıllar ilk 1000 arasında 
görmeyi temenni ediyorum. Biz-
ler adına ikinci guru verici nok-
ta ise İkinci 500’de yer alan 13 
firmanın 7’sini tarım ve tarıma 
dayalı şirketlerin oluşturmasıdır. 
Bu sonuç şehrimiz adına tarımın 
itici güç olduğunu bir kez daha 
ortaya koymuştur” dedi. 

“Konya, ülkemiz tarım ve 
gıda sektörü açısından bir üre-

tim üssü konumunda olup, bu 
konumunu da her geçen yıl 
yatırımları ile daha da sağlam-
laştırmaktadır” diyen Çevik, 
şunları kaydetti: “Özellikle yerli 
firmalarımız ve üreticilerimizin 
başarıları, Marmara havzasına 
alternatif yatırım alanı konu-
munda olmamız gıda, tarım ve 
hayvancılık alanlarında yatırım-
ları şehrimize çekmektedir. 

Kazanılan başarılar üretici-
miz, sanayimizve merkezi ve ye-
rel yönetimlerimizadına ortaktır. 
Tarım sektörünün önemi ve 
sektöre ilgi her geçen gün daha 
da artmaktadır ve Türkiye’nin 
öncü firmaları arasında daha çok 
tarım şirketi yer almaya devam 
edecektir.Tüm kurum ve kuru-
luşlar birbirini dengelemekte, 

kaynaklarını, bilgi ve teknoloji-
sini, girişimciliğini paylaşmak-
ta, alt ve üst yapı hizmetlerini 
zamanında sunmaktadır; başa-
rının sırrı da budur. İnşallah bu 
ortak akıl ve yatırımlarla ilerle-
yen yıllarda daha fazla Konya 
firmamızı yapılan araştırmalar-
da göreceğiz. Bu vesileyle İSO 
ikinci 500 listesine yeni dahil 
olan Çöğenler Yem, Gitaş Gıda, 
Kontensan Ambalaj firmaları ile, 
ikinci 500 içerinde yer alan Kon-
ya Çimento, Büyük Hekimoğul-
ları Un, Kombassan Kağıt, Safa 
Tarım, Golda Gıda, Atiker Metal, 
Selva Gıda, Altınapa Değirmen-
cilik, Kompen, Tosunoğulları 
Mobilya yönetici ve çalışanlarını 
tebrik ederim.”
n HABER MERKEZİ 

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 26 Şevval 1438  -  Rumî: 7 Temmuz 1433

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03,55 05,37 13,04 16,53 20,17 21,50
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya  20    33

Karaman 17    33

Aksaray  18 33

Ankara 18   32
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‘İSO ikinci 500 listesi tarımın 
itici güç olduğunu gösterdi’

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik

Gazeteci Hüseyin Menekşe, Esra Özkaya ile evlilik öncesi ilk adımı attılar. Fenerbahçeli olan 
Hüseyin, takımının kuruluş yılıyla nişanını aynı güne denk getirince mutluluğu daha da arttı

Hüseyin ve Esra evlilik
öncesi ilk adımı attılar

Mesai arkadaşımız Hüseyin Me-
nekşe, Esra Özkaya ile evlilik yolun-
da ilk adımı attı. 

Müzeyyen ve Mehmet Menekşe 
ailesinin oğlu Hüseyin, Medine- Ab-
durrahman Özkaya ailesinin kızı Esra 

ile nişanlandı. 
Gloria Meram Düğün Salonu’nda 

yapılan nişan töreninde genç çiftin 
mutlulukları gözlerinde okunuyordu. 
Nişan yüzüğünü ailelerin büyükleri 
takarken, çiftin anne/babaları Mü-

zeyyen ve Mehmet Menekşe ile Me-
dine- Abdurrahman Özkaya davetli-
lerle özel olarak ilgilendiler. Sıkı bir 
Fenerbahçe taraftarı olan Hüseyin, 
Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde 
(19.07) nişanını gerçekleştirerek çif-

te mutluluk yaşadı. Yenigün Gaze-
tesi ailesi olarak evlilik öncesi genç 
çifte evlilik yolundaki  ilk adımların-
da mutluluklar diler, ailelerini tebrik 
ederiz.
n UFUK KENDİRCİ



 

Metropol insanının tüm 
özelliğini taşıyorsanız yani 
masa başında uzun saatler 
geçiriyorsanız, beslenme-
nize dikkat edemiyor, yük-
sek kalorili besleniyorsanız 
ve yoğun stres altındaysa-
nız “metabolik sendrom”a 
bir adım daha yakınsınız. 

Modern yaşam has-
talığı olarak tanımlanan 
“metabolik sendrom”, in-
sülin direnciyle başlayan, 
abdominal obezite (karın 
bölgesi yağlanması), glu-
koz intoleransı, diyabet, 
dislipidemi (kan yağlarının 
olması gerektiğinden fazla 
miktarlarda bulunması), 
hipertansiyon ve koroner 
arter hastalığı gibi hasta-
lıkların birbirine eklenme-
siyle ölümcül sonuçlara yol 
açabilecek kadar tehlikeli. 
Yapılan çalışmalar Chia 
Tohumu Yağı’nın metabolik sendroma 
karşı tedavide destek sağladığını gös-
teriyor. 

Özellikle masa başında hareketsiz 
ortamlarda çalışan, beslenmesi düzen-
siz ve yoğun strese maruz kalan kişi-
lerde görülen metabolik sendrom; tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış 
gösteriyor.  Türkiye Metabolik Sendrom 
Araştırma Grubu’nun (METSAR) yaptığı 
çalışmaya göre ülkemizde 20 yaş üstü 
nüfusun 1/3’ üne yakını metabolik send-
romlu. Ayrıca Türkiye geneli metabolik 
sendroma yakalanma sıklığının erkek-
lerde % 28,8 iken, kadınlarda % 41,1 
olduğu saptanmış durumda. Yapılan 
araştırmalarda ise metabolik sendroma 
karşı doğal besin destekleri önemli bir 
rol oynuyor.  

Zade Vital tarafından Ege Üniversi-
tesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik 
Araştırma Uygulama Merkezi ARGE-
FAR ile işbirliği ile geliştirilen ve Zade 
Vital Tesisleri’nde, Türkiye’de ilk kez, 
GMP (Good Manufacturing Practices 
/ İyi Üretim Uygulamaları) standartla-
rında üretilen Cold Press Chia Tohumu 

Yağı metabolik sendroma karşı doğal 
bir destek sağlıyor. 

Ada çayı gibi Lamiaceae familya-
sından olan ve anavatanı Orta Amerika 
olan Chia bitkisi tohumu yağının pek 
çok sağlık faydası bulunuyor.  Bitkisel 
Omega 3 olan ALA (Alfa Linolenik Asit) 
miktarını yüksek oranda içeren Chia 
Tohumu Yağı, metabolik sendromda 
destek olarak kullanılmasının yanı sıra 
kilo vermede de dolaylı bir etkiye sahip.

Yine yapılan çalışmalara göre Chia 

Tohumu Yağı antiinflamatu-
var (yangı giderici), antikoa-
gulan (kan sulandırıcı), anti-
diyabetik (şeker hastalığına 
karşı koruyucu), kardiyopro-
tektif (kalp hastalıklarına kar-
şı koruyucu), antihipertansif 
(kan basıncını düşürücü), ko-
lesterol ve trigliserit düşürücü 
özellikleri ile birçok hastalıkta 
destek olarak kullanılabiliyor. 

Chia Tohumu Yağı’ndaki 
antioksidan kapasite değeri 
olarak belirtilen ORAC (Oxy-
gen Radical Absorbance 
Capacity-Oksijen Radikalleri 
Absorbans Kapasitesi) sevi-
yesi çok yüksek olduğundan 
sporcuların müsabaka ve 
antrenman sırasındaki daya-
nıklılığını artırmada da yar-
dımcı oluyor.

Chia Tohumu Yağı hari-
cen kullanımda özellikle di-
yabeti ve son dönem böbrek 

hastalığı olanlarda; pruritus (kaşın-
tı), kuruluk ve pullanma gibi kserotik 
lezyonlara karşı da destek olarak 
kullanılabiliyor.

Yine haricen antifungal ve 
antibakteriyel özelliği de olduğu 
bildirilen Chia Tohumu Yağı, cilt 
nemlendirme ve deri hidrasyonunu 
düzenleme amacıyla da destek ola-
rak kullanılabiliyor. Chia Tohumu 
Yağı, aynı zamanda haricen kro-
nik ekzema ve atopik dermatit gibi 
hastalıklarının tedavisine de destek 
oluyor.

Sadece doktor ve eczacı danış-
manlığı ile toplum ile buluşan Zade 
Vital® Cold Press Chia Tohumu Yağı 
sadece eczanelerde yer alıyor. Sıvı ve 
yumuşak kapsül formları ile kullanım 
kolaylığı sağlayan Chia Tohumu Yağı 
dahilen ve haricen kullanılabiliyor.  
Yumuşak kapsül formunu tercih eden 
yetişkinler günde 1-2 kapsül şeklinde 
kullanılabiliyorken, sıvı form ise hari-
cen günde 2 kez ince bir tabaka halinde 
lezyon bölgesine sürülerek uygulanabi-
liyor.

Bu sıcak günlerde sersem 
gibiyseniz,başınız ağrıyor,bu-
lantınız var ve ateşiniz de 40 de-
receyi geçtiyse sizi güneş çarp-
mış olabilir. Peki bu durumda 
ne yapılmalı ?Sıcak çarpması 
için hangi önlemleri almalıyız?

Geniş kenarlı ve açık renkli 
şapkalar takılabilir.

Susamayı beklemeden su 
ve maden suyu içilebilir.

Güneşin en etkili olduğu 
saatlerde aşırı yağlı, sindirimi 
zor yiyeceklerden kaçınılabilir. 
Çünkü vücut ağır yemekleri sin-
dirmek içi uğraşırken ısı meka-
nizmasını ayarlamakta zordur.

Ultraviyole ışınlarının en 
yoğun olduğu 11:00 - 15:00 
saatleri arasında güneş altında 
dolaşmamaya dikkat edilebilir.

Vücudun ısısını düşürebil-
mek için sık sık duş alınabilir.

Güneş çarptığını nasıl anla-
yabiliriz?

40-41 derece ateş.
Şiddetli baş ağrısı.
Sersemlik.
Terleyememe.
Yürümede zorluk.
Bulantı, kusma.
İleri evrelerde bayılma.
Güneş çarptıysa ne yapma-

lıyız?
 Hasta, gölge bir yere götü-

rülmeli.
Hastaya tuzlu ayran, soğuk 

su verilmeli. Gazlı içecekler ve 
yiyecekler verilmemeli.

Hasta ku-
suyorsa, başı 
yana çevrile-
rek çıkardığını 
yutması önlen-
meli.

Vücudu sı-
kan giyecekler 
gevşetilmeli; 
baş, göğüs, koltuk altı ve kasık-
lara soğuk su ile ıslatılmış bez-
ler konulmalı. Deride terleme 
oluncaya kadar bu uygulamaya 
devam edilmeli. Çünkü terleme 
vücut ısısını düşürür.

Vücut sıcaklığı çok yüksek 
ise hastaya ılık bir duş aldırıl-
malı.

Baş ağrısı ve ateş varsa 
aspirin ya da anti- romatizmal 
ilaçlar verilebilir.

Güneş kremi nasıl olmalı?
Yeni doğan bebeklere gü-

neş kremi uygulanmamalı. Göl-
gelikli bebek arabası ve şemsi-
ye ile güneşten korunmalı.

 Bir yaşından büyük çocuk-
larda ultraviyole ışınlarına karşı 
koruyucu ve koruma faktörü en 
az +30 olan ürünler tercih edil-
meli.

Cildi hassas ve açık tenli 
kişiler ,koruma faktörü +30 ‘dan 
yüksek ve içeriğinde ‘titanyum 
dioksit-çinko oksit ‘mineralleri 
bulunan kremler kullanmalı.

Buğday tenli ve cildi hassas 
olmayanlar, koruma faktörü 
+12-30  arası ürünler tercih et-
meli.

Esmerler, koruma faktörü 
+2-12 arası kremler kullanmalı.

Güneş kremi nasıl kullanıl-
malı?

Krem , güneşe çıkmadan 
20-30  dakika önce sürülmeli  
ve deriye eşit miktarda yediril-
meli. En az 3 saatte bir tekrar 
uygulanmalı.

Güneş yanıkları için neler 
yapılabilir?

Cilt kızarık ise buz kalıpları   
ya da soğuk su içinde sıkılan 
bez veya havlu o bölge üzerinde 
20 dakika bekletilmeli. Bol bol 
su içilmeli. Bu yöntem 2-3 gün 
uygulanmalı. Ağrı var ise ‘para-
setamol’ adlı ağrı kesici kullanı-
labilir. Kaşıntı var ise nemlendi-
rici kremler sürülebilir.

Yanan cilt su toplamış ise 
günde iki tane ağrı kesici ve kor-
tizon içerikli kremler kullanılabi-
lir. Bol bol su içilmeli.

Güneş yanıklarına yoğurt ve 
diş macunu sürülmemeli.

İleri güneş yanıklarında 
mutlaka doktora gidilmeli.

Güneşin zararlı etkilerinden 
korunmak için susam yağı kul-
lanmayı da unutmayın.

Galiba Güneş Çarptı
Uz. Dr.

Mehmet PORTAKAL

Metropol insanlarını bekleyen büyük 
tehlikeye karşı Cold Press Chia Tohumu Yağı:

ile sağlıklı yaşam sayfası
Her Cuma

Vital’le
Sağlıklı
Günlere

Toplumlar gitgide yaşlandıkça ve yaşam 
süresi uzadıkça, kronik hastalıkların tedavisi 
daha önem kazanmakta ve kronik hastalıklarla 
yaşayan kişilerin sayısı artmaktadır. Dünyada-
ki tüm ölümlerin yarısından fazlasından kronik 
hastalıklar sorumludur ve gelecekteki 25 yılda 
tüm ölümlerin üçte ikisinden sorumlu olması 
beklenmektedir. Kronik hastalıkların bu iler-
leyişi, söz konusu hastalıkların büyük oranda 
önlenebilir olduğunu gerçeğine karşın devam 
etmektedir.  Globalde yıllık olarak tüm ölümle-
rin %57’sini kronik hastalıklar oluşturmaktadır 
ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2030 yılında 
tüm ölümlerin yaklaşık %65’inden kronik has-
talıkların sorumlu olabileceğini ön görülmek-
tedir (yıllık 47 milyondan fazla ölüm). Kronik 
hastalıklara bağlı ölümlerin gelecek 20 ile 25 
yıl içerisinde yaklaşık %23 oranında artması 
beklenmektedir. Bununla birlikte diğer neden-
lere bağlı ölümlerin 2030’a kadar kabaca aynı 
kalacağı düşünülmektedir.

Kalp damar hastalıkları erken yaşta ölüm 
ve maluliyetin en önde gelen nedenlerinden-
dir. Diyabet ülke ekonomisine en çok zarar ve-
ren hastalıkların başında gelmektedir. TURK-
DIAB çalışmasına göre Türkiye nüfusunun 
%13.7’si diyabet hastasıdır ve bir o kadarının 
da diyabet eğilimi bulunmaktadır. Daha da 
önemlisi toplumdaki diyabet oranı son 8 yılda 
nerdeyse 2 katına yükselmiştir.

Tüm bu nedenlerden ötürü kronik hasta-
lıklardan korunma ve sağlığın devamlılığının 

sağlanması çok önemlidir. Hastalıklardan 
korunmada yaşam stili düzenlenmesi bi-
rinci basamakta yer almaktadır. Bunun 
içerisinde sigaranın bırakılması, düzenli 
egzersiz ve dengeli beslenme yer almakta-
dır. Diğer taraftan genetik yüklerin belirle-
nerek bunlarak karşı da koruyucu önlemler 
alınması hem yaşam kalitesinin artırılması 
hem de yaşam süresinin uzatılması anla-

mında önemlidir. Örneğin ailesinde diyabet ya 
da kalp krizi gibi durumların olduğu kişiler bu 
konuya hassasiyet göstermelidir.  Bu noktada 
son dönemde çok popular bir kavram olan 
“wellness (iyilik hali)” karşımıza çıkmaktadır. 
Wellness aslında toplam bir iyilik hali. Yani iyi 
olmak sadece bedensel iyilik ile sınırlı değil. 
İyi olmanın yedi boyutu var. Bu yedi boyutun 
da farklı anlamları var. Tam bir iyilik hali için 
bu yedi boyutu gerçekleştirmek gerekli. 

• Fiziksel iyilik hali: Doğru beslenme, 
fiziksel aktivite, zararlı alışkanlıklardan uzak 
durma ve koruyucu önlemlerle vücut sağlığını 
korumak.

• Zihinsel iyilik hali: Yeni fikirlere açık bir 
zihin ile kişisel gelişimi destekleyici deneyim-
ler / girişimler  peşinde olmak ve topluma hiz-
met edecek projelere katılmak.

• Duygusal ve psikolojik iyilik hali: Duy-
guları anlayabilmek ve her gün ortaya çıkan 
problemlerle nasıl başa çıkılacağını bilebil-
mek. Bu sayede tüm hayat ile ilgili olumlu 
bir bakış açısı edinmek ve geleceğe umutla 
bakabilmek.   

• Sosyal iyilik hali: Başkaları ile iletişim 
içinde olmak ve toplumda rahat ve destekle-
yici bir biçimde yaşayabilmek.

• Ruhsal iyilik hali: Hayata anlam katabil-
mek ve kendine olan inancını geliştirebilmek. 
Bu sayede inançlar ile hareketler daha birbiri 
ile uyumlu hale gelmektedir.

• İş ile ilişkili iyilik hali: Çalışılan yerlerde 
değerlerimizle örtüşen işler yapabilmek. De-
ğerlerimizi yaptığımız işe katabilmek. Yete-
nekleri en iyi şekilde işte kullanabilmek. 

• Çevresel iyilik hali: Temiz su, temiz hava 
ve temiz çevre gibi toplumsal önemi olan 
çevre konularında kendimize düşenleri yapa-
bilmek ve yeteneklerimizi çevresel konularda 
destek olabilmek için kullanabilmek.

Tüm bu iyilik hali boyutlarını gerçekleş-
tirdiğimizde aslında hem kendimizi daha iyi 
hissedeceğiz hem de çevremize daha çok fay-
damız olacak. Bedenin sağlıklı olabilmesi sa-
dece fiziksel olarak sağlıklı olmanın ötesinde 
bir durum. Kendimizle barışabilme, çevremizi 
güzelleştirme çabasında olabilme, mutlu ol-
mayı öğrenme ve çevremizi mutlu edebilme, 
sosyal duyarlı olma ve bunu etrafa yayabilme 
gibi özelliklere sahip olduğumuzda ancak tam 
bir iyilik hali içinde olabiliriz. Hep söylerim 
hayatta iki seçeneğimiz var ya mutlu olmayı 
seçeceğiz ya da mutsuz olmayı... Bu yüzden 
hayata olumlu yönlerinden bakmak bizlere çok 
büyük fayda sağlayacaktır. 
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Sağlık Olsun…
Zade Vital Gnl. Mdr.
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Genç ASKON Konya Şube Yöne-
timi MEVKA Genel Sekreteri Ahmet 
Akman’ı ziyaret ederek, istişarelerde 
bulundu. Genç ASKON Konya Şube-
si Yönetimi MEVKA Genel Sekreteri 
Ahmet Akman’ı ziyaret etti. Ziyarette 
Genç ASKON Konya Şube Başkanı 
Mehmet Akif Savaş, Genç ASKON 
1. Dönem Konya Şube Başkanı Sami 
Başgil, Teşkilatla Birim Başkanı Fa-
tih Ertan, Basın Birim Başkanı Bekir 
Öğdüm, Genel Sekreter Furkan Has 
hazır bulundu.  2017 yılı destekleme-
leri,2018 yılında planlanan destekle-
meler, MEVKA’nın alt yapı destek-
lemeleri, genç girişimcilere yönelik 
çalışmaların konuşulduğu ziyaret son 
derece verimli geçti.  Ziyaretle alakalı 
konuşan Genç ASKON Konya Şube 
Başkanı Mehmet Akif Savaş, “MEV-
KA bizim için önemli bir kuruluş. 
Birlikte güzel projelere imza atacağız. 
Genç ASKON Konya Şubesi olarak, 
Konyalı genç girişimcilerin faydasına 

her türlü projeyi gerçekleştiriyoruz. 
Kurulduğumuz günden bu yana gü-
zel işler yaptık, yapmaya da devam 
edeceğiz. Bizlere verdiği destekten 
dolayı MEVKA Genel Sekreteri Ah-

met Akman beye bir kez daha teşek-
kür ediyoruz” dedi. Ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren MEVKA 
Genel Sekreteri Ahmet Akman da, 
Genç ASKON ile yürütülecek her 

türlü projelere açık olduklarını belir-
terek, Başkan Mehmet Akif Savaş ve 
beraberindeki heyete çalışmalarında 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ
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‘Darbe girişimini unutturmayacağız’
Tüm Sanayici ve İş 

Adamları Derneği (TÜM-
SİAD) Konya Şube Başkanı 
Berdan Aktan, 15 Temmuz 
ruhunu yaşatarak hain dar-
be girişiminin unutulmama-
sı için çaba göstereceklerini 
söyledi.  TÜMSİAD Konya 
Şube Başkanı Berdan Ak-
tan, yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte Konya Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman ve 
KTO Karatay Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade’yi ziyaret ederek, 
TÜMSİAD Genel Merkezi 
tarafından hazırlanan ’15 
Temmuz Diriliş Destanı’ 
başlıklı almanağı hediye etti.

Aktan, TÜMSİAD üye-
lerinin Konya sanayisi başta olmak 
üzere ülke ekonomisinin kalkınması 
için belirlenen hedefler doğrultusun-
da çalıştığını söyledi. Güçlü Türkiye 

yolunda yapılan tüm hamlelerin dış 
güçler ve işbirlikçileri tarafından 
kesilmeye çalışıldığını kaydeden 
Aktan, 15 Temmuz darbe girişimi-
nin bunun bir örneği olduğunu vur-

guladı. Aktan, Türkiye’nin 
249 şehit verip uçurumun 
eşiğinden döndüğü 15 
Temmuz’u unutturmaya-
caklarını dile getirerek, “15 
Temmuz ruhunu yaşataca-
ğız, yaşananların unutulma-
ması için çaba göstereceğiz. 
Bu tarihin 1. yıldönümü ne-
deniyle genel merkezimiz 
tarafından hazırlanan al-
manağı Konya protokolüne 
hediye ediyoruz. 15 Tem-
muz’daki çalışmalarıyla 
Konya’da olayları önleyen 
emniyet personeline teşek-
kür ediyoruz. Geçtiğimiz 
hafta şehrimizde terör ör-
gütünün hücre evinde 5 
teröristi mühimmatları ile 

birlikte etkisiz hale getirerek olası 
bir saldırıdan Konyamızı ve ülkemizi 
koruyan Konya polisimizi ayrıca kut-
luyorum” diye konuştu.  n İHA

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, TÜMSİAD 
Genel Merkezi tarafından hazırlanan ’15 Temmuz 

Diriliş Destanı’ başlıklı almanağı hediye etti.

Ereğli’de sıcak ve soğuk
asfalt çalışması sürüyor

Başkan Gün, gençlik 
merkezini inceledi

Ereğli Belediyesi alt yapı ve as-
faltlama çalışmaları hızla devam 
ediyor. Altyapı çalışmaları biten 
bölgelerde sıcak ve soğuk asfalt ça-
lışmaları yapılıyor. Bu kapsamda alt 
yapısını tamamlanan Anafartalar 
Caddesi’nde asfalt çalışmaları baş-
ladı. 

Cadde ve sokaklarımızı daha 
güzel hale getirmek için çalışıyo-
ruz diyen Başkan Özgüven: “Tahta 
Köprü- Orhaniye –Yazlık güzerga-
hında asfalt çalışmalarımız hızla 
devam ediyor. Üçgöz kavşağından 
Ayrancı’ya giden Muharrem Yıldı-
rım Caddesi ve Üçgöz Mahallesini 

Yeni Mahalleye bağlayan Anafar-
talar Caddesi’nde MEDAŞ’ın eksik-
liklerini tamamlamasının ardından 
çalışmalarımıza başladık. Üç mahal-
lemizi birbirine bağlayan caddemize 
sıcak asfalt yapıyoruz. Diğer sokak 
ve caddelerimizde program dahilin-
de asfaltlama çalışmalarımız devam 
ediyor Hemşehrilerimizin anlayışı 
için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz 
yıl Ereğli’mizde asfalt rekoru kırdık. 
Bu yıl bu verilerin de üzerine çıka-
rak yeni bir rekora imza atacağız. 
Daha güzel bir Ereğli için yapılacak 
olan ne varsa yapacağız.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Büyükşehir Yasası ile 
birlikte Konya Büyükşehir Belediyemizle beraber ilçemizde önemli hizmetlere imza attık” dedi

Ereğli’ye modern 
yeni hal yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Hasan Kılca, Kırsal Hiz-
metler ve Koordinasyon Daire Başka-
nı Mustafa Yazlık, Kaynak Geliştirme 
ve İştirakler Daire Başkanı Mustafa 
Okcu, Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’i makamında ziyaret etti-
ler. Ereğli’ye yapılacak olan projelerle 
ilgili istişare toplantısının ardından 
sahada yapılan çalışmaları yerinde 
incelediler.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, “Büyükşehir Yasası ile bir-
likte Konya Büyükşehir Belediyemizle 
beraber ilçemizde önemli hizmetlere 
imza attık. Alt yapı, asfalt çalışmala-
rı, asbestli boruların yenilenmesi gibi 
birçok çalışmayı beraber yürüttük. 

Projesi hazır olan Yeni hal yapı-
mı konusunda da istişareler yaparak 
planlamalar yaptık. Yaklaşık 8 mil-
yona malolacak bu yatırımla bir ge-
çiş noktası olan Ereğli’mize yeni ve 
modern bir hal kazandırmış olacağız. 
Böylece tarım ve hayvancılık şehri 
olan ilçemiz için kıymetli bir hizmeti 

daha gerçekleştirmiş olacağız. Genel 
sekreterimize ve daire başkanlarımı-
za konuyla ilgili hassasiyetlerinden ve 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum.” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Hasan Kılca: “Ereğli ge-
lişme potansiyeli yüksek olan değerli 

bir ilçemiz. Büyükşehir Belediyemi-
zin ve Ereğli Belediyemizin ortaklaşa 
yaptığı hizmetlerle de hızla gelişmeye 
devam ediyor. 

Biz de bu ilçemizde yapılan hiz-
metleri yerinde incelemek ve yeni hal 
çalışmalarını yakından takip etmek 
istedik. Konya’mızın en büyük ilçe-

lerinden birisi olan Ereğli’ye önemli 
yatırımlar yaptık bundan sonraki sü-
reçte de yatırımlarımıza devam ede-
ceğiz. Yeni hal konusunda da ortak-
laşa çalışmalar yürüteceğiz. Ereğli’yi 
hak ettiği hizmetlerle cazibe merkezi 
haline getireceğiz.” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, Bozkır’da yapımı devam eden 
gençlik merkezinin inşaat çalışma-
larını inceledi. Çim saha ve spor 
salonu çalışmalarını inceleyen Gün, 
yaptığı açıklamada, gençlik merke-
zinin ilçeye değer katacağını söyledi.  
Projenin eylül ayı sonuna kadar ta-
mamlanmasını öngören Gün, şöyle 
konuştu: “Projenin tamamlanma-

sıyla sosyal donatı alanlarımızın var-
lığı da artacak. 750 metrekare çok 
amaçlı salonumuz olacak. Ayrıca 
projemizin bulunduğu alanda yeşil 
alan çevre düzenlemesini de ya-
parak Bozkır’da önemli bir hizmeti 
gerçekleştireceğiz. İlçeye değer ka-
tacak Bozkır Gençlik Merkezi’nin 
şimdiden hayırlı olmasını diliyo-
rum.”   n AA

Genç ASKON’dan MEVKA’ya ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık,  Kaynak 
Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Mustafa Okcu, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’i makamında ziyaret ettiler.



Odasında saklambaç oynarken per-
denin arkasına saklanan 10 yaşın-
daki çocuk, açık olan pencereyi fark 
edemeyince aşağıya düşerek hayatını 
kaybetti. 

Olay, saat 03.00 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Be-
yaz Karanfil Sokakta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 
7’nci katındaki odasında saklambaç 
oynayan 10 yaşındaki Barış Muham-
med Pekyaman, perdenin arkasına 
saklandı. Bu sırada açık olan pencere-
yi fark edemeyen Barış Muhammed 
Pekyaman, dengesini kaybederek 7. 
kattan beton zemine düştü. Çığlık 
seslerini duyarak odaya koşan aile, ço-
cuklarının aşağıya düştüğünü görün-
ce hemen aşağıya indi. Çocuklarını 
kanlar içerisinde gören aile sinir krizi 
geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzeri-
ne olay yerine polis ve sağlık ekipleri 

sevk edildi. İlk müdahalesi yapıldık-
tan sonra özel bir hastaneye kaldı-
rılan Pekyaman, tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. 
n İHA

Şüphe üzerine durdurulan araç-
ta yapılan aramada gizli bölmeye 
saklanmış 2,5 kilogram eroin yaka-
landı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre, Konya Em-
niyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube ekipleri bir araçla 
Konya’ya uyuşturucu getirileceği 
bilgisine ulaştı. Ekipler içinde uyuş-
turucu madde bulunan otomobili 
teknik ve fiziki olarak takibe aldı. 
Otomobil şehir merkezine girdiği 
esnada merkez Karatay ilçesi Fetih 
Mahallesinde otomobil polis tarafın-
dan düzenlenen operasyonla durdu-
ruldu. Polis ekiplerince otomobilde 
yapılan aramada bagaj kısmında 
bulunan gizli bölmede 2.5 kilogram 
eroin ele geçirildi. Ayrıca otomobilin 
torpidosunda yaklaşık 32 bin lira 
bulundu. Otomobilde bulunan 2 kişi 
ve olayla bağlantılı olduğu öğrenilen 

1 kişi ‘Uyuşturucu madde ticareti 
yapmak’ suçundan gözaltına alına-
rak emniyete götürüldü. Emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.  n İHA
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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
21 Temmuz 2017 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3093

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 

Mülkiyeti kamuya geçirilen av tüfekleri ve 
araçlar yapılan ihaleyle satıldı. Alınan bilgiye 
göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Konya 
8.Bölge Müdürlüğünce yapılan denetim-
ler sonucunda Kara Avcılığı Kanunu’na 
muhalefet gerekçesiyle el konulduktan sonra 
mülkiyeti kamuya geçirilen silahlar ile bazı 
araçların ihale yoluyla satışı yapıldı. 

Meram ilçesindeki Konya Şube Müdür-
lüğünde yapılan ihalede, çeşitli tip, model ve 
markadaki 20 av tüfeği satışa sunuldu. İhale-
de, ayrıca mülkiyeti kamuya geçirilen 3 araç 
satışa çıkarıldı.   n AA

Kulu’da kaza yapan sürücü, motosikletini 
bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza, Kulu İlçe 
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Karafatma 
Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ç.Y. idaresindeki BP 26 409 yabancı 
plakalı otomobil, hastane önünden soka-
ğa döndüğü sırada henüz sürücüsünün 
kimliği belirlenemeyen plakasız motosikletle 
çarpıştı. Kaza anında yaralanan motosiklet 
sürücüsünü, plakasız motosikleti bırakarak 
olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerin-
de gelen polis ekipleri motosikleti bırakarak 
kaza yerinden kaçan sürücünün kimliğini 
tespit etmek için çalışma başlattı.
n İHA

Motosikleti 
bırakıp kaçtı

Kamuya geçti
ihale ile satıldı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi ya-
ralandı. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Hacısadık Mahallesi Fetih Caddesi üzerindeki bir apartman 
önünde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın önünde 
oturan Osman A. (25) Ömer Y. (26) ve henüz ismi belirlene-
meyen bir kişi, kimliği belirlenemeyen bir grup ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman A. 
bacağından, Ömer Y. karnından, ve ismi henüz belirleneme-

yen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların 
ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralılardan Ömer Y., Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Meram Tıp Fakültesine, diğer iki yaralı ise Konya 
Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
yaralılardan Ömer Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğre-
nildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA 

Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

FETÖ/PD) yönelik soruşturma kapsamında, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe 
Arama Kurtarma (MAK) timinden 29’u tutuklu 31 sanığın yargılanmasına başlandı

MAK timi davasında 
yargılanma başladı
Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/

Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/
PDY) yönelik soruşturma kapsamın-
da, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 
Muharebe Arama Kurtarma (MAK) 
timinden 29’u tutuklu 31 sanığın yar-
gılanmasına başlandı.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
deki duruşmaya, sanıklar, yakınları 
ve avukatlar katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski teğmen 
Ahmet Tarık Aydın, 135. MAK timin-
de depo sorumlusu olarak görev yap-
tığını söyledi. Darbe girişimi günü iki 
helikoptere makineli tüfekler de dahil 
olmak üzere mühimmatın taşınması 
emri aldığını anlatan Aydın, kalkışma-
nın, tatbikat ve eğitim olduğunu dü-
şündüğü öne sürdü. Sanıklardan eski 
astsubay Çağlar Arık da helikopterle-

rin teçhizatlandırılmasıyla ilgili emri, 
filo komutanından aldığını iddia etti. 
Arık, harekat subayları ile tim komu-
tanlarının dışında görevin içeriğinin 

bilinmediğini savundu.
ÜZERİNDE ÇIKAN “1 DOLARI” 

BANKADAN ALMIŞ
Sanık eski astsubay Çağlayan Çe-

tin ise 15 Temmuz’da filo komutanı-
nın, askerlerin cep telefonlarının top-
latılması emrini verdiğini belirtti.

Darbe girişimini televizyondan 
izlediğini ifade eden Çetin, “Arka-
daşlarla gelişmeleri takip ediyorduk. 
Cumhurbaşkanının, televizyondan 
halkı sokaklara çağırmasının ardın-
dan Astsubay Başçavuş Enes Aksu, 
bize dönerek, ‘Şimdi Cumhurbaşka-
nını paketleyecekler’ dedi. Ben de ona 
‘Ağabey sen ne diyorsun’ diye karşılık 
verdim.” şeklinde konuştu.

Çetin, darbe girişiminin ardın-
dan gözaltına alındığı gün cebinde “1 
dolar” bulunduğunun hatırlatılması 
üzerine, parayı bir bankadan makbuz 
karşılığında aldığını öne sürdü.

Duruşma yarın devam edecek.
n AA

Saklambaç oynarken 
7. kattan aşağıya düştü

Durdurulan araçta 2,5 
kilo eroin yakalandı

Sanıklardan eski astsubay Çağlar Arık da helikopterlerin teçhizatlandırılmasıyla 
ilgili emri, filo komutanından aldığını iddia etti. Arık, harekat subayları ile tim 

komutanlarının dışında görevin içeriğinin bilinmediğini savundu.

Çumra’da kanala düşen
gencin cesedi bulundu

Çumra’da kanala düşen 
22 yaşındaki gencin cesedi-
ne, iki gün süren aramalar 
sonucunda ulaşıldı. Edinilen 
bilgiye göre, dün öğle saat-
lerinde Çumra ilçesine bağlı 
Balçıkhisar Mahallesindeki 
Çarşamba kanalına 22 yaşın-
daki Sezgin Sağlam’ın düştü-
ğü ihbarı üzerine bölgeye it-
faiye, ambulans ve kurtarma 
ekipleri sevk edildi. Yapılan 
arama-kurtarma çalışmala-
rı havanın kararmasıyla ara 
verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla 
birlikte tekrar başlayan ara-
ma-kurtarma çalışmaları sonucun-
da Sezgin Sağlam’ın cesedi, düş-
tüğü yerden yaklaşık 100 metre 

ileride bulundu. Hayatını kaybeden 
gencin cesedi, otopsi yapılmak üze-
re Çumra Devlet Hastanesi morgu-
na kaldırıldığı öğrenildi.  n İHA 

22 yaşındaki Sezgin Sağlam
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Konya Valiliği Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 
ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle devlet 
memurluğundan atılan kişi sayısının 2 bin 
624 olduğunu açıkladı.  Yapılan açıklamada, 
FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 
hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısını 
açıklandı. FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle 
Konya’da kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personel ile ilgili olarak; görevden 
uzaklaştırılan kişi sayısı 911, tutuklanan kişi 
sayısı 2 bin 143, devlet memurluğundan 
çıkarılan kişi sayısı ise 2 bin 624 olduğu 
açıklandı.  n İHA

Akşehir ilçesinde bir şahsın evine yapılan 
operasyonda çok sayıda kubar esrar ve kök 
kenevir ele geçirildi.  Konya İl Jandarma 
Komutanlığı ve Akşehir İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri tarafından Akşehir ilçesine 
bağlı Ortaca Mahallesinde M.C. (41) adlı bir 
şahsın evine mahkeme kararıyla operasyon 
düzenlendi. Evde ve eklentilerinde yapılan 
arama çalışmalarında çeşitli yerlere saklan-
mış 64 bin 560 gram kubar esrar, 250 kök 
kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele 
geçirildi. Olayla ilgili M.C. jandarma tarafın-
dan gözaltına alındı.  n İHA 

Esrar ve kenevir
ele geçirildi

2 bin 624 kişi
kamudan atıldı

Polis, kentteki eğlence mekanları, otobüs terminali ve 
çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yaptı. Konya Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eş za-
manlı olarak kenttin muhtelif yerlerinde asayiş uygulaması 
yaptı. Eğlence mekanları, otobüs terminali ve kentin farklı 
noktalarında aramalar yapan polis, şahısların GBT kontrolle-

rini gerçekleştirerek, şüpheli araçları da inceledi. Polisin yap-
tığı uygulamalara narkotik köpeği Ares’te iş yeri ve otopark-
larda bulunan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Yapılan 
aramalarda iş yeri ve araçlarda herhangi bir suç unsuruna 
rastlanmazken, yaklaşık 300 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.   n İHA

Eğlence yerlerine operasyon yapıldı

Necmettin öğretmeni şehit 
eden teröristler öldürüldü

İHA’lar teröristleri tespit 
etti, F-16’lar vurdu

Tunceli’de güvenlik güçlerince 
yürütülen hava destekli operasyon-
da, 16 Haziran’da Tunceli-Pülümür 
karayolunda öğretmen Necmettin 
Yılmaz’ı katleden 6 terörist ölü ele 
geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan 
açıklamada, İl Jandarma Komutan-
lığınca 19 Temmuz’da Nazımiye 
ilçesi kırsalındaki keşif gözetleme 
faaliyetleri esnasında silahlı insan-
sız hava aracı (SİHA) tarafından bir 
grup terör örgütü mensubunun tes-
pit edildiği bildirildi.öz konusu terö-
rist grubun SİHA ile vurulduğu ve 
bölgede operasyon başlatıldığı be-
lirtilen açıklamada, şu bilgilere yer 

verildi: “Bölgede devam eden ope-
rasyon kapsamında yapılan arama 
tarama faaliyetlerinde 6 terör örgü-
tü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Ölü 
ele geçirilen örgüt mensuplarının 
16 Haziran’da Tunceli-Pülümür ka-
rayolunda öğretmenimiz Necmettin 
Yılmaz’ı kaçıran ve şehit eden grup 
olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 
piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade 
tüfeği, tabanca, 200 gram C4 patla-
yıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam 
malzemesi ele geçirilmiştir.”

Açıklamada, Tunceli’de terörist-
lerin bulunmasına yönelik çalışma-
ların azim ve kararlılıkla sürdürül-
düğü vurgulandı.  n AA

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüjde bulunan ağaca daha sonra ise 
karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpıştı. Otomobil sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Önce ağaca sonra 
araca çarptı: 1 ölü

Sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu önce 
refüjde bulunan ağaca daha sonra 
ise karşı şeride geçerek hafif ticari 
araçla çarpışan otomobil sürücüsü 
hayatını kaybederken araçlarda bu-
lunan 7 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 22.30 merkez Kara-
tay ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre, Gü-
listan Alt Geçidine aşırı hızla giren 
Emre Büyükdemir (29) idaresindeki 

42 CVP 74 plakalı otomobil alt ge-
çit çıkışında direksiyon hakimiyetini 
kaybederek önce refüjdeki ağaca 
çarptı. Ağaca çarparak kontrolden 
çıkan otomobil daha sonra ise Kon-
ya istikametine seyir halinde olan 
Gökhan Ç. idaresindeki 42 EBR 54 
plakalı hafif ticari araçla kafa kafa-
ya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 
112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 

yaklaşık 15 dakika süren çalışma-
sının ardından Emre Büyükdemir 
ve iki kadın yolcu sıkıştığı yerden 
kurtarıldı. Durumu ağır olan sürücü 
Büyükdemir ambulansla Konya Nu-
mune Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Diğer yaralılar ise 
kent merkezindeki çeşitli hastane-
lere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza sonrası her iki araç sürücüsü 
ve araçlarda bulunan Yusuf K.(53) 
Zahide Şevval K.(13) Huri Ç.(30) 

Ayşe Ebrar Ç. (5) Mevlüt Emrah 
Ç.(2) ile henüz kimliği belirleneme-
yen bir kadın yolcu yaralandı. Kaza 
sonrası hastaneye kaldırılan Emre 
Büyükdemir buradaki müdahale-
lere rağmen kurtarılamayarak ha-
yatını kaybetti. Kaza haberini alan 
yakınları olay yerinde sinir krizi ge-
çirdi. Kaza sonrası bir vatandaş ka-
zada yakınları yaralanan bir kadını 
teselli etmeye çalıştı.
n İHA

Hakkari’de Kavaklı ile Çoban 
Dağı arasındaki bölgede İHA’lar 
tarafından tespit edilen 3 terörist 
hava harekatıyla etkisiz hale geti-
rildi. Hakkari’de Kavaklı ile Çoban 
Dağı arasındaki bölgede 3 teröristin 
hava harekatıyla etkisiz hale geti-
rildiği bildirildi.  Valilikten yapılan 
açıklamada, İl Jandarma Komutan-
lığına bağlı Merkez İlçe Jandarma 
Komutanlığı sorumluluk sahasın-

da bulunan Kavaklı ile Çoban Dağı 
arasındaki bölgede insansız hava 
araçlarıyla (İHA) 3 bölücü terör ör-
gütü mensubunun tespit edildiği 
belirtildi. 

Açıklamada, “Tespit edilen 3 
bölücü terör örgütü mensubu F-16 
savaş uçakları ile yapılan hava hare-
katı neticesinde etkisiz hale getiril-
miştir. Konuyla ilgili tahkikat devam 
etmektedir.” denildi.  n AA

İngiltere uçuşlarında elektronik yasak kalkıyor
İngiltere, Türkiye’den bu ülkeye 

yapılan uçuşlarda kabin içinde uy-
gulanan elektronik cihaz yasağının 
kaldırılacağını Türk makamlarına 
bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edini-
len bilgiye göre, İngiltere’nin Avru-
pa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet 
Bakanı Alan Duncan ile İngiltere 

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Ba-
kan Çavuşoğlu’nu arayarak yasağın 
kaldırılmakta olduğunu söyledi.

Görüşmelerde Duncan ve John-
son’ın, Bakan Çavuşoğlu’na İngiliz 
makamlarının yaptığı değerlendir-
menin ardından bu yönde bir karar 
aldıklarını aktardığı öğrenildi.

ABD ve İngiltere’nin uçuşlarda 

elektronik cihaz kısıtlaması
ABD, aralarında İstanbul Ata-

türk Havalimanı’nın da bulunduğu 
8 ülkedeki 10 havalimanından, İn-
giltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden 
gelen doğrudan uçuşlarda kabin 
içine diz üstü ve tablet bilgisayar-
la normalden büyük cep telefon-
larının alınmasının yasaklandığını 

açıklamıştı. ABD’nin mart ayından 
bu yana Türkiye’den icra edilen 
uçuşlarda başlattığı kabinde elekt-
ronik eşya yasağı uygulaması, 5 
Temmuz’da Türk Hava Yolları’nın 
(THY) Atatürk Havalimanı’ndan 
New York’a yaptığı tarifeli seferle 
kaldırılmıştı.
n AA

Gülistan Alt Geçidine aşırı hızla giren Emre Büyükdemir (29) idaresindeki 42 CVP 74 plakalı otomobil alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaca çarptı.
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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

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.
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ELEMANLAR 
ARANIYOR
- YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE 20 YAŞINI 
AŞMAMIŞ ELEMAN

- GRAFİK 
TASARIMCI
- MONTAJ 

ELEMANLARI
alınacaktır

-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; 

-YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
KAYNAK

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
MONTAJ

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE 
TORNA

.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

Bünyemizde çalıştırılmak üzere;

DENEYİMLİ  
Satış 

Danışmanı ve 
Bayan 

Sekreter 
ALINACAKTIR.

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

Yaka Marina Düğün ve Toplantı  Salonu 

Tel: 0533 483 62 79
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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



Kuzey Irak’ın Kandil bölgesin-
deki terör hedeflerine yönelik hava 
harekatında 4 PKK’lı terörist etkisiz 
hale getirildi. Genelkurmay Baş-
kanlığından yapılan bilgilendirmeye 
göre, Kuzey Irak’ın Kandil bölgesin-

de hudut hattındaki karakol ve üs 
bölgeleri ile yurt içindeki operasyon 
birliklerine saldırı hazırlığında olduk-
ları tespit edilen bölücü terör örgütü 
PKK mensuplarına yönelik hava ha-
rekatı düzenlendi. 

Hava harekatında 4 terörist et-
kisiz hale getirildi, bir Doçka uçaksa-
var silah mevzisi ve bir barınak imha 
edildi. Görevlerini başarıyla tamam-
layan jetler, emniyetle üslerine dön-
dü.  n AA 
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve yıkama 
merkezi iş değişikliği 

nedeniyle devren
SATILIKTIR

İrtibat
0544 660 09 81

TANKSAN TANKER 
SANAYİİ VE TİCARET

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 

ELEKTRİK ve GAZALTI 
KAYNAK kullanımını 

bilen deneyimli 
kaynakçılar 

aranmaktadır.
ASTİM SANAYİİ SİTESİ. Fevzi çakmak Mh. 

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

İLETİŞİM: 0532 633 79 87

* DÖKÜM KALIPÇISI
* DÖKÜM KALIP YARDIMCISI
* FLEX TAŞLAMA ELEMANI

* MEKANİK BAKIMCI 
(ELEKTRİK BİLGİSİ OLAN)

* MEKANİK TEKNİKERİ
 (BİLGİSAYAR ÖN BİLGİSİ OLAN)

* İNDÜKSİYON OCAĞI TECRÜBESİ OLAN 
OCAKÇI VE YARDIMCI ELEMAN

* YETİŞTİRİLMEK ÜZERE VASIFSIZ ELEMAN
FABRİKAMIZ SİGORTA+YEMEK+SERVİS+MAAŞ+PRİM 

TEMELİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAKTADIR.

KONYANIN İLERİ GELEN FABRİKAMIZIN BÜYÜYEN VE KAPASİTESİ 
ARTAN DEPARTMANLARIMIZA TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.
ADRES : 3.Organize Sanayi Bölgesi 4.Sokak No:5 Selçuklu/KONYA

TEL: 342 10 70 PBX - 239 10 86 

Kandil’de teröristler vurulduKaratay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, yaşanabilir ve modern bir Karatay inşa etmeyi hedeflediğini söyledi

‘Modern bir Karatay
inşa ediyoruz’

Daha yaşanılabilir bir Karatay için 
var gücüyle çalışan Karatay Belediye-
si, çalışmalarını hem merkezde hem 
de merkeze uzak mahallelerde ara-
lıksız sürdürüyor. Karatay Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yan-
dan kent merkezinde yer alan Fetih, 
Elmacı, Fevzi Çakmak, Selim Sultan, 
Karaaslan Üzümcü, Doğuş Mahalle-
lerinde asfalt kaplama, asfalt yama, 
tretuvar ve logar yapım çalışmaları-
nı sürdürürken; bir yandan da Göçü, 
Karakaya ve Akörenkışla’da yeni yol 
açma ve satıh kaplama çalışmalarına 
devam ediyor. Başkan Hançerli hiz-
metin kesintisiz olarak merkezden 
95 km uzağa taşındığı belirterek “İlçe 
merkezinde ne varsa merkeze uzak 
mahallelerimizde   de o hizmetler ola-
cak” dedi. Başkan Hançerli, merkeze 
uzak mahallelere yapılan sosyal do-
natı alanları,  Hayıroğlu, Yarma, Ova-
kavağı, Göçü, Karakaya, İsmil düğün 
salonları, Ovakavağı, Hayıroğlu ve İs-
mil’e kazandırılan suni çim sahalar ile 
hizmet ağının merkezden uzağa doğ-
ru genişlediğine dikkat çekti. Başkan 

Hançerli yapılan çalışmaların her ma-
hallesi her sokağı ile daha yaşanabilir 
ve modern bir Karatay inşa etmeyi 
hedeflediğini söyledi.  Karatay Bele-

diyesi’nin yaptığı çalışmalardan duy-
duğu dile getiren vatandaşlar, Başkan 
Hançerli’ye ve ekibine teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 3 Bölge Müdürlüğü Memur Çalışanlar İçin Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/353115
1-İdarenin
a) Adresi : HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI NO:151 
   42300 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322242700 - 3322356499
c) Elektronik Posta Adresi : bol03@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 12 kalem koruyucu giyim malzemesi 
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
    bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  :  Yüklenici, teklifinde belirttiği KGYM’ leri (Koruyucu Giyim 
    Malzemeleri), sözleşme imzalandıktan sonra idarece 
    kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen 
    her bir çalışan adına malzemenin cinsi, miktarı ve beden 
    ölçüsünü tayin etmek maksadıyla giyim kartı ve benzeri 
    araçlar marifetiyle teklifinde belirttiği teslimat noktaları 
    (mağazalarında) ihtiyaç listesi ve KGYM bilgi formunda 
    belirtilen KGYM’ lerini ayni olarak verecektir.
c) Teslim tarihi : Koruyucu giyim malzemeleri (KGYM) İdare personeline 
   90 takvim günü içerisinde yüklenicinin teslimat noktasında 
   (mağazada) teslim edilecektir. ihtiyaç listesinde belirtilen 
   ürünleri almaya hak kazanan çalışan (beden numarası tespiti 
   için) en fazla 1 ay içerisinde yüklenicinin teslimat noktasına 
   (mağaza) müracaat edecektir. Muayene işlemlerinin 
    tamamlanmasını müteakip KGYM almaya hak kazanan 
    Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına yüklenicinin 
    teslimat noktalarında dağıtıma başlanan koruyucu giyim 
    malzemelerinden idarece onaylanmış bulunan personel 
    listesine göre teslimat yapılacaktır. Çalışanlar, teslimat 
    noktasında bulunan emsal (muadil) KGYM talep etmesi 
    halinde; ürünün indirimli etiket fiyatı üzerinden % 15 fazlası 
    bedelindeki ürünleri alabilecektir. Yüklenici, Teknik 
    Şartnamenin ekinde bulunan “Koruyucu Giyim Malzemesi 
    Teslim Tesellüm Tutanağı” nı ve idarece kendisine verilecek 
     isim (icmal) listesini her bir personele imzalatıldıktan sonra 
     Koruyucu Giyim Malzemelerini ayni olarak hak sahiplerine 
     teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu- Horozluhan 
   Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu / KONYA 
b) Tarihi ve saati : 16.08.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
İstekliler,  aşağıda belirtilen evrakları ihalede vereceklerdir:
1- İstekliler, Konya ili sınırları içerisinde en az 1 (bir)  tanesi Alışveriş merkezinde olmak üzere 2  (iki) 
mağazaya sahip olacak ve bu mağazaların bir yıldan daha fazla olmak üzere faaliyetini sürdürdüğüne 
dair belgeyi,
2-Çalışanlara, KGYM (Koruyucu Giyim Malzemeleri) teslimatını Konya ili sınırları içerisinde bulunan 
mağazalarının tamamından yapabileceğini belirten yazıyı,
3-Koruyucu Giyim Malzemelerini bayan ve erkek olarak teklifinde sunduğu mağazalarında satıldığını 
gösteren yazıyı, 
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
İstekliler; İhtiyaç listesinde belirtilen Koruyucu Giyim Malzemelerinin en az 5 (beş) kalemini Türkiye’de 
bulunan fabrikalarda imal edildiğini belgeleyen yazıyı ihalede vereceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
1- İstekliler,  teklif ettikleri Koruyucu Giyim Malzemelerinin marka, model ve imalatçısının bilgilerini  
Teknik  şartnamenin ekinde  olan “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” nda açık olarak 
belirteceklerdir.
2- “KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU” nda teklif edilen her bir kalemin fotoğrafı, teknik 
özellikleri ve ürünle ilgili açıklamalar form ekinde sunulacaktır.
BAYAN İÇİN TEKLİF EDİLECEK KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
ERKEKLER İLE AYNI OLACAK, ANCAK KESİMLERİ BAYANLARA UYGUN OLACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 165 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği- Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151 Selçuklu / KONYA 
adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu- Horozluhan Mah. 
Ankara Cad. No:151 Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 
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 TÜİK, 3 aylık dönemi kapsayan işsizlik verisini yayınladı. Özellikle genç neslin işsizlikten etkilendiği 
belirten Psikolog Cüneyt Kaya, işsiz bireylere karşı mahalle baskısının olmaması gerektiğini söyledi 

‘İşsizlik kişileri 
kaygılı hale getirir’

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 
Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerini 
kapsayan işsizlik verilerini açıkladı. 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ni-
san döneminde geçen yılın aynı dö-
nemine göre 463 bin kişi artarak 3 
milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 
ise 1,2 puanlık artış ile  yüzde 10,5 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönem-
de; tarım dışı işsizlik oranı 1,4 puan-
lık artış ile yüzde 12,4 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) iş-
sizlik oranı 3,8 puanlık artış ile yüzde 
19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu 
oran 1,2 puanlık artış ile yüzde 10,7 
olarak gerçekleşti.  
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 
yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 519 bin kişi arta-
rak 28 milyon 157 bin kişi, istihdam 
oranı ise değişim göstermeyerek 
yüzde 47,2 oldu. Bu dönemde, tarım 
sektöründe çalışan sayısı 32 bin kişi 
azalırken, tarım dışı sektörlerde çalı-
şan sayısı 550 bin kişi arttı. İstihdam 
edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde 
19,1’i sanayi, yüzde 7,8’i inşaat, yüz-
de 54,3’ü ise hizmetler sektöründe 
yer aldı. İşgücü 2017 yılı Nisan döne-
minde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 982 bin kişi artarak 31 milyon 
444 bin kişi, işgücüne katılma oranı 
ise 0,7 puan artarak yüzde 52,7 ola-
rak gerçekleşti.

“İŞSİZLİK BİRÇOK 
PLANI ERTELETİYOR”

İşsizlik rakamlarıyla birlikte ya-
şanan toplumsal sorunlara dikkat 
çeken Psikolog Cüneyt Kaya, özellikle 
genç neslin işsizlikten etkilendiği be-
lirtti ve işe sahip olamamanın bireyin 
üzerinde baskı oluşturmaması için 
neler yapılabileceği hakkında yorum-
larda bulundu. 

Psikolog Kaya, toplumda kişile-
rin işe yarar hissetmeleri adına, bir 
işe sahip olmaları adına bir eğilimin 
olduğunu dile getirerek, “Bir kişinin 
yetişkin sayılabilmesi için biyolojik, 
psikolojik ve toplumsal olarak belirli 
bazı aşamalardan geçmiş olması bek-
lenir. Bunlardan biri de bir işe sahip 
olmak ve yaşamını maddi anlam-
da başka birine gerek duymaksızın 
sürdürebilmesidir. Pek çok gençten 
toplumun beklentisi de budur. Kişi-
lerin okullarını bitirdikten sonra yeni 
bir yaşama adım atmaları için işlerini 
ellerine almaları gerektiği düşünü-
lür. İşte bu noktada kişi belirli ne-

denlerle iş sahibi olamadığında tam 
anlamıyla yetişkin kabul edilebilme-
si için en önemli koşullardan birini 
gerçekleştirememiş düşüncesine ka-
pılıp kendilerini ‘işe yaramaz’ olarak 
nitelendirebilirler. Bu kişilerin kendi 
gözlerindeki imajlarını zedeleyip bir 
özgüven kaybına neden olabilir. Bu-
nunla beraber toplumsal beklenti-
leri karşılayamamış olmanın verdiği 
stresi de unutmamak gerekir. Bu 
noktada mahalle baskısı kişilerin ya-
şamında sarsıcı bir noktada yer alır 
ve pek çok kişi artık bu konularla ilgili 
sorulardan bunalmış bir hale gelirler. 
İş sahibi olamamak kişilerin hayatla-
rında başka bir sürü noktayı da etkiler 
ve kişiler bir işlerinin olmaması nede-
niyle evlilik, ebeveyn olma gibi diğer 
pek çok şeyi de ertelemiş olurlar. Ge-
leceklerine dair bu belirsizlik kişileri 
giderek daha da kaygılı hale getirir” 
diye konuştu.

“SOSYAL DESTEK ORTAMI 
OLUŞTURULMALI”

>İşe sahip olamayan bireylerin 
ilgili meslek kuruluşundan ilgisini 
çekmemesini, aksine sektörel geliş-
melerle ilgili kişinin kendisini yenile-
mesini tavsiye eden Psikolog Cüneyt 

Kaya sözlerine şöyle devam etti: “İş-
sizlik konusunda yapılması gereken 
esas şey kişinin kendini yeniden de-
ğerli ve önemli hissetmesi ve sandı-
ğının aksine işe yaramaz olmadığını 
kavramasıdır. İlgili olduğu meslek 
dalıyla bağını koparmamalı ve bu 
alanla ilgili gelişmeleri, yenilikleri ta-
kip etmelidir. Bu durum işine karşı 
oluşacak soğumayı önlemekte önem-
lidir. Ayrıca kişinin katılacağı kurslar, 
edineceği hobiler ve yeni ilgi alanları 
keşfedip kendini geliştirmesi depres-
yon durumunu engellemede başat 
rol oynamaktadır. Bu hobiler meslek 
dalıyla ilgili olabileceği gibi tamamen 
yabancı olduğu bir konuda olabilir. 
Bu uğraşla ilgili zaman geçirmesi, 
kafa yorması kişiyi sürekli işsizlik 
durumunu düşünmekten de alıkoy-
maktadır. Katıldığı yeni ortamlarda 
yeni kişilerle tanışması sosyalleşmesi 
açısından önemli kabul edilir. Bu ko-
nuyla alakalı sorumluluk sahibi diğer 
kişiler ise bu bireylerin yakın çevre-
leridir. Onlar bu noktada kişinin hala 
önemli ve değerli olduğunu hissettir-
meyi unutmamalı faydalı bir sosyal 
destek ortamı oluşturmalılardır.” 
n UFUK KENDİRCİ

İşsizlik rakamlarıyla birlikte yaşanan toplumsal sorunlara dikkat çeken Psikolog Cüneyt Kaya, özellikle genç neslin işsizlikten etkilendiği 
belirtti ve işe sahip olamamanın bireyin üzerinde baskı oluşturmaması için neler yapılabileceği hakkında yorumlarda bulundu.

Psikolog Cüneyt Kaya
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‘Tüm sözleşmeli personel 
kadroya geçirilmelidir’

Büro Memur-Sen Konya Şube 
Başkanı Mahmut Çimen, “Çalışma 
hayatında tüm sözleşmeli personel 
kadroya geçirilmelidir. Bu konuda 
ısrarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Büro Memur-Sen Konya Şube 
Başkanı Mahmut Çimen konu 
hakkında şu açıklamada bulundu: 
“4/B’lilerin sözleşmeden kaynakla-
nan sorunları var. 

Bugüne kadar yaptığımız çalış-
malarda bu sorunları tek tek tespit 
ettik ve hazırlıklarımızı tamamladık. 

Bu kapsamda 4. Dönem Toplu 
Sözleşme konularını belirledik. Ta-
lepleri toplu sözleşme masasına ta-
şımak için artık gün sayıyoruz. Ma-
sadan çözüm çıkması için mücadele 
edeceğiz. Sorunların temelinde kad-
ro verilmemesi yatmaktadır. Sözleş-
meliler için değişmez talebimiz kad-
ro verilmesidir” diye konuştu.

ÇALIŞANLAR ARASINDA AYRIM 
KABUL EDİLEMEZ

Kamu görevlileri arasında ayrım 
gözetilmeden durumlarında iyileş-
tirme yapılması gerektiğini ifade 
eden Çimen, “Bilinmesini isteriz ki 
kamu görevlilerinin taleplerinin kar-
şılanmadığı, beklentilerimize uyma-

yan hiçbir toplu sözleşme metnini 
kabul etmeyeceğiz. İçi dolu olmayan 
bir metni asla imzalamayız. Sözleş-
meli personelin kadro talebi mutla-
ka karşılanmalı, yaşanan sorunlara 
kökten çözüm bulmak kadro veril-
mesinden geçmektedir” dedi. 

 “Çalışma hayatını düzenleyen, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’nın kendi personelini görmüyor 
olması asla kabul edilemez” diyen 
Çimen, “Tüm sözleşmeli personel 
kadroya geçirilmelidir. Bu konu-
da ısrarımızı sürdüreceğiz. Tayin 
hakkı olmayan, görevde yükselme 
şansı bulunmayan, ailesinden ayrı 
yaşamak zorunda kalan, doğum, 
ölüm ve ücretsiz izin hakları kadrolu 
memurdan farklı olan 4/B’liler kad-
ro müjdesi verilmesi için çaba sarf 
ediyoruz.  

4/B’lilerin mali ve sosyal hakla-
rı düzeltilmelidir. Herkes bilmelidir 
ki, sendika olarak bu kardeşlerimi-
ze sahip çıkmaya devam edeceğiz. 
4/B’lilere kadro bizim kırmızıçizgi-
mizdir. Kadro mücadelesinden asla 
vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Büro Memur-Sen Konya Şube Başkanı Mahmut Çimen

Hayvancılık sektöründen bilimsel atılım 
Selçuk Üniversitesi (SÜ), Bilim 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 
Konya Ticaret Borsası, ve Konya 
Teknokent-Selçuk TTO tarafından 
düzenlenen ‘Sektör Profesyonelleri 
Zirvesi-1 Hayvancılık ve Yem Sektö-
rü Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ 
buluştayı gerçekleştirildi. Yem ve 
hayvancılık sektöründe öncü firmalar, 
sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum-
lar, araştırmacılar ve öğretim üyeleri 
sektör sorunlarını ve deneyimlerini 
paylaşarak işbirliği olanakları için bir 
araya geldi. 

Bir otelde düzenlenen buluştayın 
açılışında konuşan Konya Teknokent 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Selçuk 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Birol Dağ, Konya Teknokent ve Sel-
çuk TTO’nun çalışmaları hakkında 
bilgi vererek, “Sektörün sorunlarını 
ve deneyimlerini paylaşarak iş ola-
naklarının konuşulacağı bir buluştay 
olacak. Sağlıklı hayvanlarla gıda üre-
timi, dengeli beslenme, kaliteli kaba 
yem gibi sektörün önemli konuları 
tartışılacak. Buluştaya, KOP Bölgesi 
üniversiteleri, araştırma enstitüle-
ri, araştırma birlikleri gibi kurum ve 
kuruluşların araştırmalarının önemli 
katkısı olmuştur” dedi.

“Üniversite-sanayi iş birliği gay-
retlerimize bir de kamunun ilave 
edildiğini” belirten Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Kara ise “Kamu ile 
birlikte süreci biraz daha hızlandır-
maya, süreçleri doğru yürütmeye, 
bununla ilgili yönergeleri ve yeni yö-
netmelikleri de çıkarılmaya çalışıldı. 
Kadim kültürlerin getirdiği değerler-
den ışık alabilen, bilim ve teknolojiyi 
gereği gibi kullanan çağdaş eğitim 
ve öğretim metotlarıyla öğrenci ye-
tiştirebilme noktasında üniversitemiz 
kendisini sorumlu tutmuştur. Aynı 
zamanda üniversitemiz bölgemizdeki 
kalkınmanın ana dinamikleri olarak 
üniversite-sanayi iş birliği ile bera-
ber, bilgilerimizi sanayide ve sektör-
lerde uygulayabilmeyi kendisi için 
bir sorumluluk addetmiş ve bu nok-
tada çalışmalarını uzun süre devam 
ettirmiştir. Uzun süre devam eden 
birlikteliklerden sonra teknokentler 
arayüzler olarak oluşmuş ve bu tek-
nokentlerin gayretiyle de üniversite-
lerimiz sorumlu oldukları üniversi-
te-sanayi işbirliği sürecini biraz daha 
ileriye doğru götürmeye çalışmışlar-
dır” diye konuştu.

Prof. Dr. Kara, “Sahip olduğumuz 
gücümüzü, elde ettiğimiz bilgiler de-
ğil, bilgileri ortaklaşa paylaşabildiği-
miz, sorunları derinliğine konuşabil-
diğimiz, çözüm önerilerini beraberce 
irdeleyebildiğimiz ama en önemlisi 
de bunlarla ilgili iyi ve güzel örnekleri 
ortaya koyup bu tür çalışmaların ne 
derece önemli olduğunu toplantılarla 
ortaya çıkartıyoruz. 

Aslında gücümüz birlikteliğimiz-
den geliyor. Bu doğrultuda biz de 
Selçuk Üniversitesi olarak girişimci 
ve yenilikçi üniversite endeksinde 
Türkiye’de teknik üniversiteler dahil 
7. ve teknik üniversiteleri çıkartırsak 
bünyesinde tıp fakültesi bulunan üni-
versiteler açısından da 2. sırada yer 
alıyoruz. 

Bu üniversite-sanayi iş birliğini 
kendisi için görev ve sorumluluk ad-
deten, çaba sarfeden, çok büyük bir 
gayretle birlikteliği sağlamaya çalışan 
arkadaşlarımızın omzunda yükseli-
yor. Bu arkadaşlarımıza da bölgemiz 

adına, üniversitemiz adına minnet ve 
şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu 
millet kendisine hizmet etmiş, değer 
vermiş, değer katmış insanları her za-
man hayırla yad edebilecek vefalı bir 
millettir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı Kamu-Üniversite-Sanayi Konya İl 
Temsilcisi Doç. Dr. Necati Ataberk, 
sunumunda “Sektörün firmalarını ve 
bu konuda önemli araştırmalar yapan 
öğretim üyelerinin bir araya getirme-
ye çalışıyoruz. Birlikte katma değeri 
yüksek ileri teknoloji ürünlerinin or-
taya çıkması en önemli amacımız. 
Buluştayda gerçekleştirilen işbirlik-
lerinden hem üniversitelerin hem de 
firmaların kazançlı çıkacaktır” dedi.

Programda Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Yetişir 
ise, ‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Çerçe-
vesinde Konya Hayvancılığı: Sorun-
ları ve Çözüm Önerileri’ hakkındaki 

sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. 
Yetişir, “Hayvansal ürünler insan top-
lumlarının yeterli ve dengeli beslen-
mesi bakımından önemlidir. Tüm ül-
kelerin bu ürünler bakımından amacı 
kendi kendine yetmektir. Ancak yem 
ham maddeleri üretim potansiyeli 
tüm ülkelerde yeterli düzeyde değil-
dir. Hayvancılıkta üretim maliyeti dü-
şük ve kaliteli bir ürün üretimi hedef 
alınmalıdır” diyerek Türkiye’deki hay-
vancılık istatistikleri hakkında da bilgi 
verdi. Açılış sunumlarının ardından 
sektörde önemli araştırmalar yapan 
öğretim üyeleri sunumlarını gerçek-
leştirdiler.

Düzenlenen buluştaya; Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, KOP Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Uğur Özalır, firmalar ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim 
üyeleri katıldı.
n HABER MERKEZİ 

‘Sektör Profesyonelleri Zirvesi-1 Hayvancılık ve Yem Sektörü Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ buluştayı gerçekleştirildi.

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansta 15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen, 15 Temmuz Darbe 
girişiminde yaşadıklarını anlattı. Özen “Türkiye o gece ezan ve selalarla dirildi, sokağa döküldü, dualarla ayakta kaldı” dedi

‘Ezan ve selalarla dirildik’
MÜSİAD Konya Şubesi Brifing 

salonunda gerçekleştirilen program-
da konuşan 15 Temmuz Gazisi İbra-
him Özen, 15 Temmuz Darbe Giri-
şiminde yaşadıklarını anlattı. Afrika 
Başkanlar toplantısına katılmak için 
15 Temmuz’da İstanbul’a giden İb-
rahim Özen, “İstanbul’a günü birlik 
gider gelirdim. Ama o gün kaldım ve 
cumartesi sabahı yola çıkmayı planlı-
yordum. 

O gün askerlerin köprüyü kapat-
tığını ve kapatma sebeplerinin ise 
herkes gibi bomba ihbarı olduğunu 
düşünüyorduk. Saat 12’ye yaklaş-
mıştı. O saate kadar ne olup bittiğini 
anlayamamıştık. Beni merak eden 
arkadaşlarım telefonla iletişime ge-
çerek, darbe olduğunu söylediler. 
Hemen televizyonu açtım ve her ka-
nalda darbe haberleri yer alıyordu. 
Cumhurbaşkanı’mızın çağrısıyla apar 
topar kendimi sokağa attım. Binler-
ce vatandaşlarla birlikte darbecilere 
karşı dur demek için eski adı Boğaziçi 
Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler 
köprüsüne doğru yürüyüşe geçtik. 1 
saat içinde 12 buçuk kilometre kadar 
yürüdük. Uzun bir yürüyüştü ama be-
nim için kısa geçti. Darbe girişimini 
“periscope” vasıtasıyla canlı yayınla 
takipçilerimle paylaştım. Köprüye 
doğru geldik ama köprü darbeci as-
kerler tarafından kapatılmıştı. Grupta 
kimseyi tanımıyordum fakat oldukça 
saygılı bir gruptu. Yürüyüş esnasın-
da birbirlerine çarptıkları anda bile 
birbirinden özür diliyorlardı. Köprüye 
giden geri geliyor, ateş ediyorlar diye 
telkinde bulunuyorlar. Köprüye yak-
laştıkça sayımız azalmıştı, yaklaştık-
ça silah sesleri daha net duyulmaya 
başlamıştı. Uçaklar alçak uçuş yapıyor 
ama içimizde hiçbir korku yoktu. O 

esnada eşimizi, çocuğumuzu, işimizi 
gücümüzü kısacası hiçbir şeyi dü-
şünmüyorduk. Silah sesleri arttıkça 
yürümeye devam ettik. Kendimizi 
koruyalım yere yatalım diye hiç dü-
şünmedik. Köprüde yaralı var diye 
sesler gelmeye başlayınca insanlar 

kendilerini koruma amaçlı sağa sola 
kaçışmaya başladı. Bende o esnada 
darbecilerin ateş açması sonucu sol 
ayağından vuruldum. Vatandaşlar 
kanı durdurmak için ilk müdahalesi-
ni yaptı, bayrakla bacağımı sardılar. 
4 kişi beni bir araca bindirerek has-

taneye götürdüler. Hastanede çok 
hoş karşılanmadık açıkçası. Tampon 
yaptılar, serum bağladılar. MÜSİAD 
Konya Şubesi 6. Dönem Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek’le irtibata geçerek, bu-
rada ameliyat etmiyorlar nereye gi-
debiliriz diye sordum. Lütfi Başkanım 

hemen başka bir hastaneye gitmemi 
istedi. Ama o gece hastaneye gidecek 
bir ambulans bulamadık, bulmakta 
oldukça güçtü. Bir araç bulduk ama 
bütün yollar kapalıydı, hastaneye 
gitmemiz neredeyse iki saati aştı. O 
hastanede tedavim tamamlanınca 
Konya’ya döndüm. Ayağımda kalıcı 
bir hasar yok ancak şeref madalyası 
gibi taşıyacağım platin halen duruyor. 
Şükürler olsun ki Şehitler köprüsünde 
benimde kanım var. 

Şehit yakınlarının ve Gazilerimi-
zin anlattıklarını dinledikçe herkeste 
ortak bir duygu ve ruh var. Rabbimiz 
o gece kalbimizden korkuyu almış ve 
bize bir cesaret vermişti. Rabbimize 
şükürler olsun. Nasıl bir gece atlattığı-
mızı sonrasında daha iyi anladık. Dar-
becilerin hesap edemedikleri bir şey 

vardı; bütün herkes vatan ekseni et-
rafında birleşerek sokaklara akın etti 
ve tanklara karşı direndi. Milletimizle 
ne kadar gurur duysak azdır. O gece 
gerçekten Türkiye Ezan ve Selalarla 
dirildi, sokağa döküldü, dualarla ayak-
ta kaldı. Rabbim o geceyi Ülkemize ve 
Milletimize tekrar yaşatmasın. Allah 
birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak 
isteyenlere fırsat vermesin. Birlik ve 
beraberliğimizi artırsın. Biz bir ve 
beraber olduğumuz sürece Allah’ın 
izniyle kimse üstemizden gelemez” 
dedi. 

Programın sonunda MÜSİAD 
Konya Şubesi Gençlik Kurulu Başka-
nı Kadir Başaran, 15 Temmuz Gazisi 
İbrahim Özen’e günün anısına hediye 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

15 Temmuz Gazisi İbrahim Özen, 15 Temmuz Darbe Girişiminde yaşadıklarını anlattı.
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Tuzlukçu Koraşi’de su sorunu çözülüyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Tuzlukçu İlçesi Koraşi Mahallesi’n-
de yapımını sürdürdüğü sulama 
göleti ve damlama sulama tesisi ile 
bölgenin su hasretine son verecek, 
tarımsal üretime katkı sağlayacak. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni 
Büyükşehir Yasası ile ilçelerde yap-
mayı sürdürdüğü sulama göleti ve 
damlama sulama yatırımlarına bir 
yenisini daha ekliyor. 

Tuzlukçu Koraşi Sulama Göleti 
ve Damlama Sulama Tesisi kısa süre 
içinde tamamlanacak. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşe-
hir Yasası sonrası tarımsal destek 
ve yatırımlara ağırlık verdiklerini 
belirterek, susuzluk nedeniyle ta-
rımın yapılamadığı, her geçen gün 
nüfusun azaldığı bölgelerde göletler 
ve damlama sulama tesisleri yaptık-
larını söyledi.  

KOP İdaresi kaynaklarıyla yapı-
mı devam eden Tuzlukçu - Koraşi 

Sulama Göleti ve Damlama Sulama 
Tesisi’nin 505 bin metreküp su de-
polayarak 400 dekar alanı sulayabi-

leceğini belirten Başkan Akyürek, 
“Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak 
tesis için 25 bin metre boru döşendi. 
Göletin 220 bin metreküplük dolgu 
hacmi bulunuyor. Sulama göleti ve 
damlama sulama tesisi ile bölgede 
daha çok arazi, daha az su ile sulana-
bilecek” dedi. 
BAŞKAN AKYÜREK’E TEŞEKKÜR ETTİ-
LER 

Tuzlukçu Koraşi Mahalle Muhta-
rı Mehmet Aşkın, mahallelerine ya-
pılan yatırım nedeniyle Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e 
teşekkür etti. Nüfusun büyük çoğun-
luğunun gurbette olduğunu belirten 
Şahiner, göletin yapılmasıyla köyün 
çehresinin değişeceğini, özellikle çi-
lek, fidan ve sebzecilik yetiştiriciliği-
nin yaygınlaşacağını söyledi. 

Mahalle sakinleri ise, 50 yıllık su 
hasretinin sona ereceğini belirterek, 
Başkan Akyürek ve emeği geçenlere 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelerde 

yapmayı sürdürdüğü sulama göleti ve 
damlama sulama yatırımlarına 

bir yenisini daha ekliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi ve Konya İnsani Yardım 
Derneği İHH işbirliğinde eğitimlere başlayan “Hatıra Yaz Okulu” öğrencilerini ağırladı

Geleceğe ışık tutacak
Hatıra Yaz Okulu

Selçuklu Belediyesi, proje destek 
programı kapsamında sivil toplum 
kuruluşları ve derneklerle örnek 
projeleri hayata  geçirmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda Konya İnsani 
Yardım Vakfı İHH işbirliği ile düzen-
lenen “Hatıra Yaz Okulu” Konyalı 
yetim ve muhtaç 100 öğrenciyle eği-
timlere başladı. Yaz okuluna katılan 
ve 8 hafta süresince dini eğitimin 
yanı sıra birçok kültürel, sosyal ve 
sportif etkinlikle tatili dolu dolu ge-
çirecek olan öğrenciler etkinlik kap-
samında Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ettiler. 
Ziyarette İHH Konya Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ahmet Sami Uysal, Pro-
je Koordinatörü Fatih Çetinkaya ve 
eğitmenler de yer aldı. Projeye ka-
tılan çocuklara çağrı yapan Başkan 
Altay,”Yaz okulu geleceğinize ışık 
tutacak. Sizler de bu mirası gelecek 
nesillere taşıyın” dedi.  

YAZ OKULU GELECEĞİNİZE 
IŞIK TUTACAK

Selçuklu Belediyesi’nin şehre de-
ğer katan projelere destek verdiğini  
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Bu kap-
samda İHH da, “Hatıra Yaz Okulu” 
ismiyle çok güzel bir proje yürütüyor 
ve sizin için eğlenceli bir yaz okulu 
oldu. Hem dinimizi öğrendiniz, hem 
de birçok etkinlik yaptınız. Bu proje 
hayatınızın bir bölümünde sizin için 
bir mutluluk, geleceğinize önemli 
bir mihenk taşı oldu ve bunu unut-

mazsınız. Yazı böyle güzel geçirme-
nize vesile olanlara, emeği geçenlere 
teşekkür ediyoruz.Burada özellikle 

gönüllü eğitmenlerinize teşekkür 
ediyorum. Allah onlardan razı olsun. 
Selçuklu Belediyesi olarak biz de 

bu güzel projeye destek veriyor ve 
böyle bir projeye ortak olmaktan da 
çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
İnşallah burada öğrendiğiniz faydalı 
bilgiler bundan sonraki yaşamınızda 
size önemli bir ışık olacaktır” dedi. 

 Eğitim ve gençlik faaliyetlerinin 
büyük önem taşıdığını ifade eden 
Başkan Altay, “Sizlerden de bir şey-
ler talep ediyoruz. Yarın sizlerde bü-
yüyeceksiniz ve ülkemiz için önemli 
insanlar olacaksınız. Sizler de genç-
lerle görüşmeyi, onları yetiştirmek 
için çaba sarf etmeyi ihmal etmeyin. 
Bugün nasıl büyükleriniz sizinle ilgi-
leniyorsa, sizlerde başka çocuklarla, 
başka gençlerle ilgilenirseniz bu bir 
silsile devam eder. Emeği geçenlere 
tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Konyalı yetimlerin yaz tatilini ve-
rimli değerlendirmeleri, ilmi ve kül-
türel gelişimlerine katkı sağlamayı 
hedefleyen yaz okulu yetim çocuk-
ların tatil boyunca eğlenirken yeni 
bilgiler öğrenmelerine katkı sağlıyor. 
Sabah Kuran-ı Kerim, Peygamberi-
mizin hayatı ve ilmihal gibi dersler-
le başlayan okul, öğleden sonrada 
çeşitli etkinliklerle devam ediyor. 
Ayrıca düzenlenen kültürel gezi ve 
faaliyetlerde çocuklar hem geziyor 
hem öğreniyor. Proje kapsamında 
müze, bilim merkezi ziyaretleri, hay-
vanat bahçesi gibi gezilerin yanı sıra 
havuz, futbol, at binme gibi sportif 
faaliyetler de yapılıyor.
n HABER MERKEZİ 

Meram’da Kudüs 
Akademi başlıyor

İlk ve tek ambalaj 
tasarım ajansını kurdu

Meram Belediyesi tarafından 
Kudüs yılına özel olarak Kudüs 
Akademi programı düzenleniyor. 
30 Temmuz’a kadar başvuruların 
devam edeceği akademi sonunda 
6 kişiye Kudüs turu hediye edile-
cek. Meram Belediyesi Kadın Aile 
Müdürlüğü tarafından Kudüs yılına 
özel Kudüs Akademi programı dü-
zenlenecek. Müslümanlar açısından 
büyük öneme sahip olan Kudüs 
şehri ile ilgili eğitimlerin verileceği 
akademi için son başvuru tarihi 30 
Temmuz. Ayrıca akademi sonunda 
gerçekleştirilecek sınavla ilk 6 kişiye 
Kudüs yolculuğu hediye edilecek. 
Kudüs Akademi programı ücretsiz 
olarak düzenlenirken kayıt için sınır-

lı sayıda kontenjan bulunuyor. 
KUDÜS AKADEMİ 5 HAFTA SÜRECEK

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, İslam Alemi açısından büyük 
öneme sahip olan Kudüs’ün vatan-
daşlar tarafından daha iyi tanınması 
ve bilinmesi için Kadın ve Aile Mü-
dürlüğü ile birlikte Kudüs Akade-
mi programı düzenlediklerini ifade 
ederken“5 haftalık eğitim sonunda 
katılımcılara sertifikaları verilecek 
ve gerçekleştirilecek olan sınavla 
sıralamada ilk 6’ya girenler,Kutsal 
Şehir Kudüs’ü görme fırsatı bula-
cak” dedi. Kudüs Akademi progra-
mı hakkında detaylı bilgi 0332 324 
11 20 nolu telefondan alınabilecek.  
n HABER MERKEZİ

Konya’da pazarlama iletişimi ve 
grafik tasarım alanında başarılı ça-
lışmalarıyla bilinen Sedat Aydemir, 
Konya’nın ilk ve tek ambalaj tasarım 
ajansı Loppo’yu kurdu.

Konya’da bu alanda bir ilke imza 
attıklarını belirten Aydemir, “Kon-
ya’da ambalaj tasarımı konusunda 
bir eksiklik vardı. Biz de bu alan-
daki eksikliği gidermek amacıyla 
Loppo’yu kurduk. Şuan Konya’nın 
ilk ve tek ambalaj tasarımı ajansı-
yız. Ambalaj tasarımının yanında 
sosyal medya yönetimi ve tasarım-
ları,reklam filmi, iletişim konsepti, 
katalog, broşür ve flyer tasarımı, 
logo ve kurumsal kimlik tasarımı, 
web tasarım, outdoor, tabela, araç 

giydirme ve stand tasarımı, faaliyet 
raporu, dergi, ve bülten hazırlama, 
medya planlama gibi hizmetlerimiz 
de bulunmakta” dedi. Çizgi üstü ve 
çizgi altı reklamcılığında oldukça 
iddialı olduklarını ifade eden Ayde-
mir, “Çizgi üstü ve çizgi altı reklam-
cılığında kendimize güveniyoruz. 
Bütünleşik pazarlama iletişiminin 
tamamına odaklandığımız için bir 
logo tasarımının yaratıcığı etkiyi-
de, bir reklam filminin oluşturacağı 
duyguyu da iyi bir şekilde yönetebi-
leceğimizi düşünüyorum. Kısacası; 
markaları için fikirler bulan, üreten, 
tasarım odaklı çalışan bir reklam 
ajansıyız” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

Sedat Aydemir, Konya’nın ilk ve tek ambalaj tasarım ajansı Loppo’yu kurdu.

8 hafta süresince dini eğitimin yanı sıra birçok kültürel, sosyal ve sportif 
etkinlikle tatili dolu dolu geçirecek olan öğrenciler etkinlik kapsamında 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ettiler. 

Konya İnsani Yardım Vakfı İHH işbirliği ile düzenlenen “Hatıra Yaz Okulu” Konyalı yetim ve muhtaç 100 öğrenciyle eğitimlere başladı.



8. Sınıflar TEOG Yerleştirmeye 
Esas Puanları (YEP) ve 12. Sınıflar Li-
sans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) 
açıklanmasının ardından Diltaş Eği-
tim Kurumları elde edilen başarıların 
haklı gururunu yaşıyor. Diltaş Eğitim 
Kurumları Genel Müdürü İsmail Safa 
Ketenci, Diltaş’ın sınav sonuçlarıyla 
ilgili şu bilgileri paylaştı: “Öncelikle 
Diltaş’ımızın akademik başarılarını 
her sene daha da yükselten sevgili 
öğrencilerimize ve üstün başarıları-
mızın mimarları öğretmenlerimize 
çok teşekkür ediyorum. Hepsini ayrı 
ayrı kutluyorum. 8. sınıflar düzeyinde 
TEOG’a giren 234 öğrencimiz 475,07 
gibi çok yüksek bir yerleştirme puan 
ortalamasına ulaştı. Ayrıca YEP’e 
göre 500 tam puan alarak Türkiye 
1.si olan Diltaşlı 3 öğrencimiz bu bü-
yük başarımızı adeta taçlandırdı. 12. 
sınıflar düzeyinde ise LYS sonuçlarına 

göre Türkiye sıralamasında ilk 100’de 
3 öğrencimizle, tıp fakültesi adayı 64 
sayısal öğrencimizle, hukuk fakültesi 
adayı 21 eşit ağırlık öğrencimizle hem 
bireysel hem kitlesel olarak ciddi bir 

başarı elde ettik. Diltaş Anadolu Lisesi 
sayısal gruplarındaki öğrencilerimizin 
yüzde 45’i tıp fakültelerini kazana-
bilecek puan aldı. Bir başka deyişle 
neredeyse iki öğrencimizinden biri 

tıp fakültesini yerleşme hakkına sahip 
oldu. İşte bu başarı istatistikleri Dil-
taş’ımızın en büyük onurudur. Haklı 
gururumuzdur. Başarı geleneğimizin 
devamıdır. Zirvedeki Diltaş bayrağı 
artık yeni dönemdeki Diltaşlılara tes-
lim edilmiştir. Konya’nın en büyük 
eğitim markası olan Diltaş Eğitim Ku-
rumları olarak başarıları nesillerin sa-
yısını artırmak için Konya Büyükşehir 
Stadyumu bölgesinde dördüncü oku-
lumuzun inşaatına bu ayın sonunda 
başlıyoruz. 

Diltaş, “Eğitimde Önder” olmanın 
verdiği sorumlulukla Cumhuriyetimi-
zin 100. yıl hedeflerine ulaşmak için 
kendi alanında azami düzeyde katkı 
sağlayacaktır. 38 yıldır süregelen Dil-
taş Kültürüyle milli ve manevi değer-
lerimizi ilelebet yaşatacak olan nice 
vatan evlatlarını yetiştirmeye devam 
edecektir.” n HABER MERKEZİ 
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Karaman’da otomobil ile hafif ticari ara-
cın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 9 kişi 
yaralandı.  Kaza, saat 01.00 sıralarında Hacı 
Celal Mahallesi 100. Yıl Caddesi’nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gürsoy 
yönetimindeki 70 BE 226 plakalı hafif ticari 
araç ile İbrahim Altunhan’ın kullandığı 70 FZ 
001 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürü-
cüler ile birlikte 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. 
Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, 
durumu ağır olan Fatma Gürsoy (28), tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının 
olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 
kaza yapan araçlar çekiciyle olay yerinden 
kaldırıldı.  n İHA

Karaman’da jandarma ekipleri tarafından 
düzenlenen iki ayrı operasyonlarda ele geçi-
rilen 263 kök Hint keneviri sökülerek imha 
edildi. Edinilen bilgiye göre, yaz mevsimi 
nedeniyle Karaman genelinde ekili arazilerde 
denetimlerini arttıran jandarma timleri Hint 
kenevirine geçit vermiyor. Ermenek ilçesine 
bağlı Katranlı köyü Çaldılar mevkiinde arama 
faaliyetini yürüten ekipler, daha önceden 
ölmüş olduğu tespit edilen H.C.’ye ait araziye 
ekilmiş 224 kök Hint keneviri ele geçirdi. 
Ekipler, ayrıca merkeze bağlı Yeşildere köyü 
Akköprü mevkiinde de araziye ekipmiş 39 
kök Hint keneviri buldu. Buradaki kenevirler 
de sökülerek imha edildi.  n İHA

Hint keneviri 
operasyonu

Karaman’da
kaza: 1 ölü

Kulu’da biçerdöverle çarpışan kamyonetteki bir kişi ha-
fif yaralandı. Kaza, Konya-Ankara Karayolu Olof Palme Bul-
varında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat O.’nun 
kullandığı 40-07 10 042 numaralı biçerdöver Fuat B.’nin ida-
resindeki 42 HL 325 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma 

sonrası biçerdöverin önünde bağlı tabla koparken, kamyo-
nette yolcu olarak bulunan Selami K. hafif yaralandı. Olay ye-
rine gelen polis, evrakları eksik olduğu biçerdöveri trafikten 
men etti. 
n İHA

Biçerdöverle çarpıştı: 1 yaralı

Ahlak Risalesi kitabı 
Türkçe’ye çevrildi

PKK’nın sözde Ağrı Dağı 
sorumlusu öldürüldü

Seydişehirli Mahmut Esat Ka-
daste’in 1879 yılında Osmanlıca 
olarak kaleme aldığı “Ahlak Risale-
si” kitabı Türkçeye çevrildi.

 Ankara Üniversitesinde dil ta-
rihi üzerine doktora çalışması ya-
pan Uzman Yavuz Selim Dokuma-
cı, Seydişehir’i ziyaretinde yaptığı 
açıklamada, 123 yıl önce yazılmış 
“Ahlak Risalesi” öğrencilerin fayda-
lanması için Türkçeye çevirdiklerini 
söyledi. Mahmut Esat Kadaste’nin 
fıkıh ve hukuk dalında yazılmış Os-

manlıca 19 eserinin bulunduğunu 
belirten Dokumacı, “Bunlardan Ah-
lak kitabını, çocukların İslam ahlakı 
hususunda bilgi sahibi olmalarını 
sağlamak amacıyla kaleme almış. 
Kitabın Türkçeye çevrilmiş hali ilçe-
mizdeki öğrencilere ücretsiz dağıtı-
mı gerçekleştirilecektir. Ünlü alimin 
diğer eserlerine de çeviri yapmak 
için Tapu Kadastro Genel Müdür-
lüğüyle çalışma yürütüyoruz.” diye 
konuştu.
n AA

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda binlerce öğrenci Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Genç KOMEK’te 
Kur’an mutluluğu

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genç KOMEK Yaz Okulu’nda binler-
ce öğrenci sanat ve spor derslerinin 
yanında Kur’an-ı Kerim öğrenmenin 
de mutluluğunu yaşıyor.  

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

Konya’nın genelinde başlattığı Genç 
KOMEK Yaz Okulu’nda 25 ilçede 17 
binden fazla öğrenciye “Dinimiz ve 
Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” 
başlıkları altında eğitim veriliyor. 
Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimleri-

nin 3. haftasında öğrencilerin büyük 
çoğunluğu Elif-Ba cüzünü bitirerek 
Kur’an-ı Kerim’e geçmenin sevincini 
yaşadı. 

Minik Kur’an öğrencileri küçük 
ikramlar dağıtarak Kur’an-ı Kerime 

geçmenin mutluluğunu paylaştı. 
Kardeşlik, paylaşmak ve biz duygu-
sunun aşılandığı yaz okulunda öğ-
renciler boş vakitlerini verimli şekil-
de değerlendiriyor.   
n HABER MERKEZİ 

Ağrı Dağı’nda terör örgütü 
PKK’ya yönelik operasyonda, biri ör-
gütün sözde Ağrı Dağı Güney Alan 
sorumlusu “Murat Bazid” kod adlı 
Ahmet Acar olmak üzere 2 terörist 
etkisiz hale getirildi. Ağrı’nın Doğu-
bayazıt ilçesinde düzenlenen ope-
rasyonda, biri terör örgütü PKK’nın 
sözde “Ağrı Dağı Güney Alan So-
rumlusu” olan 2 teröristin etkisiz 
hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama-
ya göre, İl Jandarma Komutanlığı 
ekiplerince, Ağrı Dağı’nın Doğuba-
yazıt ilçesi kesiminde, terör örgü-
tü PKK mensuplarının etkisiz hale 

getirilmesi ve barınma alanlarının 
tespit edilmesi amacıyla operasyon 
düzenlendi. Operasyonda, biri ör-
gütün sözde Ağrı Dağı Güney Alan 
Sorumlusu “Murat Bazid” kod adlı 
Ahmet Acar olmak üzere 2 terörist 
etkisiz hale getirildi. Teröristlerle 2 
kalaşnikof tüfek, 10 şarjör ve 4 el 
bombası ele geçirildi. Tendürek Da-
ğı’nın batısına 10 Temmuz’da F-16 
savaş uçaklarıyla düzenlenen ope-
rasyonda da 4 terörist etkisiz hale 
getirilmişti. Tendürek ve Ağrı Dağı 
başta olmak üzere kent genelinde 
terör örgütü mensuplarına yönelik 
operasyonlar sürüyor.  n AA

Diltaş, sınavlarda yine başarıya imza attı

İsmail Safa Ketenci

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 25 ilçede 17 binden fazla öğrenciye “Dinimiz 
ve Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” başlıkları altında eğitim veriliyor.
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Karatay’da tehlike oluşturan
metruk binalar yıkılıyor

Gerçekleştirdiği kentsel dönü-
şüm projeleri ile adından sıkça söz 
ettiren Karatay Belediyesi, kentsel 
dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 
2016 yılında 680 adet, 2017 yılının 
ilk altı ayında 521 adet yıkım ruhsatı 
düzenledi. Ayrıca metruk bir hal al-
mış, terk edilmiş ya da amacı dışın-
da kullanılmaya müsait yapıların yı-
kımı; belediye ekiplerinin tespiti ve 
vatandaş ihbarları doğrultusunda 
değerlendirilerek Karatay Belediye-
si tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Maili inhidamlık (çökme ihtimali 
olan) yapıların sayısı ise 2016 yı-
lında 146 adet, 2017 yılının ilk altı 
ayında 86 adet olarak tespit edilerek 
yıkımları gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli metruk binaların oluştura-
bileceği tehlikelere dikkat çekerek; 
“Kontrolsüz olarak kendiliğinden 
çökmeleri halinde can ve mal gü-
venliğini tehdit edecek bu yapıların 
Belediye ekiplerimizce yıkılmaları 
hem vatandaşlarımızın güvenliği 

için, hem de bu mekanlarda illegal 
işlerin yapılmasının önüne geçilme-
si için gereklidir. Tehlike oluşturan 
metruk binaların yıkılması şehir es-
tetiği açısından da çok önemlidir” 
dedi. 

Karatay’da kentsel dönüşümün 
yolunu açmak içinde eski binaların 
yıkımının gerekliliğine değinen Baş-
kan Hançerli; Karatay’ın sürekli bir 
gelişim içinde ilerlemesi için çalış-
maların aralıksız devam edeceğini 
belirtti. 
n HABER MERKEZİ

Mehmet Hançerli

Tuğba ile Mehmet çifti mutluluğa yelken açtılar. Meram Öğretmenevi Bahçesi’nde yapılan 
törende çift mutluluğa ‘evet’ dedi. Genç çifti düğünde akrabaları ve dostları yalnız bırakmadı

Ayyıldız ve Karakaya
aileleri akraba oldular

Naciye- Hikmet Ayyıl-
dız ile Ayşe- Ümit Kara-
kaya’nın çocukları Tuğba 
ve Mehmet düzenledikleri 
nikah töreni ile birlikte bir 
ömür mutluluk için birbir-
lerine söz verdiler. Meram 
Öğretmenevi Bahçesi’nde 
gerçekleştirilen düğünde 
renkli görüntüler yaşandı.

Genç çiftin aileleri 
misafirleriyle tek tek ilgi-
lenerek tebrikleri kabul 
ederken, Tuğba ile Meh-
met Karakaya’nın arka-

daşları yeni evlileri yalnız 
bırakmadı. Yapılan nikah 
törenin ardından çift ilk 
danslarını gerçekleştirdi. 
Gençler evlenmenin mut-
luluğunu yaşarken, aileleri 
de çocuklarının mürüvve-
tini görmenin heyecanını 
yaşadı. Yenigün Gazetesi 
olarak başta genç çifte 
kurdukları yuvada bir 
ömür mutluluklar diler, 
Ayyıldız ile Karakaya aile-
lerini tebrik ederiz. 
n UFUK KENDİRCİ

Özel Akademi Hastanesi’nin satın almasıyla Özel Akademi Meram Hastanesi olan Özel Medline Hastanesi’nin tanıtımı yapıldı. Özel 
Akademi Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Esat Mehmet Arslan, Konya’nın sağlık şehri olması yolunda hizmet vereceklerini söyledi

Sağlığa Akademi’den destek!
Özel Akademi Hastanesi, Özel 

Medline Konya Hastanesi’ni satın aldı. 
Hastaneler bundan böyle “Akademi 
Hastaneleri” adıyla hizmete devam 
edecek. Konuyla ilgili eski adıyla Özel 
Medline yeni adıyla Özel Akademi 
Meram Hastanesi’nde basın toplantısı 
düzenlendi. Toplantıya Özel Akademi 
Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Esat 
Mehmet Arslan, Akademi Hastanesi 
Başhekimi Dr. Eyüp Çetin ve hasta-
ne yönetimi katıldı. Özel Akademi 
Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Esat 
Mehmet Arslan, gerçekleştirilen satın 
alma ve yeni yönetim anlayışı ile ilgili 
bilgiler verdi. Özel Akademi Hastane-
si’nin2002 yılında kurulmuş olup 15 
yıldır sağlık hizmeti sunduğunu belir-
ten Arslan; “Bu süre zarfında yaklaşık 
olarak 1 milyon 500 bin muayene, 75 
bin adet de ameliyat  gerçekleştirdik. 

Bu hizmeti  4 bin metrekare kapalı 
alan içerisinde;  4 ameliyathane, 60 
yatak, 17 farklı branştan 25 hekim 
kadrosu ile  verdik. Bu noktaya has-
tanenin fiziksel kapasitesini ve perso-
nel kapasitemizi maksimum verimle 
kullanarak geldik.Yıllar geçtikçe hiz-
met talebi artmaya başladı ve biz bu 
talebe kalitemizi düşürmeden cevap 
vermek istedik. Gelen hizmet talebi-
ni karşılamak, vermekte olduğumuz 
hizmet kalitesini artırmak, sağlık hiz-
met sunumunu devam ettirebilmek 
için de büyüme zarureti hissettik. 
Çünkü oluşan yeni şartlarda, mevcut 
durumu muhafaza etmek, büyüme-
mek, hizmetimizin devamını ve kali-
tesini riske sokar hale geldi. Bu ihti-
yaçlar neticesinde büyümeye karar 
verdik. Bu esnada Esas Holding, özel 
hastanecilik faaliyetini bırakma kararı 

almıştı. Bu durum, ihtiyacımızı kar-
şılayacak bir fırsat doğurdu ve biz de 
Esas Holding grubunda faaliyet gös-
teren Özel Medline Konya Hastanesi-
ni kendi bünyemize dahil ettik” dedi. 

EK OLARAK 50 KİŞİYE İ
STİHDAM SAĞLANDI

Satın alınan Medline Konya Has-
tanesi’nin fiziki ve teknik durumuyla 
ilgili konuşan Arslan, sözlerine şöyle 
devam etti; “Medline Konya Hasta-
nesi de 2009 yılından beri hizmet 
veren, bugüne kadar sunduğu sağlık 
hizmetiyle, Konya’da belli bir saygın-
lığa ulaşmış bir kurum. 10 bin 500 
metrekare kapalı alana, 5 adet ameli-
yathaneye, toplam 26 yataklı 4 yoğun 
bakım ünitesine sahip bir hastane.   
91 hasta yatağı, 22 farklı branşta 41 
hekim kadrosu ile hizmet vermekte. 
Fiziki alt yapı ve tıbbi donanım olarak 

da tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak 
kapasitede.Medline Hastanesini satın 
aldıktan sonra, hizmet ağımızı ge-
nişlettik. Hekim kadromuzu artırdık. 
Yönetim süreçlerini rehabilite ettik. 
Ruhsatımızda mevcut olan ancak faal 
hale getirilmeyen psikiyatri kliniğini 
kurduk. Burada özellikle alkol, eroin 
gibi madde bağımlılığı olan hastaları 
da tedavi etmeye başladık. Medline 
Hastanesinde, çalışan sayımızı yakla-
şık 340 kişiye çıkardık. Ek olarak 50 
kişiye daha istihdam sağlamış olduk. 
Şu anda her iki hastanemizde 66’sı 
doktor olmak üzere 560 kişi ile hizmet 
vermeye devam etmekteyiz. 

Bunlara ek olarak Medline Has-
tanesinde hizmet kalitemizi ve çeşit-
liliğimizi artırmak için poliklinik ve 
yatak artırımı yapmak üzereyiz. Yine 
Akademi Hastanesini de daha geniş 

bir mekânda hizmet vermek üzere 
büyütme ve taşıma çalışmalarımız 
devam ediyor.  Medline Hastanesini 
Ağustos 2016’da satın aldıktan sonra, 
sinerji oluşturacak alt yapı birlikteli-
ğini de tamamlamış olarak, hastane 
ismimizi de değiştirme kararı aldık. 
Bundan böyle Özel Medline Konya 
Hastanesi, Özel Akademi Meram 
Hastanesi olarak; Özel Akademi Has-
tanesi de Özel Akademi Konya Has-
tanesi olarak faaliyetine devam ede-
cek. Her iki hastanemiz tecrübesini, 
alt yapısını, personelini bir birleriyle 
paylaşacak, birbirini tamamlayacak. 
Hastalarımız her iki hastaneden ortak 
hizmet alabilecekler. Bu durum, hasta 
memnuniyetini, tedavinin başarısını 
artıracak. Aynı zamanda hem bizim, 
hem de hastalarımızın harcamalarını 
azaltacak.”

‘AMACIMIZ EN İYİ HİZMETİ SUNMAK’
Akademi Hastanelerinin her in-

sana kaliteli hizmet vermek amacıyla 
çalışmalarını sürdüreceğini belirten 
Arslan; “Sadece Konyalı halkımızın 
değil çevre il ve ilçelerden, yurtdı-
şından gelen hastalarımızın da tercih 
edebileceği bir sağlık kuruluşu olmak 
yönünde ilerliyoruz.Güçlü doktor kad-
romuz, teknolojik donamımız, mes-
lek ahlakımız, hasta haklarına saygı 
anlayışımız, nitelikli personelimiz ile 
siz değerli halkımıza en iyi sağlık hiz-
metini sunmaya devam edeceğimizi, 
tarih ve kültür kenti olan Konya’nın 
aynı zamanda bir sağlık kenti olması 
yolunda üstümüze düşen görevleri 
mutlulukla yerine getireceğimizi bil-
diririz. Sağlık hizmeti sunumunun 
zorluğunun farkındayız” diye konuş-
tu.   n ABDULLAH AKİF SOLAK

Özel Medline Hastanesi, Özel Akademi Hastanesi’nin bünyesinde hizmetine devam edecek. Konuyla ilgili tanıtım toplantısı hastane binasında gerçekleştirildi.
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Araştırmacı Dilek Bülbül, “Hadim mezar taşlarının büyük bir kısmı yok olma tehlikesine karşılık ayakta durma mücadelesi vermektedir. Kırık halde bulunan parçaların kaybolmadan onarılmalıdır. Çünkü mezarlık hem Hz. Hadim’in tanınması hem de Hadim’in inanç turizmi için önemli” dedi. 

Hadim ilçesindeki mezar taşları üzerine araştırma yapan Dilek Bülbül, tarihe ışık tuttu. Mezar taşlarından hareketle ilçenin geçmişiyle ilgili 
önemli bulgular bulan Bülbül, tarihi mezarlığın gelecek nesillere aktarılması açısından koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekti

Konya tarihi ve kültürüyle binler-
ce yıllık kadim bir şehir. Selçuklu’ya 
Başkentlik yapıp, Osmanlı’nın kurul-
masına zemin hazırlayan Konya, ye-
tiştirdiği ilim ve irfan sahibi insanlarla 
da dikkat çekmiştir. Şüphesiz bu in-
sanlardan biri de  Ebu Said el-Hadimi 
hazretleridir. Orta Toroslar da kurul-
muş olan Hadim ilçesine de ismini 
veren Ebu Said el-Hadimi, medresesi 
ile bölgenin ilim açısından kalkınma-
sında öncü olmuştur. Bugün ailesiyle 
birlikte Hadim Mezarlığı’nda metfun 
bulunan Hz. Hadimi’nin kabrini, her 
yıl binlerce insanın ziyaret etmeye de-
vam ediyor. 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim 
Dalı’nda yüksek lisansını bitiren Araş-
tırmacı Dilek Bülbül, “Hadim’in Me-
zar Taşları” isimli tez çalışması ile tari-
he ışık tuttu.  Kendisi de Hadimli olan 
Dilek Bülbül, “Hadim’e yönelmemi-
zin ve burada bir çalışma yapmamızın 
asıl amacı; temelinde bir vefa borcu-
nu barındırır” dedi. 

Tez konusunu Selçuk Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi 
Duran’ın önerisi doğrultusunda; Prof. 
Dr. Ali Baş ile birlikte belirlediklerini 
ifade eden Bülbül, mezar taşlarından 
bölgenin tarihiyle ilgili önemli bulgu-
lar elde ettiklerini söyledi. 

HZ. HADİMİ HAKKINDA 
ÖNEMLİ BİLGİLER VERİYOR

“Mezar taşı sadece ölen kişinin 
kimliği, mesleği, lakabı ve ölüm ne-
deni ile ilgili bilgilerin yer aldığı abi-
deler değil; aynı zamanda mezarı 
yaptıran kişilerin sosyal durumlarını, 
sanatsal görüşlerini, kültürlerini, dini 
görüşlerini, yaşam tarzlarını, ölümü 
nasıl algıladıklarını da yansıtır. Za-
man içerisinde sanatsal açıdan da 
önem kazanan mezar taşları form, 
malzeme ve süsleme açısından ait 
olduğu kültür çevresine göre değişim 
ve gelişim göstermiştir” diyen Dilek 
Bülbül, araştırmasıyla ilgili şu bilgi-
leri verdi: “Çalışmamı Yukarı Hadim 
Mezarlığı’nda yoğunlaştırdım. Burayı 
önemli kılan halk arasında Hâdimî 
Hazretleri diye bilinen fakat asıl adı 
Muhammed bin Mustafa bin Osman 
el-Hüseynî el-Müftî el-Hâdimî Ebu 
Said-i Nakşibendî olan zat’tır. 1701 
yılında Hadim’de doğmuştur. Şerî 
hukuk alanında ihtisas sahibi olan 
Hâdimî şair ve edip kişiliğinin yanı 

sıra 18. yüzyılın Nakşibendî tarika-
tının da şeyhidir. Bu dönemde ünü 
İstanbul’a kadar yayılan Hâdimî’yi 
III. Ahmet müslim ve gayrimüslim-
ler arasında yapılan bilgi yarışması 
için; I. Mahmut ise Ayasofya’da huzur 
dersleri vermesi için İstanbul’a çağır-
mıştır. İstanbul’da kalması istense de 
memleketine dönmüş ve buradaki 
medresesinde müderrislik yapmaya 
devam etmiştir. Böylesi bir öneme 
sahip olan Hâdimî Hazretleri ölümü-
nün ardından Hadimliler tarafından 
unutulmamış, ailesine ve kendisine 
duyulan saygıdan ötürü türbesi ya-
pılarak gelecek nesillere aktarılmak 
istenmiştir. Tez konumuz Hâdimî 

Hazretlerinin de bulunduğu Yukarı 
Hadim Mezarlığı başta olmak üzere 
Aşağı Hadim mezarlığında bulunan 
Osmanlıca ve Arapça kitabeli mezar 
taşlarını içermektedir.”

GEÇ OSMANLI DÖNEMİNE 
TARİHLENEN MEZAR TAŞLARI
Yukarı Hadim Mezarlığı’nda ba-

badan oğula müftü ve müderrislik 
görevinde bulunmuş zatlar ve ailele-
rinin mezarlarının bulunduğunu akta-
ran Bülbül, “ Hâdimîzadelerden önce 
de defin yapılmaktaydı fakat bunlar 
Aşağı Hadim Mezarlığındaki ölenin 
başına basit bir taş dikme anlayışıyla 
aynı doğrultuda yapılmış örneklerdi. 
Kitabeli mezar taşı dikme anlayışı ise 

Hâdimî’nin babası 
Karahacı Mustafa 
Efendi’nin ölümüyle 
gerçekleşmiştir. Geç 
Osmanlı dönemine 
tarihlenen kitabeli 
mezar taşları 1734-
1909 yılları arası-
nı kapsamaktadır. 
Mezar taşlarında 
Orta Asya’dan ge-
len Balbal geleneği 
yani insan biçimli 
veya figürlü mezar 
taşlarının yapılması 
farklı şekilde devam 
etmiştir. Mezar taş-
larındaki farklı saç 
modelleri de dikkat 
çekmektedir. Bu du-
rum da Türk gelene-
ğimizden gelen ölen 
kişinin yaşamıyla 
ilgili bilgi vermesi 
amaçlı yapılmıştır. 
Çoğunlukla ölen in-
sanın cinsiyeti, yazı 
ile belirtildiği gibi 
çoğu zaman ilk ba-
kışta anlaşılabilecek 
türden bir başlık, 
sembol ya da süsle-
me ile anlatılmak is-
tenmiştir. Bu mezar-
lıkta yer alan kadın 
mezar taşlarında da 
saç motifinin kulla-
nılmış olması mezar 
taşının bir kadına 
aitliğini gösteren en 
güzel sembollerden 
biridir ve ayırt edici 
özelliklerindendir. 
Ayrıca, farklı türde 

saç bezemeli kadın mezar taşlarının 
yapılması ustaların bu türü yapmak-
tan zevk aldıklarını ve o yıllarda Ha-
dim’de böyle bir geleneğin yaygın 
olduğunu da gösterir. Bu saç örgülü 
örneklerin varlığı Türkmen geleneği-
nin ve Türk kültürünün sürekliliğini 
gösteren en önemli kanıtlardan biri-
dir” ifadelerini kullandı.  

4 SÜLALE TESPİT EDİLDİ
“Yukarı Hadim Mezarlığında in-

celemiş olduğumuz mezar taşlarında 
dört sülalenin ismine değinilmiştir. 
Bunlardan ilki Hadim’e ismini veren 
ve hemen hemen bütün mezar taşla-
rında görülen Hadimi sülalesidir” di-

yen Bülbül, şunları kaydet-
ti: “Farklı olarak bir mezar 
taşında Hâdimzade şek-
linde kullanılmıştır. Bugün 
de o sülaleden gelenlerin 
soy ismi olarak Hâdimîoğ-
lu manasına gelen bu adı 
kullandıkları görülür. Hâ-
dimî Hazretlerinin kız kar-
deşi ve torunlarından aynı 
isme sahip Ümmügülsüm 
Hanımların Yeğen Efendizade süla-
lesine gelin gitmesiyle akrabalık bağı 
kurulmuştur. Böylelikle mezar taş-
larında YeğanEfendizade sülalesinin 
adını görmek mümkündür. Mezarlı-
ğın içerisinde mezar kümesi şeklinde 
dikkati çeken tarihsiz mezar taşlarının 
kitabesinde ise İbradılıMuradzade 
ismi geçmektedir. Kitabe metninden 
ailenin İbradı’dan Hadim’e iş müna-
sebetiyle (Kadı Yardımcılığı göreviyle) 
yerleştikleri bilgisine rastlamaktayız. 
Hâdimî sülalesinden olmayıp yine 
kitabesinden Eski Mal Müdürü’nün 
karısı olduğu bilgisine ulaştığımız Ta-
hire Hanım ise Konyalı Turşucuzade-
lerdendir.”

HZ. HADİMİ’NİN 
MEZAR TAŞI ASLI DEĞİL!

Hz. Hadimi’nin mezar taşıyla ilgili 
önemli açıklamada da bulunan Bül-
bül, şunları kaydetti: “Zaten ilk defin 
babası ve annesi ile başlıyor. Hz. Ha-
dimi ile devam ediyor. Sarıklı başlık-
ların çoğunluğu oğlu çoğunluğu toru-
nu silsile bu şekilde gidiyor. Kitabeli 
mezar taşlarının tarihi yaklaşık 200-
300 yıllık. Diğer mezar taşları çok 
eski ama üzerinde yazı bulunmuyor.  
Daha sonra Hz. Hadimi’yi ölümsüz-
leştirmek için kitabeli mezar taşı yap-
maya başlamışlar. Orijinali yok, günü-
müz anlayışıyla yapılmış mezar taşı 
var. Fakat mezarının yakınında sarıklı 
ve iri olan bir mezar taşı var, üzerinde 
kitabe bulunmuyor. Diğerlerinin ça-
pından büyük olduğu için Hadimi’nin 
mezar taşı olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü tarikat mensubu olduğu için 
müritlerine nazaran mürşidin mezar 
taşı her zaman büyüktür.”

HADİM MEZARLIĞI 
KORUMA ALTINA ALINMALI 

“Peygamberlere, sayısız evliyala-
ra-erenlere ev sahipliği yapan Kon-
ya ve civar ilçelerinde, köy ve kasa-
balarında araştırılacak, öğrenilecek 
ve belki de yenileri tespit edilecek o 
kadar çok değer var ki bunların üze-

rinde durmalı ve her birini milli bir 
şuur ile gelecek nesillere aktarmaya 
çalışmalıyız” diyen Bülbül, Hadim 
Mezarlığı’nın önemi hakkında şun-
ları kaydetti: “Osmanlı döneminde 
küçük bir belde olan Hadim Mezar-
lığı’nda Anadolu’da ender bulunan 
saç bezemeli başlıkların yoğun olarak 
görülmesi ve çeşitli şekillerde yapıl-
ması Orta Asya’dan gelen kültür mi-
rasının devam ettiğini gösterir. Erkek 
ve kadın başlıkları açısından türlü 
başlıkların kullanılması, çoğunun kı-
rık halde olması ve münferit tiplerin 
bulunması bu mezarlığın orijinalinde 
daha zengin örneklere sahip olduğu-
nu göstermektedir. Biçimselliğin yanı 
sıra dua, şecere bilgisi ve edebi ifa-
delerin çeşitliliği kitabelerdeki zengin 
içerik hakkında da bilgi vermektedir. 
Bu mezar taşlarının içeriklerinden biz 
akrabalık bağına, dededen toruna ya 
da babaanneden toruna geçen isim 
silsilesine, müftiyyü’ş şeri’at-müf-
ti’i’lenâm-müfti bin el-müfti gibi ifa-
delerden babadan oğula geçen müf-
tülük mesleğine, hicri takvimin yanı 
sıra dönem için bir yenilik olan rumi 
takvimin kullanılması gibi daha birçok 
bilgiye ulaşılmaktadır. Hadim mezar 
taşları sadece yerel kültürü değil Orta 
Asya kültürünü de hazinesine katarak 
milli bir kültür oluşturmuş ve İslami 
bir çerçevede sunmuştur. Son olarak 
diyebiliriz ki; iklim özellikleri sebebiyle 
dış koşullara oldukça açık olan Hadim 
mezar taşlarının büyük bir kısmı yok 
olma tehlikesine karşılık ayakta dur-
ma mücadelesi vermektedir. 

Günlük onarımlarla yaşatılmaya 
çalışılan mezar taşlarının çoğunun 
acil bakım ve onarıma ihtiyacı olduğu 
görülmektedir. Kırık halde bulunan 
parçaların kaybolmadan onarılması 
temennimizdir. Çünkü mezarlık hem 
Hz. Hadim’in tanınması hem de Ha-
dim’in inanç turizmi için önemli. Ta-
nıtılması ve gelecek nesillere aktarıl-
ması gerekiyor.”   
n HASAN AYHAN

Dilek Bülbül, “Hadim’in Mezar Taşları” isimli 
yüksek lisans tez çalışması ile 

Hz. Hadimi ve Hadim ilçesinin tarihine ışık tuttu.

Mezar taşları Hadim’in
geçmişine ışık tutuyor
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Yeni Malatyaspor, Aly Cissokho  ile anlaşma sağladı
Transferde hareketli günler geçiren 

Evkur Yeni Malatyaspor, Faslı Nace 
Barazite’nin ardından flaş bir transfere 
daha imza atmak üzere. Sarı-siyahlıla-
rın, Aly Cissokho ile her konuda anlaş-
maya vardığı öğrenildi. 29 yaşındaki 
Fransız sol bek oyuncusunu birkaç gün 
içerisinde Türkiye’ye getirip, sözleşme 
imzalatmayı planlayan Evkur Yeni Ma-
latyaspor yönetimi, bu transferi gerçek-
leştirmesi halinde teknik direktör Ertuğ-
rul Sağlam’ı da memnun etmiş olacak. 
Ayrıca Malatya ekibinin, eski takımı As-
ton Villa ile kampta bulunan Cissokho 
ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığı iddia 
ediliyor. 

Aly Cissokho’nun kariyerinde Porto, 
Lyon, Valencia, Liverpool, Aston Villa 
ve Olmpiakos gibi Avrupa’nın önemli 
kulüpleri bulunuyor. Bu arada Evkur 

Yeni Malatyaspor Kulübü de, deneyimli 
futbolcu ile transfer görüşmelerinin sür-
düğünü ve başarılı oyuncuyla anlaşma 
aşamasında olunduğunu doğruladı.

KAAN KANAK 
TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Süper Lig için iddialı bir kadro 
kurmayı amaçlayan Evkur Yeni Malat-
yaspor, birkaç gün önce sözleşme im-
zalattığı ve takımın kampına dahil ettiği 
27 yaşındaki Kaan Kanak’ı almaktan 
vazgeçti.

Sarı-siyahlı kulübün, Eskişe-
hirspor’un transfer tahtasının kapalı 
durumda bulunması ve bu futbolcunun 
satılması halinde yerinin doldurulama-
yacak olması nedeniyle tecrübeli fut-
bolcunun transferinden vazgeçtiği be-
lirtildi. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı 
Adil Gevrek, konuyla ilgili İHA’ya yaptığı 

açıklamada, “Kulüp olarak anlaştığı-
mız ve sözleşme imzaladığımız Kaan 
Kanak’ın transferinden vazgeçtik. Bazı 
taraftarlarımız bize belki tepki göstere-
bilir ama olaylara her zaman rekabet ya 
da kazanma hırsı gözüyle bakmamalı. 
Evet bir transferden vazgeçtik ama bu 
vazgeçiş bizim şanlı armamıza bir yıldız 
taktı bence. Kaan’ı transfer ettikten son-
ra Eskişehir Kulübü’nden birkaç kişiyle 
görüştüm. Bu köklü camianın mevcut 
durumunun daha da kötü olmaması 
için düşüncelerini paylaştılar. Ben de 
bu düşüncelerine saygı duyduğumu 
söyledim. Bize rica ettiler, biz de seve 
seve kabul ettik. Futbolda her zaman 
kazanırsınız, her zaman transfer yapar-
sınız. Bunlar yeri geldiğinde unutulur. 
Ama kalpten yapılan hiçbir şey kolay 
kolay unutulmaz” dedi.  n İHA

Orman: Hedefimiz 
100 milyon taraftar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-be-
yazlı kulübü dünya çapında bir marka haline getirme-
yi hedeflediklerini belirtti. Orman, “Chelsea, Beşik-
taş’taki Ortaköy’e benzer bir yer ama dünyanın her 
yerinde 300 milyon taraftara sahip. Beşiktaş’ın yak-
laşık 30 milyon taraftarı bulunuyor. Hedefimiz tüm 
dünyada 100 milyon taraftara ulaşmak.” ifadelerini 
kullandı. Çin’e yaptıkları turun hedeflerine ulaşma 
konusunda önemli bir adım olduğunu aktaran Or-
man, “Artık Beşiktaş’ı Türkiye’nin dışına çıkarmanın 
zamanı. Dünya çapında bir marka olma yolunda ilk 
adımlarımızı attık. Çinli yetkililerle uzun dönem plan-
larımız konusunda görüşmeye devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.
n AA

Doğanay Kılıç 
Göztepe’de

Son olarak Gaziantepspor forması giyen orta 
saha oyuncusu Doğanay Kılıç, Spor Toto Süper Lig’in 
yeni ekiplerinden Göztepe ile 4 yıllık sözleşme imza-
ladı. Spor Toto Süper Lig’e Eskişehirspor’u yenerek 
adım atan Göztepe, Sabri Sarıoğlu transferinin ar-
dından bir futbolcuyu daha renklerine bağladı. Sa-
rı-kırmızılı kulüp, anlaşmalar sonunda altyapısında 
forma giydiği Bursaspor ile profesyonel futbol haya-
tına başlayan ve en son Gaziantepspor forması giyen 
orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç ile 4 yıllık sözleş-
me imzaladı. 2016-2017 sezonunu Gaziantepspor 
ile geçiren Doğanay’ın, 7’si Süper Lig, 7’si Türkiye 
Kupası olmak üzere toplam 14 maçta forma giydiği 
öğrenildi.  n İHA

Antalyaspor’da yeni 
sezon kampı sürüyor

Antalyaspor, Salzburg kampında ikinci günden 
itibaren günde çift antrenman programına geçti. 

Antalyaspor, Salzburg kampında günün ilk ant-
renmanında dayanıklılık ve taktik çalışması gerçek-
leştirdi. Düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma 
egzersizlerinin ardından 2 grup halinde 5’e 2 oynan-
dı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 5’e 2 oyunundan 
sonra takıma dörderli ve beşerli gruplar halinde da-
yanıklılık koşusu yaptırdı. Daha sonra iki grup halin-
de dar alanda taktik çalışması yapıldı. İdman, yarım 
sahada yapılan hücum-savunma taktik çalışmasıyla 
sona erdi. Sakatlığı süren kaleci Ozan Evrim Özenç, 
otelde yer alan salonda çalıştı.    n İHA

Kardemir Karabükspor’da 10 numara uğraşı
Kardemir Karabükspor Başkanı Hik-

met Ferudun Tankut, geçen seneden 
oturmuş bir takımlar olduğunu söyle-
yerek, on numara konusunda 3 aydır 
yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydetti. 

İkinci etap kamp çalışmalarını Slo-
venya’nın Maribor kentinde sürdüren 
Kardemir Karabükspor, sabah ve akşam 
olmak üzere günde çift idman ile yeni 
sezon hazırlıklarını yapıyor. Teknik Di-
rektör Erkan Sözeri yönetiminde gerçek-
leştirilen antrenmanda koşu ve istasyon 
çalışması gerçekleştiren kırmızı-mavili 
ekip, daha sonra pas çalışmasının ar-
dından yarım saha çift kale maç yaptı.

Futbol Şube sorumlusu Tolga Gül ile 
birlikte takımın idmanını takip eden ku-
lüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ka-
zasız, belasız, sağlıklı ve güzel bir kamp 

geçirmeyi dileyerek, “Burada önemli 
olan, hazırlık maçlarında takımı yakın-
dan göreceğiz. 10 numara çalışmaları-
mız devam ediyor. Maliyetler çok yük-
sek. İstediğimiz futbolcuyu istediğimiz 
rakamlara getirmek için büyük uğraş 
veriyoruz. Yaklaşık 3 aydır bu konuda 
çalışıyoruz. Birçok oyuncu takibimizde 
ve daha net bir karar veremedik. İyi bir 
10 numara almak istiyoruz. Kamp süre-
cini iyi geçirip ardından Ankara’da TSYD 
Kupası’nın ardından lig başlayacak. Bu 
sezon ligin çok zorlu olacağını biliyoruz. 
Bizim bir avantajımız, geçen seneden 
kalma oturmuş bir takımımız var. Bu 
oturmuş takımımızın geçen sezon ligi 
bitirdiği yerin üstünde bitirmesi bizim 
için büyük başarı olur” dedi.
n İHA

Trabzon 
beklemede

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’nın Samorin 
kasabasında sürdüren Trabzonspor, transferde kısa 
süreliğine bekleyişe geçti. Oldukça titiz bir transfer 

dönemi geçiren bordo-mavililerin bir kaç gün 
içerisinde ciddi hamleler yapması bekleniyor 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun 
Yanal ile transfer çalışmalarını koordineli 
bir şekilde sürdüren Trabzonspor Yöneti-
mi, Slovakya’nın Samorin kasabasında 
devam eden hazırlık süreci içinde takıma 
yeni oyuncular katmak için büyük bir çaba 
harcıyor. İlgilendiği oyuncularla ilgili sü-
rekli çıkan haberler nedeniyle büyük bir 
sıkıntıya giren Trabzonspor, transfer çalış-
malarını olabildiğince sessiz ve derinden 
sürdürmeye büyük bir özen gösteriyor.

BURAK VE SERDAR’DAN 
HABER BEKLİYOR

Özellikle yönetimden yapılacak olan 
transferlerin kamp dönemine kadar ye-
tiştirilmesini isteyen Yanal’ın, stoper, 

orta saha ve forvet hattı üzerinde durduğu 
belirtiliyor. Şimdiye kadar Jurac Kucka, 
Kamil Ahmet Çörekçi ve Bongonda’ya 
transfer eden Trabzonspor, Burak Yılmaz 
ve Serdar Taşcı isimlerinden de haber 
bekliyor. İki oyuncuyla anlaşmaya varan 
Karadeniz ekibinin, futbolcuların kulüp-
leriyle sözleşmelerinin devam etmesi 
nedeniyle pazarlıklarda büyük bir sıkıntı 
yaşadığı belirtiliyor. Trabzonspor’un ilgi-
lendiği oyuncuların sürekli medyada yer 
alması nedeniyle bordo-mavililer, trans-
fer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde 
yürütüyor. Oldukça titiz bir transfer döne-
mi geçiren ve oyuncu almak için transfer 
yapmamaya özen gösteren Karadeniz 

ekibinin bir kaç gün içinde ciddi hamleler 
yapması bekleniyor. Transferde fazla açıl-
mayı düşünmeyen bordo-mavili kulüp, 
yapılacak hazırlık maçlarının ardından 
ellerindeki oyuncuların durumlarına göre 
yeni bir değerlendirme yaparak transfere 
son şeklini verecek.

TRABZONSPOR, 1 MİLYON 
TAKİPÇİYE ULAŞTI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muhar-
rem Usta’nın göreve gelmesinin ardından 
sosyal medyayı etkili kullanmaya özen 
gösteren Trabzonspor’un, resmi twitter 
hesabı 1 milyon takipçiyi geçti. Önceki 
aylarda sosyal medya hesabının 1 milyon 
takipçiye ulaşması için kampanya başla-

tılmasının ardından birkaç ay içerisinde 
bu takipçi sayısına ulaşıldı. Trabzonspor 
resmi twitter hesabının 1 milyon 538 ta-
kipçisi bulunuyor.

BAŞKANDAN MESAJ VAR
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muhar-

rem Usta, kombine kart ve forma satışı-
nın düşük olması nedeniyle kendisine ait 
sosyal medya hesabından seslenerek si-
tem etti. Trabzonspor Başkanı Muharrem 
Usta, sosyal medya hesabından taraftara 
selenerek şunları söyledi: “Hani Kucka 
gelince kombine ve formalar patlayacaktı. 
Takıma destek; hem de tam destek zama-
nı,cesaretlendirelim. Haydeee...”
n İHA
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15 Temmuz Şehitleri Anma Tekvando Turnuvası Akören’de yapıldı
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Haftası 
Anma Programı Spor Etkinlikleri kapsa-
mında 15 Temmuz Şehitleri Anma Tek-
vando Turnuvası Akören’de yapıldı.

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Tekvando İl Temsilciliği fa-
aliyet takviminde yer alan 15 Temmuz 
Şehitleri Anma Turnuvası Akören Spor 
Salonu’nda yapıldı. Turnuva Karaman 
Performans Spor Kulübü, Karaman Özel 
İdare Spor Kulübü, Karaman Gençlik Spor 
Kulübü, Çatalhöyük Çumra Belediye Spor, 
Meram Belediye Spor, Vefa Spor Kulübü, 
Baki Şen Spor Kulübü ve Konya Gençlik 
Spor Kulüplerinden 85 sporcunun katılımı 
ile gerçekleşti.

TURNUVADA KÜRSÜYE ÇIKANLAR
Turnuva sonunda Erkekler 27 kiloda 

1.Efe Yasin Armağan, 2.Celal Eriş, 3.Şa-
hin Taymaz, 30 kiloda 1.Kazım Özdoğan, 
2.Eren Yavaşoğlu, 3.İbrahim Koç, 4.Sel-
man Enes Gümüş, 33 kiloda 1.Emin Efe 
Göz, 2.Fahrettin Sarıaltın, 3.Batuhan Erte-

kin, 4.Deniz Ünlü, 36 kiloda 1.Yusuf Şen, 
2.Berat Bakbak, 3.Yusuf Yaşar, 4.Ahmet 
Kaymaz, 45 kiloda 1.Ömer Tanrıverdi, 
2.Eren Yazıcı, 3.Veysel Yürür, 4.Mahmut 
Doğan, 50 kiloda 1.Kadir Yaldız, 2.Berke 
Tolga Şen, 3.Ahmet Furkan Tunç, 4.Yu-
nus Emre Kıvrak, 57 kiloda 1.Mustafa 
Akıncı, 2.Ahmet Sami Akıncı oldu. Bayan-
larda ise 27 kiloda 1.İlayda Çakır, 2.Zey-
nep Gökçen Çetiner, 30 kiloda 1.Beyza 
Dinçer, 2.Müminenur Gül, 3.Cennet 
Hanceki, 4.Aleyna Çimen, 33 kiloda 1.Elif 
Bay, 2.Asude Egur, 3.Beyzanur Gürtekin, 
36 kiloda 1.Elif Kopal, 2.Rümeysa Kara-
kaya, 3.Meryem Emir, 4.Elif İzer, 40 kilo-
da 1.Kübra Naz Zorlu, 2.Halime Akkaya, 
3.Nazmiye Acar, 4.Fatma Zehra Işık, 50 
kiloda 1.Şeyma Akbaş, 2.Yağmur Begüm 
Aktaş, 3.Hacer Tanrıverdi, 4.Beyza Tanrı-
verdi, 55 kiloda 1.Nisanur Uysal, 2.Berna 
Akbulut, 3.Hilal Şimşek, 4.Şerife Buse 
Doğan, +57 kiloda 1.Buket Aktaş, 2.Fat-
ma Pekkirişci, 3.Gamze Sena Öztürk oldu.
n HASİB MUTLU

Spor Bakanlığı’nda 
devir teslim töreni
Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman 

Aşkın Bak, görevini Akif Çağatay Kılıç’tan devraldı.   
Bakanlık binasında yapılan törende konuşan Bak, Kı-
lıç ile NATO ve TBMM’de birlikte çalıştıklarını hatırla-
tarak, “Sayın Kılıç’a bakanlığında destek olduk, pro-
jeleri paylaştık, güzel görüşmelerimiz oldu. Kendisi 
çok yakın dostum. Bu süreçte yaptığı hizmetlerden 
dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.  
n AA

Mehmet Baykan’dan 
yeni bakana ziyaret

Geçtiğimiz günlerde yapılan hükümette yapılan 
kabine değişikliğinin ardından Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı’na Osman Aşkın Bak getirilmişti. Bak, dün ya-
pılan devir teslim töreni ile görevine başladı. Göreve 
başlamasının ardından Konyalı Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, yeni bakan Osman Aşkın Bak’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Baykan, 
Osman Aşkın Bak’a yeni görevinin hayırlı olmasını 
ve başarılar diledi. Yeni Spor Bakanı Osman Bak ise 
Baykan’a teşekkür etti.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye ilk altını 
judoda kazandı

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türki-
ye’ye ilk madalya judodan geldi. 

Kata takım mücadelesinde, Erkan Esenboğa 
ve Abdullah Sevinç ikilisi Koreli Myeongjin Han ile 
Sun Hee Choi ve Ukraynalı Kateryna Shepeliuk - Vla-
dislav Mozyrev ikililerinin önünde altın madalyaya 
uzandı. Bu madalya, Deaflympics Samsun 2017’de 
Türkiye’nin kazandığı ilk madalya oldu.  n İHA

En başarılı Gençler’de bir Konya takımı
Türkiye Futbol Federasyonu-

nun (TFF) 2016-2017 sezonunda 
genç kategorilerinde düzenlediği 
Türkiye Şampiyonaları’nda en ba-
şarılı amatör kulüpler belli oldu. 16 
Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda 
ikinci olan Konya Kara Kartallar 
listede yer alan tek Konya takımı 
oldu. TFF’den yapılan açıklamaya 
göre, yerel liglere, 19, 17, 16, 15, 
14 ve 13 Yaş Altı gençler kategori-
lerinde 9 bin 224 takım katıldı. Bu 
takımlardan illerinde dereceye gi-
ren 694’ü ise Türkiye Şampiyona-
ları’na katılma hakkı elde etti. 

LİSTE ŞU ŞEKİLDE
Türkiye Şampiyonaları’nda 

6 ayrı kategoride ilk dörde giren 
takımlar şöyle:  19 Yaş Altı Tür-
kiye Şampiyonası:  1- Hacettepe 
2- Ortahisar Kanuni Spor (Trabzon) 
3- Diyarbakır DSİ Spor 4- Eroks-

por (İstanbul). 17 Yaş Altı Türkiye 
Şampiyonası: 1- Yüksel Gençliks-
por (Adana) 2- Bağlarbaşıspor (İs-
tanbul) 3- Altınovaspor (İstanbul) 
4- Hekimoğlu Doğanspor (Trab-
zon). 16 Yaş Altı Türkiye Şampi-
yonası: 1- Kadıköyspor (Samsun) 
2- Kara Kartalspor (Konya) 3- 
Bağlarbaşıspor (İstanbul)  4- TSE 
Arabayatağıspor (Bursa). 15 Yaş 
Altı Türkiye Şampiyonası:  1- Zara 
Ekinli (İstanbul) 2- Diyarbakır DSİ 
Spor  3- Antalya DSİ Spor  4- Rize 
Belediyespor. 14 Yaş Altı Türki-
ye Şampiyonası: 1- Kadıköyspor 
(Samsun) 2- Albayrakspor (İstan-
bul) 3- Kuşadası Küçükadaspor 
(Aydın) 4- Elazığ İl Özel İdarespor. 
13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası: 
1- Altınorduspor 2- Osmanlıspor 3- 
Beşiktaş 4- Bursaspor.
n AA

Tam gaz devam
Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Erzurum kampı tüm hızıyla devam 
ediyor. Ay sonuna kadar sürecek olan kampta yeşil beyazlı takım iki hazırlık maçı oynayacak. 
Transfer çalışmalarını da sürdüren Yavru Kartal, bir genç oyuncuyu daha kadrosuna katacak

Konya’daki çalışmalarını tamamladıktan 
sonra ikinci etap kamp çalışmaları için Erzu-
rum’a giden yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, buradaki kondisyon ve 
taktik çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon 
kadrosunda bulunan birçok tecrübeli oyuncu 
ile yollarını ayıran ve yaş ortalamasını 21’e 
kadar düşüren Yavru Kartal, önümüzdeki 
günlerde bir genç oyuncu daha transfer ede-
cek. 

Burada iki hazırlık maçı yapmak isteyen 
Konya Anadolu Selçukspor’un rakiplerinin 
bugün belli olması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR ALPER AVCI GÖZETİMİNDE
Konya Anadolu Selçukspor’un Erzu-

rum’da yaptığı ikinci etap kamp çalışma-
ları yorucu bir şekilde devam ediyor. Yeşil 
beyazlılarda Teknik Direktör Alper Avcı, 
antrenmanlarda oyunu sık sık durdurarak 
oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Konya’da 
kampta takımının yanında olamayan Alper 
Avcı, UEFA Pro Lisans kursunun tamamlan-
masının ardından kampa katılmıştı. Konya 
Anadolu Selçukspor’da Erzurum kampı sıcak 
havaya rağmen kondisyon ve taktik çalışma-
ları ile devam ediyor.

EMRE CAN’IN DURUMU BELİRSİZ
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Avus-

turya kampına dahil etmediği Emre Can 
Atila’nın durumu belirsizliğini koruyor. Kon-
ya’da ve Erzurum’da yapılan kamplarda 
takımla birlikte çalışan ancak son kampa 
götürülmeyen oyuncunun TFF 1. Lig ekipleri 
ile görüştüğü iddia ediliyor. Atila, bu takım-
lardan biri ile anlaşamadığı taktirde Konya 
Anadolu Selçukspor kampına dahil olacak. 
Yeşil beyazlı takımda, kampa götürülmeyen 
Özkan Taştemur ve Mücahit Akçay da Konya 
Anadolu Selçukspor kampına dahil olmuştu. 

Yavru Kartal, önümüzdeki günlerde bir genç 
oyuncu daha transfer edecek. 

İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Erzurum’da çalışmalarına devam eden 

Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, bu kamp sürecinde iki hazırlık 
maçı yapacak. Kampın son 5 günündeki 
maçlar 26 ve 29 Temmuz tarihlerinde oyna-
nacak. Konya Anadolu Selçukspor’un rakip-
leri bugün belli olacak. Yeşil beyazlı takımın 
Erzurum’daki ikinci etap kamp çalışmaları 30 
Temmuz’da sona erecek.
n METE ALİ MAVİŞ
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Atiker Kon-
yaspor’a gurbetçi vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Antrenmanlar 
ve hazırlık maçlarında yeşil beyazlıları yalnız bırakmayan gurbetçi-
ler önceki gün oynanan Freiburg maçında renkli görüntüler ortaya 
çıkardı.

Atiker Konyaspor’un Almanya Bundesliga 1.Lig ekiplerinden 
SC Freiburg ile oynadığı özel maçı yaklaşık 500 civarında gurbetçi 
vatandaş izledi.

Konyaspor’un Avusturya’nın Imst kentinde Almanya’dan SC 
Freiburg ile karşılaştığı özel maçı Avusturya’dan ve çevre ülkeler-
den gelen taraftarlar ve gurbetçi vatandaşlar da takip etti.

Atiker Konyaspor’u destekleyen taraftarlar ve gurbetçi vatan-
daşları maç öncesinde ve sonrasında Teknik Direktör Mustafa Reşit 
Akçay ve oyunculara büyük ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdi.
n SPOR SERVİSİ

Gurbetçilerden 
Konyaspor’a yoğun ilgi

Atiker Konyaspor’un 2017-2018 futbol  sezonunda oynayacağı 
iç saha karşılaşmaları için taraftarların ilgisine sunulan kombine 
koltuk satışları devam ediyor. Konyaspor başkan yardımcısı ve ba-
sın sözcüsü Ahmet Baydar kombine satışlara yönelik kamuoyunu 
bilgilendirme adına yaptığı açıklamada “Bu sezon yeni bir oturma 
planı oluşturulduğu için kombine kart sahiplerine önceki sezonda 
mevcut oturduğu koltuğu seçme hakkı, bahse konu değişiklik ne-
deniyle verilemedi. Ancak Konyaspor kombine kartı sahibi olan 
taraftarlarımıza mevcut koltukları yerine, aynı tribünden yer seçme 
hakkı tanındı. Öte yandan gişelerden yapılan satışlarda yüzde 10 
indirim devam etmekte olup, an itibariyle ulaştığımız rakam dört 
bine yaklaşmaktadır. Bu rakama taraftar gruplarımız dahil değildir. 
İlk gün öncelikli kombine satışlar göz önüne alındığında taraftarımı-
zın yeni sezonda takımımızı yalnız bırakmayacağını görmekteyiz. 
Bu vesileyle kombine kart satışlarına ilgi gösteren taraftarımıza 
teşekkür ediyor, genel satışlara 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü 
başlanacağını bir kez daha hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Kombinede 
4 bine ulaşıldı

Baydar: Daha agresif bir Konyaspor izleyeceğiz
Konyaspor Kulübü Başkan Yar-

dımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet 
Baydar, yeni sezonda seyir zevki 
veren futbol oynayacaklarını söy-
ledi. Ahmet Baydar, yeşil-beyazlı 
ekibin yeni teknik kadrosu ile kamp 
çalışmalarını değerlendirdi. Erzurum 
kampının çok iyi geçtiğini belirten 
Baydar, “Erzurum’da takımımızın 
durumunu görmek için iki hazırlık 
karşılaşması oynadık. Özellikle Kay-
serispor ile oynadığımız müsaba-
kada ileriye dönük olumlu işaretler 
aldık.” dedi.

Baydar, teknik direktör Mustafa 
Reşit Akçay’ın Erzurum kampında 
gençleri ve yeni transferlerin takıma 
uyum sürecini görme şansı yakala-
dığını kaydederek, “Yaptığımız gö-
rüşmelerde hocamız bize, takımın 
geldiği noktadan memnun olduğunu 
belirtti. Erzurum’un ardından Avus-
turya’da kampa giren takımımız 
yoğun şekilde çalışmalarını sürdürü-
yor. Diğer taraftan transfer çalışmala-

rımız da aralıksız devam ediyor. Yeni 
bir sistem oturtulmaya çalışıldığı için 
biraz sabretmemiz gerekecek. Gele-
cek, Atiker Konyaspor için çok daha 
güzel olacak.” ifadelerini kullandı.

HEDEF İLK 6
Akçay’ın sistemini yavaş yavaş 

oturtmaya başladığına dikkati çeken 
Baydar, şöyle konuştu:  “Hocamızın 
sisteminin ne kadar oturup oturma-
yacağını önümüzdeki sezonda gö-
receğiz. Antrenmanlardan gördüğü-
müz kadarıyla bu sene daha agresif 
bir Konyaspor seyredeceğiz. Daha 
seri ve seyir zevki veren bir oyun ser-
gileyeceğimizi düşünüyorum. Ligde 
puan önemli. İlk 6’nın içerisinde ola-
cağımızı düşünerek çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Ligde koyduğumuz he-
deften sonra inşallah Avrupa’da da 
başarılı oluruz diye umut ediyoruz. 
Hocamız bu konuda zaten tecrübeli 
ve geçmişte kendisini ispat etmiştir. 
Avrupa’da aynı başarıyı göstereceği-
ni düşünüyorum.” 

“ANA KADROMUZA ÖNEMLİ İSİM-
LERİ TRANSFER ETTİK”

Takımın iskelet kadrosunun bü-
yük ölçüde korunduğunu vurgulayan 
Baydar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ana kadromuza önemli isimleri 
transfer ettik. 2017-2018 futbol se-
zonundan beklentilerimiz yüksek. Üç 
kulvarda farklı bir anlayışla mücadele 
edeceğiz ve Süper Lig’e yine damga 
vuracağımıza inanıyorum. Taraftar-
larımızla birlikte geçtiğimiz sezonlar-
da olduğu gibi yine bir bütün olursak 
sıralamada ilk 6 içinde olabiliriz. 
Takımımıza ve hocamıza güveniyo-
ruz.” Oyunculardan Barry Douglas ve 
Jagos Vukovic’in kendi istekleriyle 
ayrıldıklarını anlatan Baydar, pilot 
takımları Anadolu Selçukspor’dan 
Seddar Karaman, Özkan Taştemur 
ve Burak Saban’ın yanı sıra başka 
takımlara kiraladıkları İsmail Güven, 
İbrahim Alan ve Vedat Bora’nın da 
ekibe dahil olduğunu hatırlattı. 
n AA

Sivas’ın yeni stoperi 
Mattias Bjarsmyr

Sivasspor, 31 yaşındaki İsveçli sto-
per Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleş-
me imzaladı. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Si-
vasspor, transfer çalışmaları kapsamın-
da İsveç’in Göteborg takımında forma 
giyen İsveçli defans oyuncusu Mattias 
Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
3 Ocak 1986’da İsveç’in Hestra kentinde 

dünyaya gelen tecrübeli futbolcu Husq-
varna takımında futbola başladı. Ar-
dından Göteborg’a transfer oldu. Daha 
sonra Rosenborg ve Panathinaikos’a 
takımlarına transfer olan Bjarsmyr 2012 
yılından beri Göteborg forması giyiyor-
du. Kariyerinde 286 maça çıkan 31 ya-
şındaki futbolcu 9 gol ve 9’da asist yaptı.
n İHA

 Yeni sezon hazırlıklarının ikinci eta-
bını Avusturya’da sürdüren Bursaspor, 
transfer çalışmalarına da hız verdi. Ye-
şil-beyazlıların İtalya’nın Udinese takı-
mında forma giyen Badu’yu kiralamak 
için görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Yeşil-beyazlı idareciler, İtalya’nın 
Udinese takımında oynayan Ganalı Em-

manuel Badu’yu kiralamak için çalışma-
larını hızlandırdı. 26 yaşındaki orta saha 
oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 
kiralık olarak renklerine katmak için gö-
rüşmeler yapan Bursasporlu yöneticile-
rin İtalya’da Ganalı oyuncu ve kulübü ile 
temas halinde olduğu bildirildi.
n İHA

Bursaspor Emmenuel 
Badu’nun peşinde

Konyaspor iyi tercih
Atiker Konyaspor’un yeni sol beki Ferhat Öztorun iddialı konuştu. Konyaspor’a geldiği için oldukça mutlu olduğunu belirten 

tecrübeli oyuncu, kampta ne kadar iyi bir tercih yaptığını daha iyi anladığını belirterek, uyum sorunu yaşamayacağını ifade etti

Atiker Konyaspor’un İstanbul Başak-
şehir’den ayrıldıktan sonra kadrosuna 
kattığı sol bek Ferhat Öztorun iddialı ko-
nuştu. Son 2 yılda yakalanan başarının 
üstüne çıkmak istediklerini belirten dene-
yimli savunmacı, Konyaspor’a gelmekle 
ne kadar iyi bir tercih yaptığını kampta 
daha iyi anladığını söyledi.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL
Atiker Konyaspor’un son transferle-

rinden Ferhat Öztorun, son yıllarda Türk 
futbolunda adından sıkça söz ettiren yeşil 
beyazlılara geldiği için mutlu olduğunu 
söylerken, taraftarların desteğiyle başarılı 
bir sezon geçirmek istediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
törenle Konyaspor’la 2 yıllık sözleşme 
imzalayan yeni transferlerden Ferhat Öz-
torun, hedeflerinin son iki yılda yakalanan 
başarıyı tekrarlamak olduğunu belirte-
rek, “Buraya geldiğim için çok mutlu-
yum. İyi bir tercih yaptığımı şimdi daha 
iyi anladım. 

Gerçekten her şey çok güzel. Takım-
daki arkadaşlık, birliktelik. Bu sayede 
uyum sorunu yaşamadım. Amacımız 
Konyaspor formasıyla güzel işlere imza 
atmak. Bunun için herkes gibi bende 
elimden gelenin en iyisini yapmak için 
gayret sarf edeceğim” dedi.

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ
Ferhat Öztorun, Atiker Konyaspor’un 

yeni sezonda Süper Lig, Türkiye Kupa-
sı ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere üç 
kulvarda birden mücadele edeceğini de 
hatırlatarak, “Kolay olmayacak. Ama 
takım olarak herkes sorumluluğun bilin-
cinde. Bu zorlu maratonda işimizi kolay-
laştıracak diye düşünüyorum. Bu camia 
iki sezondur Türkiye’de zor olanı yaptı ve 
direkt olarak UEFA Avrupa Ligine katılma 
hakkını elde etti. Konyaspor camiasını 
her üç kulvarda da en iyi şekilde temsil 
edeceğimizden kimsenin şüphesi olma-
sın” şeklinde görüş belirtti.

KONYASPOR TARAFTARINI 
HERKES BİLİYOR

Taraftarın Türkiye’de son yıllarda 
destek anlamında örnek gösterildiğini de 
sözlerine ekleyen Ferhat Öztorun, “Her 
futbolcu için dolu tribünler önünde oyna-
mak ayrı bir motivasyon. 

Konya’da son iki yıldır taraftar anla-
mında yaşananları herkes biliyor. Onla-
rın bu sezonda tribünleri doldurarak bizi 
yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Tek 
düşüncemiz taraftarlarımızın ve camia-
mızın vereceği destekle iyi bir sezon ge-
çirmek” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ


