
Çiftçilere yönelik 
desteklerini sürdüren 
Konya Şeker, motorin 

avansını dağıtıyor. 
26.173.593,87 Lira 

tutarında motorin avansı 
dağıtacaklarını belirten 

PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, 

çiftçinin namerde 
muhtaç olmaması için 
çalıştıklarını vurguladı.

Samana ‘hasat’ ayarı!
Mahsulün iyi olması nedeniyle sa-

man fiyatlarının 20 kuruşlara kadar 
düşmesi bekleniyordu. 38-40 ku-
ruşa satılan samanın fiyatı geçen 

seneye oranla düşse de tüketicinin 
beklentisi karşılanmadı. Hasat 

döneminin ardından ise fiyatların 
60-70 kuruşa çıkması bekleniyor 

SON YILLARDA 
GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Türkiye’de son 4-5 yıldır saman fiyatla-
rı sık sık gündeme geldi. Mahsulün az 
olması saman fiyatlarını da etkilemişti.  
Bu durum da dönem dönem sama-
nın gündemin yıldızı olmasını sağladı. 
2014-2015 yılında yaşanan kuraklık dö-
neminde yine saman fiyatları gündeme 
gelmiş, fiyatların yüksek olmasından 
şikayet edilmişti. 

TÜKETİCİ BEKLEDİĞİ 
FİYATI GÖREMEDİ

Mahsulün iyi olmasından dolayı, fiyat-
ların 20 kuruşa düşmesi bekleniyordu. 
Fiyatlar hasan dönemi olduğu için ge-
çen yıla oranla biraz düşse de tüketi-
cinin beklentisi karşılamadı. Şu anda 
fiyatlar kilo başına 38-40 kuruş arasında 
değişen samanın,  harman döneminin 
bitmesiyle yine 60-80 kuruş civarlarına 
çıkması bekleniyor.   n HABERİ SAYFA 2’DE

Türk medyası demokrasinin sesi oldu Zalim İsrail’e karşı gençler ayakta
Sansürün kaldırılışının 109. 
yılında kutlama açıklamaları 
yayınlandı. Açıklamalarda özgür 
basının önemine dikkat çekildi. 
Türk medyasının Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ)’nün 
15 Temmuz hani darbe 
girişiminde milletin ve 
demokrasinin yanında 
yer alarak darbenin 
geri püskürtülmesinde 
önemli bir görevi ifa 
ettiği vurgulandı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Konya İHH ve Genç 
İHH öncülüğünde bera-
berindeki genç STK’lar 

Kültürpark’ta İsrail’in 
ihlal ve işgal girişimlerine 
karşı tepki gösterdi. Konya 

İHH Başkanı Hasan Hüseyin 
Uysal, “Karanlığın en yoğun 

olduğu zamanda, sabahın 
ışıklarını görmek gerekiyor. 

Hiçbir zulüm ilelebet sürüp git-
medi. Dolayısıyla ümitsiz olmak 

mümine yakışmaz” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE
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‘Tıbbı malzemelerde 
önemli değişiklik’

FETÖ şüphelisi
kaçarken yakalandı

‘Son oyunları 
mezhep savaşları!’

BölgeBölgeBölge

Konut satışları 
yüzde 29 azaldı

Meram Tıp’ta 
çıta yükseliyor

TÜİK 2017 yılı Haziran ayı Konut 
Satışı İstatistikleri verilerine göre 
Konya’da 2017 yılı Haziran ayın-
da 2 bin konut satıldı. Geçen yı-
lın aynı ayına göre konut satışları 
yüzde 29,2 oranında azalırken, 
Türkiye genelinde Konya konut 
satışında 11’inci sırada yer aldı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi 
(MTF) yeni eğitim – öğretim yılı 
için hazırlıklarını hızla sürdürü-
yor. Yeni hastane ve ek morfoloji 
binasıyla öğrencilere daha kali-
teli eğitim verilirken, hastaların 
sağlık standartları da yüksele-
cek. n HABERİ SAFYA 7’DE

KOMEK’in
Japonca 

kursu 
ilgi görüyor

Ayağına  6 
metrelik 

demir 
saplandı

Eko sisteme 
Karatay’dan

büyük 
destek

n  HABERİ SAYFA 5’TE n  HABERİ SAYFA 6’DA n  HABERİ SAYFA 15’TE

‘ÇİFTÇİYİ NAMERDE
MUHTAÇ ETMEYİZ’

BERA HOLDİNG İKİNCİ
500’E DAMGA VURDU

Bera Holding, 
İSO tarafından 

Türkiye’nin İkinci 
500 Büyük Sanayi 
kuruluşu arasına 
5 şirketi ile girdi. 

Bera Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Alaboyun, “Bera 
Holding, herke-
sin gururu oldu” 

dedi.

Konya Şeker motorin avansını dağıtıyor

5 şirketi ile Konya’nın gururu oldu

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

İki genç öğretmenin hayallerini 
gerçekleştirerek hizmete açtığı 

Butik, sadece ticari bir yer değil, 
müşterileri ile kahve eşliğinde soh-
bet edilebilecek bir ortam sunuyor.   

n HABERİ SAYFA 4’TE

Kahve sohbeti ile 
keyifli alışveriş

Dolhanlarlılar hasret giderdi
22-23 Temmuz 7. Dolhanlar Buluşma Günü’nde sıcak havaya 
rağmen gerek ilçe içinden gerekse dışından yüksek katılım sağlandı.  
Uzun zamandır birbirini görmeyen hemşehriler şenlik sayesinde 
biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadı, eski günleri yâd etti.

Dolhanlar buluşmasında köye çevre vilayetlerde katılanların 
oranları fazlaydı.  Özellikle Muğla tarafından gelen katılımcılar, 

aile tarafından bağlı oldukları Dolhanlar’ı ziyaret ederek aile 
bağlarını güçlendirdiler.  n HABERİ SAYFA 17’DE
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Tarlada bu yıl mahsulün iyi olması nedeniyle saman fiyatlarının 20 kuruşlara kadar düşmesi bekleniyordu. İstenilen seviyelere 
düşmeyen saman şu anda 30-40 kuruştan satılıyor. Hasat döneminin ardından ise fiyatların 60-70 kuruşa çıkması bekleniyor 

Mahsul iyi saman bol!

Türkiye’de son 4-5 yıldır saman fi-
yatları sık sık gündeme geldi. Özellikle 
tarladaki mahsulün az olduğu dönem-
lerde saman fiyatları da bu durumdan 
etkilendi ve saman fiyatları tavan yap-
tı. Bu durum da dönem dönem sama-
nın gündemin yıldızı olmasını sağladı. 
2014-2015 yılında yaşanan kuraklık 
döneminde yine saman fiyatları gün-
deme gelmiş, fiyatların yüksek olma-
sından şikayet edilmişti. O dönemde 
saman fiyatları 10 kuruşlardan 30-40 
kuruşlara kadar çıkmıştı. Yaşanan so-
runlar hükümetin müdahale etmesiyle 
yapılan ithalatla çözülmeye çalışılmış, 
fiyatların sabitlenmesi amaçlanmıştı. 

TARLADA MAHSULUN İYİ OLMASI 
SAMANI NASIL ETKİLEDİ?

Bu yıl yağışların etkisiyle mahsulün 
iyi olacağı ilkbahar döneminde söylen-
meye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda 
başlayan hasat dönemiyle, bu öngörü-
lerin gerçek olduğu da resmi ağızlar-
dan belirtildi. Dönemin Tarım, Gıda ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bu yıl 
hububatta yüzde 4,5 artışla toplamda 
37 milyon ton üretim beklendiğini, 
buğday kalitesinde de yüzde 10’luk ar-
tış olduğunu söylemişti. Bu durum hiç 
kuşkusuz samanı da etkiledi. Tarlada 
mahsul fazla olunca samanda da bu yıl 
artış olması bekleniyor. Şu anda tam 
hasat dönemi olması nedeniyle fiyatlar 
biraz düşmüş durumda. Ancak tüketi-
cinin beklediği fiyatlara kadar düşmüş 
değil. Şu anda fiyatlar kilo başına 38-
40 kuruş arasında değişiyor. Satıcılara 

göre birkaç ay bu fiyatlardan satılma-
ya devam edecek. Ancak harman dö-
neminin bitmesiyle stoklara kalkacak 
olan samanın kış dönemine doğru yine 
60-80 kuruş civarlarına çıkması bekle-
niyor. 

‘GEÇEN SENEYE ORANLA DÜŞTÜ’
Saman fiyatlarını değerlendiren 

saman satıcısı Hasan Kayahan, kendi-
lerinin üreticiden 21-22 kuruştan sa-
man aldıklarını söyledi. Tüketiciye ise 
şu anda 38-40 kuruş civarlarında sat-

tıklarını ifade eden Kayahan; “Geçen 
seneye oranla saman fiyatlarında düş-
me var. Bu da bu sene mahsulün fazla 
olmasından kaynaklanıyor. Biz doldur-
ma parası veriyoruz bir de. Kamyoncu 
çok bir şey kazanmıyor. Tarla sahibinin 

karı malcının karı var ama aracının karı 
yok. Ucundan bir lokma ekmek alıyor” 
ifadelerini kullandı. 

‘BİZİM SAMANIMIZ 
İÇ PİYASAYA YETER’

Saman üretiminde özelde Kon-
ya’nın, genelde Türkiye’nin çok iyi 
bir yer olduğuna dikkat çeken saman 
satıcısı Mehmet Kayahan da, şunları 
söyledi; “Bizim mahsulümüz, samanı-
mız iç piyasaya yeter. Dışarıya çıkınca 
bazen de dışardan almak durumunda 
kalıyoruz. 

Biz özellikle Konya’dan Türkiye’nin 
her yerine gönderiyoruz. Ama oradan 
da belki yurt dışına satıyorlar. Devasa 
makineleri olan firmalar var, o büyük 
firmalar toplayıp gönderiyor. Buradan 
dışarı gitmese, dışarıdan da gelmese 
sabit bir fiyat olur. Şu anda fiyatlar nor-
mal gidiyor ama o da mahsulün fazla 

olmasından.” Tarladaki mahsul kali-
tesinin samanı da etkilediğini belirten 
Mehmet Kayahan, “Ürünün kalitesi 
arttı. Samanda çok fazla fark etmez 
ama samanın da özü iyi olur. Canlı 
olur. Bu yıl da samanın özü iyi” dedi. 

‘SAMAN ARTIK ÇOK UCUZ DEĞİL’
Saman tüketicisi ise samanın fiyat-

larının artık çok fazla ucuz olmadığını 
düşünüyor. Bu nedenle fazla saman 
alamadıklarını, ihtiyaçlarına göre dö-
nem dönem saman alımı gerçekleştir-
diklerini ifade eden besici Adil Mutlu; 
“Bir ay içerisinde tırmık dediğimiz olay 
başlar. İhtiyacımız karşılar ama fazlası 
yok. İstediğimiz gibi balya getirelim yı-
kıyım seneye de kullanayım olayı yok. 
Çok ucuz değil. Şu anda 40 kuruş, kış 
döneminde 60-80 kuruşa çıkar. Hava 
çok daha soğuk olursa daha da yükse-
lir” diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bir zamanlar 10 kuruşlarda satılan saman, son yıllarda 3-4 kat artmış durumda. Mahsulün bu yıl iyi olması nedeniyle samanın bu yıl fiyatlarında 
düşme beklenirken, istenilen seviyeleri yine görmedi. Satıcılar fiyatları normal görse de, fiyatlar hala tüketicinin beklentisinin üstünde.

Hasan Kayhan Mehmet Kayhan
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Bera Holding, İSO tarafından Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşu arasına 5 şirketi ile girdi. 
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, “Bera Holding, herkesin gururu oldu” dedi

Bera Holding’ten 
5 büyük şirket!

Bera Holding, 5 şirketiyle İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) tarafından Türki-
ye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi ku-
ruluşu arasına girerek, listeye damga 
vurdu. 

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu 2016 yılı araştırması 
sonuçları açıklandı. Konya’dan 13 fir-
ma 500’e girme başarısını gösterdi. 
Listede Bera Holding’den 5 firma yer 
aldı. İkinci 500 sıralamasında, Kom-
bassan Kağıt 108, Divapan 285, Golda 
Gıda 315, Muratlı Karton 403, Kom-
pen PVC 415. sıradan listeye girerek 
büyük bir başarı gösterdi. İSO İkinci 
500’de yer alan 5 şirketin sıralama 
ortalamasında ve cirolarında da 2015 
yılına göre önemli bir büyüme göze 
çarptı.

“BERA HOLDİNG, 
HERKESİN GURURU OLDU”

Konuyla ilgili açıklama yapan Bera 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Rıza Alaboyun, “İSO tarafından be-
lirlenen Ülkemizdeki en büyük 1000 
sanayi kuruluşu arasında 5 şirketi-
mizle yer alıp ikinci 500 sıralamasında 
adından en çok söz ettiren grup olduk. 
2016 yılı için belirlenen listeye girme 

başarısını gösteren Kombassan Ka-
ğıt, Divapan, Golda, Muratlı Karton, 
Kompen sadece bizim değil, bölge ve 
ülke ekonomisi adına da gurur kay-
naklarımız oldu. Ekonomimizde Milli 
değerlerin her geçen gün önemini 
daha iyi anladığımız şu günlerde bu 
şirketlerimizin başarılarını artırarak 
devam ettirmeleri milletimizin gelece-
ğe olan umudunu ve inancını da artırı-

yor olması bizler için apayrı bir sevinç 
kaynağı oldu. Bu sevinç ve gurur sa-
dece bizim, ortaklarımızın değil aynı 
zamanda Konya’nın, bölgemizin ve 
Türkiye’mizindir” diye konuştu. Ayrı-
ca Alaboyun, Grup olarak toplamda 1 
milyar 300 milyon TL’yi aşan cirosuy-
la gelecek dönemde ülkemizin başarılı 
şirketleri arasında daha fazla şirketle 
yer almayı hedeflediklerini ifade etti.

“İSTİHDAMA ÖNEMLİ 
KATKI SAĞLIYORUZ”

Yaşanan olumsuz iç ve dış şartlara 
rağmen dik durduklarının altını çizen 
Alaboyun, “Büyük Türkiye hedefine 
sağlam adımlarla yürümeye devam 
etmiş olduğumuzu görmüş ve göster-
miş olmanın haklı gururunu ve mut-
luluğunu da yaşıyoruz. Gurubumuz 
şirketlerinde direkt olarak 4 bin 500 
civarında personel istihdam edilerek 
işsizliğin azaltılmasında katkı sağla-
maya devam etmekteyiz. Konya-Ka-
raman bölgesinde faaliyet gösteren 
tüm şirketlerimizin bölge ekonomisi-
ne katkısı ise mal ve hizmet alımları, 
ihracat, ücret ödemeleri, vergi ödeme-
leri gibi kalemler dikkate alındığında 
toplamda 1 milyar TL’nin üzerindedir. 
Şu gerçek asla unutulmasın ki Bera 
Holding olarak, ülkemize ve bölgemi-
ze katkı sağlamaya devam edeceğiz. 
Türkiye ile birlikte biz de büyüyeceğiz. 
Bu başarıya katkıda bulunan çalışan-
larımız, yöneticilerimiz, yatırımcıları-
mız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş 
ortaklarımız olmak üzere tüm paydaş-
larımıza teşekkürlerimi sunuyorum” 
şeklinde konuştu.  n İHA 

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, “İSO tarafından 
belirlenen Ülkemizdeki en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında 5 şirketimizle 
yer alıp ikinci 500 sıralamasında adından en çok söz ettiren grup olduk” dedi. 
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‘Başarı istikrarlı 
çalışmakla kazanılır’

Özel Türmak Anadolu Lise-
si, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 
çalışmaları aralıksız olarak devam 
ediyor. Özel Türmak Anadolu Lisesi 
Müdürü İlhan Yılmaz, konuyla ilgi-
li olarak şunları ifade etti:  “2016-
2017 Eğitim Öğretim yılının sona 
ermesi ile öğrencilerimiz uzun so-
luklu bir tatile başladılar. Türmak 
Anadolu Lisesi olarak bu süreci kısa 
tuttuk ve 24 Temmuz-25 Ağustos 
tarihleri arasında 11. Sınıfa başlaya-
cak öğrencilerimize 145 saatlik yaz 
okulunda 20 saatlik Kuran-ı Kerim 
dersi yanında 9 ve 10. Sınıf Mate-
matik ve Fizik konularını içeren bir 
program belirlendi, 12.sınıfa başla-
yacak öğrencilerimize 1160 ders sa-
ati üzerinden 6 etap olarak  planla-
nan YGS-LYS hazırlık çalışmalarının 
4. Etap derslerini başlattık. 12.sınıf 
öğrencilerimize 10 Nisan 2017 ta-

rihinde başlatılan YGS-LYS konu 
anlatım dersleri ve soru çözümle-
rini kapsayan program 25 Ağustos 
2017 tarihine kadar devam edecek 
olup, 2017-2018 Eğitim Öğretim yı-
lının öncesinde YGS konu anlatım-
larının bitirilmesini hedeflemekte-
dir.”  Başarının disiplinli ve istikrarlı 
çalışmakla kazanıldığını, başarılı 
olmak için çok çalışmanın yetmeye-
ceğini ve bu yüzden çalışmanın da 
sistemli ve programlı olması gerek-
tiğini belirten Yılmaz, “YGS-LYS ça-
lışmaları ve öncesinde sağlam bir alt 
yapı  ileöğrencilerimize planlı bir ça-
lışma programı hazırlayarak, onların 
iyi bir Üniversite eğitimi almalarına 
katkı sağlamak, bu ülke için yetiş-
miş kendine güvenen, araştıran, 
sorgulayan,  başarılı nesiller yetiştir-
meyi hedefliyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Konya konut satışında 11. sırada
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Konya Bölge Müdürlüğü’nün, 2017 
yılı Haziran ayı Konut Satışı İstatistik-
leri verilerine göre Konya’da 2017 yılı 
Haziran ayında 2 bin konut satıldı.

TÜİK Bölge Müdürü İsmail Ça-
poğlu, Konya ilinde toplam konut 
satışlarının bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 13,4 ve bir önceki aya 
göre yüzde 29,2 oranında azalarak 2 
bin 5 adet olduğunu belirtti. 

2 bin 5 konut satışı ile Konya’nın 
Türkiye genelinde 11’inci sırada yer 
aldığı bilgisini veren Çapoğlu, şunla-
rı kaydetti: “Türkiye genelinde konut 
satışları 2017 Haziran ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 
oranında azalarak 97 bin 579 oldu. 
Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 
970 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en 
yüksek paya sahip oldu. Satış sayıları-
na göre İstanbul’u, 10 bin 160 konut 
satışı ve yüzde 10,4 pay ile Ankara, 6 
bin 34 konut satışı ve yüzde 6,2 pay 
ile İzmir izledi. Konut satış sayısının 
düşük olduğu iller sırasıyla 2 konut ile 
Hakkari, 20 konut ile Ardahan ve 31 
konut ile Bayburt oldu.”

“2017 yılı Haziran ayında Kon-

ya’daki ipotekli konut satışı sayısı 602 
adet olmuştur” diyen Çapoğlu, “Ko-
nutların yüzde 30’u ipotekli olarak sa-
tıldı ve ipotekli satış oranının en fazla 
olduğu iller sıralamasına göre 62’nci 
sırada yer aldı. Konya’da 2017 yılı Ha-
ziran ayı itibariyle bir önceki yılın aynı 

ayına göre ipotekli satılan konut sayısı 
yüzde 4,6 oranında azalmıştır.

Türkiye genelinde ipotekli konut 
satışları bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,2 oranında azalış gös-
tererek 35 210 oldu. Toplam konut 
satışları içinde ipotekli satışların payı 

yüzde 36,1 olarak gerçekleşti. İpotekli 
satışlarda İstanbul 6 963 konut satı-
şı ve yüzde 19,8 pay ile ilk sırayı aldı. 
Toplam konut satışları içerisinde ipo-
tekli satış payının en yüksek olduğu il 
yüzde 56,1 ile Artvin oldu” dedi. 

2017 Haziran ayında Konya’da 
diğer satış türleri sonucunda bin 403 
konutun el değiştirdiğini aktaran 
TÜİK Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, 
şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir önceki 
yılın aynı ayına göre diğer satış türleri 
sonucunda el değiştiren konut sayısı 
yüzde 16,7 oranında azaldı. Aynı dö-
nemde toplam konut satışları içinde-
ki diğer konut satışı payı (yüzde 70) 
sıralamasına göre 20’nci sırada yer 
aldı. 2017 Haziran ayında Konya’da 
satılan konutların 937 adedi ilk defa 
satılırken, bin 68 konut ise ikinci el 
konut satışı ile el değiştirdi. Konya’da-
ki toplam konut satışlarındaki ilk sa-
tışların payı yüzde 46,7 iken; ikinci el 
satışlarının payı ise yüzde 53,3 olarak 
gerçekleşti. Türkiye genelinde ise ko-
nut satışları içinde ilk satışın payı yüz-
de 46,6, ikinci el satışlarının payı ise 
yüzde 53,4 oldu.”
n HASİP MUTLU 

TÜİK Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, “2 bin 5 konut satışı ile
 Konya, Türkiye genelinde 11’inci sırada yer aldı” dedi.

Farklı dekorasyonu ve ürünleri ile büyük dikkat çeken Hershey Butik yoğun bir katılım ile hizmete açıldı. İki genç öğretmenin 
hayallerini gerçekleştirerek hizmete açtığı Butik, otantik iç mimarisi ve bayanlara özel farklı ürünleri ile büyük ilgi görüyor

‘Hayallerini gerçekleştirdiler’
Konya’da alışılmışın dışında sattığı ürün-

ler ile bayanların hizmetine açılan Hershey 
Butik, yapılan kokteylde misafirlerini ağırla-
dı. Özel sektörde öğretmenlik yapan Derya 
Atila ve Filiz Galyunoğlu’nun biraraya ge-
lerek açtığı mağaza kesilen pasta ile açıldı. 
Açılışa Atila ve Galyunoğlu’nun sevenlerinin 
dışında bayanlarda büyük ilgi gösterdi. Açılış 
öncesindeki kokteylde misafirler, Grup Bas-
ton’un yaptığı müzik dinletisi ile eğlenceli 
dakikalar geçirdi.

SEKTÖRE YENİLİK GETİRDİLER
Derya Atila ve Filiz Galyunoğlu’nun ba-

yanlara özel açtığı Hershey Butik, yeniliklerle 
sektöre adımını attı. İç ve dış mimarisi alışıl-
mışın dışında olan Hershey, oldukça dikkat 
çekiyor. Müşterilerine sadece satış yapmayı 
amaçlamayan işletme sahipleri, iş yeri bah-
çesindeki yeşil alanda bayanları ağırlamak-
tan memnun olacaklarını ifade ediyor. Daha 
önce farklı illerde de bu sektörde hizmet ver-
diklerini belirten Atila ve Galyunoğlu, yine 
farklı konseptlerde, farklı şubelerde bayanla-
rını ilgisini çekmeyi planlıyor.

MÜZİK DİNLETİSİ VE 
KESİLEN PASTA İLE AÇILDI

Hershey Butik’in açılışı öncesinde akşam 
saatlerinde bir kokteyl verildi.Müzik dinleti-
sinin yanı sıra işletme sahipleri Filiz Galyu-
noğlu ve Derya Atila, misafirleri ile tek tek 
ilgilendi ve yeni açtıkları işletme hakkında 
bilgiler verdi. Açılışa katılan bayanlar bu sek-
töre Hershey Butik ile bir yenilik geldiğini 
belirterek, işletmenin hayırlı olmasını diledi. 
Açılış öncesinde katılımcılara hitaben konu-
şan Derya Atila, “Hershey Butik’in açılışında 
bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok 
teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelen tüm 

dostlarımızın ayağına sağlık” dedi. İşletme-
nin diğer ortağı Filiz Galyunoğlu ise, “Yeni 
bir heyecan ile Hershey Butik’i açtık. Heye-
canımıza ortak olduğunuz için hepinize çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yapı-
lan konuşmaların ardından ‘Hershey’ yazılı 
pasta kesildi ve misafirlere ikram edildi.

‘AMACIMIZ OLMAYAN BİR ŞEY YAPMAKTI’
Hershey Butik’in açılışının ardından iş-

letme ortakları Atila ve Galyunoğlu Konya 
Yenigün Gazetesi’ne açıklamalarda bulun-
du. Derya Atila daha önce de bu sektörde 
olduğunu belirterek, “Ben bir yıldır bu sek-
tördeyim. Gaziantep’te de bir iş yerim var. 
Konya’da da arkadaşım Filiz ile burayı açtık. 
Bu zaten bizim çok önceden düşündüğümüz 
ve yapmak istediğimiz bir hayalimizdi. Farklı 
bir konseptle sektöre giriş yaptık. Amacımız 
olmayan bir şey yapmaktı. 

Bunu gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. 
Burada bulunan kıyafetler dünya markası, 
ayrıca çok daha uygun fiyatlarla satışını ya-

pıyoruz. Satışla da kalmıyoruz tabi. Müşteri-
lerimiz ile sohbet edebileceğimiz, kahve içe-
bileceğimiz bir ortam oluşmasını istemiştik, 
hedefimiz buydu. Şimdi hayalimizi gerçek-
leştirdik” şeklinde konuştu.

‘SADECE BİR İŞYERİ DEĞİL BURASI’
Çok keyifli bir iş yaptıklarını söyleyerek 

sözlerine başlayan Filiz Galyunoğlu ise, “Çok 
severek ve isteyerek bu sektöre giriş yaptık. 
Yeni bir iş yeri, çok keyifli ve heyecan verici. 
Buraya arkadaşlarımız geliyor, onlarla sohbet 
ediyoruz. Yani sadece ticari bir işyeri değil 
burası. Burayı gördüğümüz anda, ‘aradığı-
mız mekanı bulduk’ dedik. 

Düşüncelerimize uygun bir ortam oluş-
turduk. Gelenler de çok beğeniyor ve farklı 
olduğunu söylüyor. Konya’da zaten böyle bir 
yer ilk diyebiliriz. İlerleyen zamanlarda farklı 
şubeler düşünüyoruz. Orada daha farklı kon-
septler uygulayabiliriz. Çıtayı düşürmeden 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED SAYDAMÖzel sektörde öğretmenlik yapan Derya Atila ve Filiz Galyunoğlu, biraraya gelerek mağaza açtı.



Kulu’da İmam Hatip Lisesi me-
zunları, Mezunlar Buluşması etkin-
liğinde bir araya geldi.İmam Hatip 
pansiyonunda düzenlenen etkinlik, 
saygı duruşunda bulunulmasının ar-
dından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim 
tilaveti sunuldu.

Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıl-
dız, yaptığı konuşmada, Kulu İmam 
Hatip Lisesinin ilk ve son görev yeri 
olduğunu söyledi. Öğrencileri bir ara-
da görmenin kendisini hem sevindir-
diğini, hem de çok hüzünlendirdiğini 
ifade eden Yıldız, “Şükürler olsun, 

sarf ettiğimiz çabalarla imam hatip 
ruhunu yaşattık. Yaşatmaya sizler de-
vam edeceksiniz.” dedi. 

İmam hatip okullarının zorluklar-

la bu günlere geldiğini ifade eden İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş da imam hatip ruhunu yaka-
lamakla her şeyin çok daha güzel ola-

cağına inandığını bildirdi. Programa, 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
Kulu İmam Hatip Lisesi mezunları 
katıldı. n HABER MERKEZİ
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‘Tıbbı malzemelerde önemli değişiklik’ Beyşehir’de doğalgaz çalışmaları başladı
5. Bölge Konya Eczacı Oda-

sı Başkanı Ecz. Cemil Karakap, “1 
Temmuz 2017 den itibaren tıbbı 
malzemeler de eczanelerden sade-
ce katılım payları ödenerek temin 
edilmeye başlanmıştır” dedi. Tıbbı 
malzemelerin eczanelerde temin 
konusunda yazılı bir açıklamada bu-
lunan 5. Bölge Konya Eczacı Odası 
Başkanı Ecz. Cemil Karakap, “TEB 
ve SGK arasında imzalanan proto-
kol doğrultusunda artık tıbbı mal-
zemeler eczanelerden katılım payı 
ödeyerek temin edilebilecek. Bu 
hastalarımız için önemli bir fırsat. 
Daha önceden tıbbı malzeme ihti-
yacı olan hastalar eczane yada me-
dikalden bu ürünleri parasını öde-
yerek alıyor, akabinde ilgili evrak 
reçete ve faturası ile birlikte SGK 
Sağlık işleri il müdürlüğüne başvu-
ruyor eğer evraklarında eksiklik yok 
ise 2-3 ay içerisinde parasının bir 
kısmını geri alabiliyordu.

Yeni yöntemle hastalarımız aynı 
ilaç alır gibi eczanelere müracaat 
ederek eczanelerden profesyonel 
eğitim gerektirmeyen tıbbı malze-
meleri eczanelerden temin edebile-
ceklerdir.

Bu uygulama gerçekten yerinde 
bir uygulama oldu. Çünkü biz ecza-

cılar üniversite eğitimimiz sırasında 
bir yıl boyunca insan anatomisi ile 
ilgili ders görüp eğitim alıyoruz. Bu 
yüzdende insan vücudunda kullanı-
lacak tıbbı malzemelerin eczacılar 
tarafından hastalar sunulması ve 
uygulanması çok doğru olmuştur” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Berat Albayrak’ın bir süre 
önce Konya ziyaretinde Beyşehir’e 
verdiği müjdenin ardından ilçe 
merkezinde doğalgaz altyapı çalış-
maları için ilk kazma, Yeni Mahalle, 
Erenler Caddesi’nde vuruldu. Çalış-
malara AK Parti Konya Milletvekili 
Mehmet Babaoğlu, Beyşehir Bele-
diye Başkanı Murat Özaltun ve AK 
Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol’un 
da katılımıyla başlandı.  AK Parti 
Konya Milletvekili Mehmet Baba-
oğlu, burada gazetecilere  yaptığı 
açıklamada, ilçeye kazandırılan 
birçok hizmet gibi doğalgaz konu-
sundaki çalışmaların başlamasının 
da Beyşehir birlikteliğinin en büyük 
eseri olduğunu söyledi. bakan Berat 
Albayrak’ın Türkiye’de doğalgazın 
yaygınlaştırılması konusunda çok 
büyük hamle başlattığını vurgu-
layan Babaoğlu, şunları kaydetti: 
“Biliyorsunuz şu anda bir yere boru 

hatları çekilemiyorsa, sıvılaştırılmış 
doğalgaz, yani dökme doğalgaz gö-
türülüyor. Fiyatlar aynı, öbür boru-
dan gelenle aynı, kalite aynı, içerik 
aynı, temizliği aynı, dolayısıyla her 
şey aynı. Hiçbir farkı olmayacağı 
için, bizim Beyşehir için ana boru 
hatları gelene kadar bu sorunu, 
bu talebi bu şekilde karşılama yo-
lunda kendilerinin talimatı oldu. 

Tabii Türkiye’de bu şekilde Sayın 
Bakanımızın müjdelediği geçici, 
ara çözüm olarak müjdelediği bazı 
ilçeler de var. Beyşehir de bu büyük 
ilçelerden bir tanesi oldu. Şu anda 
Beyşehir bu kıştan itibaren bugün-
kü kazı çalışmalarının başlamasıyla 
doğalgazdan yararlanmaya başla-
yacak.”
n HABER MERKEZİ

KOMEK’te Japonca 
kursu ilgi görüyor

AK Parti Meram delege
seçimini gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları bünye-
sinde yaz döneminde iki grup olarak 
açılan Japonca dil kursu büyük ilgi 
görüyor. Kontenjanları ilk gün dolan 
kursa daha çok japonya’da üniversi-
te ve yüksek lisans yapmak isteyen 
öğrenciler katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) bünyesinde açılan Japonca dil 
kursu her dönem olduğu gibi bu dö-
nem de yoğun ilgiyle devam ediyor. 

Konya Meslek Edindirme Kurs-
ları’nda ilk defa 2010 yılında açılan 
Japonca dil kursunda bu zamana 
kadar toplam 1660 kursiyer Japon-
ca öğrendi. Japonca A1 kursunu 

bitiren kursiyerler dönem başında 
yapılan seviye tespit sınavı ile A2 
kursuna da devam ediyor. 

Yaz döneminde sabah ve öğle 
iki grup olarak Alaaddin KOMEK 
kurs merkezinde açılan Japonca dil 
kursu Eylül ayına kadar devam ede-
cek. Kursiyerlerin çoğu üniversite ve 
yüksek lisans eğitimini Japonya’da 
yapmak istediği için kursa katıldı-
ğını belirtirken bir kısmı da Japon 
kültürünü merak ettiği için katıldı-
ğını ifade etti. Üç haftalık eğitimle 
kursiyerlerin okuma ve yazmayı 
öğrendiğini belirten kurs öğretmeni 
Fatoş Keleş ise aslında Japonca’nın 
düşünüldüğü kadar zor olmadığını 
söyledi.  n HABER MERKEZİ

15 Temmuz’un kadın kahramanlarından Şerife Boz, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret 
etti.  O karanlık geceyi anlatan Boz, 15 Temmuz’un istikrar ve istiklal mücadelesi olduğunu söyledi

‘İstiklal ve istikrar
mücadelesiydi’

15 Temmuz hain darbe girişimi 
esnasında kullandığı kamyonla Tak-
sim Meydanı’na mahalleliyi getire-
rek simgeleşen 4 çocuk annesi Şerife 
Boz, Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’yu ziyaret etti. 15 Temmuz 
gazilerinden 4 çocuk annesi Şerife 
Boz, ailesi ve Bedesten Çarşısı Ayak-
kabıcılar Derneği Başkanı Abdullah 
Dölek ile birlikte Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti. 

ANASIZ BABASIZ YAŞANIR AMA 
VATANSIZ ASLA

Vatanını, milletini, bayrağını çok 
seven bir Anadolu kadını olduğunu 
ifade eden Boz, “Vatan benim için 
ana, baba, namus. Anasız babasız 
yaşanır ama vatansız asla” ifadeleri-
ni kullandı. 

15 Temmuz gecesi yaşadıkla-
rını anlatan Boz, “Türkiye’nin en 
uzun, en karanlık gecesiydi. Rabbim 
bir daha yaşatmasın. Çünkü on-
lar devletimizin tanklarını, jetlerini 
çalarak halkın üzerine ateş açtılar. 
Çok zor bir geceydi, Rabbim onla-
ra fırsat vermedi. Hiçbir zaman da 
vermeyecek inşallah. Çünkü Sayın 
Cumhurbaşkanımız, halkın seçti-
ği bir cumhurbaşkanı. Hiçbir suçu 
olmadan onu öldürmeye kalktılar, 
TBMM’yi bombaladılar, halkı öldür-
düler. Mahşer yeri gibiydi, Rabbim 
bir daha göstermesin. Herkes gibi 
ben de televizyon izliyordum. Eşim 
içeri yeni girmişti. Namazını kıldı, 
odasına çekildi. Köprünün çok ka-
labalık olduğunu gördüm. Tanklar, 
askeri araçlar falan. Eşim geldi baktı, 
ellerini dizlerine vurarak gitti.  Cum-
hurbaşkanımızın çağrısı üzerine ben 
de dışarı çıktım ağlayarak. Halkta hiç 
korku yoktu, Rabbim onlara korku-
yu verdi. Karşı komşuyu da aldım, 
kamyonla cihada gittim. Yolda ek-
mek ve bankamatik kuyruklarını gö-
rünce onlara seslendim: Bu paraları 
nerde harcayacaksınız, bu ekmekleri 
nerede yiyeceksiniz diye. Birçoğunu 
arabaya aldım. Vatanını, milletini, 
bayrağını, ezanını seven herkes ora-
ya koştu. Dünyaya bir mesaj verdik. 
O gece Türk halkı için bir dönüm 
noktasıydı. İstiklal ve istikrar müca-

delesiydi” dedi. 
“DEFİNE SANDIĞININ ÜZERİNDEYİZ”

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru da, “Kurtuluş Savaşı’nı ve Milli 
Mücadele’yi verdik ama 15 Tem-
muz da çok önemli bir hadiseydi. 
Çünkü düşman cephede değildi, çok 
gizliydi. Baktığımız zaman Siyonist 
bir yapılanma, Hristiyan aleminin 
topyekun Türkiye üzerinde olduğu-
nu gördük FETÖ üzerinden. Şu anda 
vekalet savaşları devam ediyor. Adı 
FETÖ oluyor, PKK oluyor, DEAŞ olu-
yor. Bunlar üzerinden Türkiye saldırı 
almaya devam ediyor. Şu anda bir-

lik ve beraberlik açısından en güçlü 
olmamız gereken dönemdeyiz. 15 
Temmuz’da büyük bir kahramanlık 
gösterdik. Şerife Bacı gibi pek çok 
kahramanımız var ama bitmiş değil. 
Halen teyakkuzda olmak zorunda-
yız. Çünkü Türkiye olarak çok kıy-
metli ve stratejik bir coğrafyadayız. 
Adeta bir define sandığının üzerin-
deyiz. Bunun üzerinde otururken bu 
bölgede oturan insanları kimse rahat 
bırakmaz. Tarih boyunca böyle oldu, 
bundan sonra da olmaya devam 
edecek. Vatanımıza, devletimize sa-
hip çıkmak için tek vücut olacağız. 

Birey olarak her birimizin kaderi bir-
birine mühürlü. Bu mühürleri kay-
bedecek olursak hep beraber kaybe-
deriz. Eğer Türkiye, 15 Temmuz’da 
kaybetseydi tüm İslam coğrafyasın-
daki saldırılar daha da büyüyecekti. 
15 Temmuz şehitleri başta olmak 
üzere bu vatan için canlarını veren 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Gazilerimizi de hürmetle 
selamlıyorum” diye konuştu.  Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
günün anısına Gazi Şerife Boz’a çe-
şitli hediyeler takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Meram İlçe Delege Se-
çimi Cumartesi günü yoğun bir ka-
tılım ile gerçekleştirildi.  Delege se-
çimi ile ilgili açıklama yapan Meram 
İlçe Başkanı Abdulkadir Özöğür, 16 
Nisan’da başlayan dönem ile artık 
hedefin yüzde 50 +1 olduğu çıtanın 
biraz daha yükseldiği bir döneme 
giriyoruz. 

Daha çok çalışmak, daha faz-
la gayret sarf etmemiz gerekiyor. 

2019 cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle ülkemiz dünyanın en bü-
yük ekonomileri arasına girecek viz-
yon ve kurumsal yapıyı tamamlama 
gayretinde olacak. 

Bunu gerçekleştirecek kadrolar 
inşallah AK Parti kadroları olacaktır.  
Bu vesileyle kongre sürecimizin ül-
kemize, partimize il ve ilçemize ha-
yırlara vesile olmasını dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kulu’da İmam Hatip mezunları biraraya geldi

15 Temmuz gazilerinden 4 çocuk annesi Şerife Boz, ailesi ve Bedesten Çarşısı Ayakkabıcılar Derneği Başkanı Abdullah 
Dölek ile birlikte Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Karaman’da otomobilin motor kaputuna 
oturan bir kişinin, yol ortasında bozulan 
otomobili ayaklarıyla itmesi ilginç görüntüler 
oluşturdu.  Görüntülerde arkadaki otomo-
bilin önünde motor kaputuna oturan bir 
kişi, ayaklarını öndeki bozulan aracın bagaj 
kapağına dayayarak itiyor. Arkadaki otomobil 
ile yavaş bir şekilde hareket ederek öndeki 
otomobili ayaklar vasıtası ile iten şahıslar, 
yoldan gelen diğer araçların korna sesle-
rini duymazdan geliyor. Tehlikeye aldırış 
etmeyen şahıslar ise yollarına devam ederek 
gözden kayboluyor.   n İHA

Karaman’da otomobil ile minibüsün çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik kazasında 
2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, Kara-
man-Konya Karayolunun 11. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet 
B. (66) yönetimindeki 70 HD 143 plakalı 
otomobil, Hüseyin B. (36) idaresindeki 70 FE 
063 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, sü-
rücüler ile yolcu olarak bulunan Abdullah B. 
(22), İsmail A. (19), Zahide B. (64), Fadimana 
B. (38), G.B (10) ve M.B. (6) yaralandı.   n İHA

Karaman’da
kaza: 8 yaralı

Ayaklarıyla 
otomobili itti!

Beyşehir’de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.  Kaza, 
Beyşehir-Konya Karayolunun 32. kilometresinde Yunuslar 
kavşağı mevkisinde meydana geldi. 

İlçeye bağlı Yunuslar Mahallesi’nde oturan Yusuf Örtülü 
(18) ile amcaoğlu N.Ö.’nün (17) kullandığı plakasız motosik-
letler, iddiaya göre, yakınlardaki petrol istasyonundan yakıt 
aldıktan sonra yerleşim birimine dönüşte Yunuslar kavşağı 
mevkisinde çarpıştı. Yerleşim merkezine dönüşte bulunan 

refüje çarparak devrilen her iki motosikletin kasksız sürücüsü 
Yusuf Örtülü ile amca oğlu N.Ö. ve arka koltukta oturan E.Ö. 
(17) savrularak yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Yu-
suf Örtülü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer motosikletin 
sürücüsü N.Ö. ile arka koltukta oturan E.Ö. ise hastanede te-
davi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğre-
nildi.
n İHA

İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

FETÖ’nün “mahrem abisi” olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, Sakarya’da kovalamaca 
sonrasında yakalandı.  FETÖ şüphelisi Sultan Murat E., kaçarken de bir polise çarptı

FETÖ şüphelisi şahıs
kaçarken polise çarptı

Yürütülen FETÖ/PDY soruştur-
ması kapsamında örgütün “mahrem 
abisi” olduğu iddiasıyla aranan şüp-
heli, Sakarya’da kovalamaca sonra-
sında yakalandı. 

Konya merkezli 27 ilde, Fetullah-
çı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 
soruşturma kapsamında, örgütün 
“mahrem asker abileri” olduğu iddi-
asıyla haklarında gözaltı kararı verilen 
115 şüpheliden Sultan Murat E’nin 
Sakarya’da olduğu belirlendi. 

Konya Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğünce oluşturulan ve Sakarya’ya 
gönderilen özel ekip, şüphelinin giz-
lendiği evi izlemeye aldı. 

Sultan Murat E, eşiyle birlikte oto-
mobille evden ayrılınca, polis takibe 
başladı. Bir süre sonra durdurulmak 
istenen şüpheli, “dur” ikazına uyma-
yıp kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Sakarya 
Emniyet Müdürlüğünde görevli po-
lisler, yolu keserek otomobili durdur-
mak istedi. Burada bir polis memuru-
na çarpan Sultan Murat E, Serdivan 
ilçesinde yakalandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polis 
memurunun durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. 

Sultan Murat E’nin eşinin de baş-
ka bir FETÖ soruşturması kapsamın-
da arandığı, kovalamaca sırasında 
otomobilden inip yaya olarak kaçtığı 
öğrenildi.  Konya’ya getirilen ve sağlık 
kontrolünden geçirilen Sultan Murat 
E, ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele Şu-
besine götürüldü.  Konya merkezli 
27 ilde 24 Mayıs’ta düzenlenen ope-
rasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/
PDY) yönelik soruşturma kapsamın-

da, haklarında gözaltı kararı verilen, 
örgütün “mahrem asker abileri” ol-
duğu iddia edilen 115 kişiden 37’si 
yakalanmış, adliye sevk edilenlerden 

9’u tutuklanmıştı. 
Şüphelilerin, darbe girişimine işti-

rak eden askeri personelin öğrenim-
lerinden, örgüt yapılanmasının ideo-

lojisi doğrultusunda eğitilmelerinden 
ve yetiştirilmelerinden birinci derece-
de sorumlu oldukları bildirilmişti.
n AA

43 yıldır madeni para biriktiriyorlar
Karapınar’da yaşayan Saffet 

Sonkaya (60) ve Tülin Sonkaya (56) 
çifti, 43 yıldır madeni para biriktiri-
yor.  İlçede cafe işletmeciliği yapan 
çift, gelen müşterilerine eski paraları 
ve tarihini anlatıyor. Lise döneminde 
harçlıklarını harcamayıp sakladığını 
belirten Tülin Sonkaya, metal para-
larının yanı sıra bazı tarihi eşyaları da 

sakladığını belirtti.  Evlendikten sonra 
eşiyle bu koleksiyona devam ettikle-
rini anlatan Tülin Sonkaya, şunları 
kaydetti:  “Paraları harcamayıp sak-
ladım ve yıllar geçtikçe koleksiyonu-
muz genişledi. 1942 yılının parası bile 
var. Eski paraların, kuruşların, delikli 
paraların, hepsinin ayrı ayrı hatıraları 
var. Yaklaşık 150’ye yakın tarihi para 

var. Bu paralar millet olarak yokluk-
larımıza, fakirliklerimize, sıkıntıları-
mıza, sevinçlerimize, zor günlerimize, 
darbelerimize ve hatta çocukluk dö-
nemlerimize şahitlik etti. 

Elime çocukluk günlerimde baba-
mın, dedemin verdiği metal paralar 
geçtiğinde o günlerime geri dönüyo-
rum. Mahalle bakkalımızdan aldığım 

şekerleri hatırlatıyor. ‘Eski paralarımı 
satıp para kazanayım’ diye bir düşün-
cemiz yok. 

Cafeye gelen müşterimize bu pa-
raları gösterip tarihi bilgileri veriyoruz 
ve mutlu oluyoruz. O paraları gören 
genç nesil şaşkınlıklarını saklayamı-
yor.”  
n HABER MERKEZİ

Karatay, doğaya 75 
yeşilbaş ördek bıraktı

Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi ekipleri ve 8.Orman Bölge  
Müdürlüğü yetkilileri yaban hayatın 
korunması ve geliştirilmesine katkı 
sağlamak için 75 ördeği doğa ile bu-
luşturdu

Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesinde üretilen 75 adet Yeşil-
baş ördek 8.Orman Bölge Müdür-
lüğü’nce Anadolu Yaban Koyunu 
alanı olan Konya Bozdağ Milli Par-
kı’ndaki Suni Gölet’e salınarak do-
ğaya kazandırıldı. Yeşilbaş yaban 
ördeklerinin Karatay Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi’nde yetiştirildi-
ğini ifade eden Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, amaçla-
rının yaban ördeklerinin doğal 
ortamlarında koruyarak insan-
ların ve hayvanların doğal gü-
zelliklerden faydalanmalarını 
sağlamak olduğunu söyledi. 
Başkan Mehmet Hançerli, 
yaptığı açıklamada, yaban ha-
yatı geliştirmek ve biyolojik 
çeşitliliği artırmak için Konya 
8.Orman Bölge Müdürlüğü ile 
birlikte yürütülen çalışmalar 
kapsamında, hem erkek hem 
de dişilerin bulunduğu 75 yeşil 
başlı ördeğin gölete bırakıldığı-
nı söyledi. 

 Ördekler için doğal üreme 
merkezi olacak Göl ve gölet-
lerde ördek popülasyonunun 
desteklenmesi, eko sisteminin 

canlı tutulmasını hedeflediklerini 
belirten Başkan Hançerli, gölete 
bırakılan ördeklerin korunarak en 
az bir kez üremelerinin sağlanması 
gerektiğine dikkati çekti. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li göletlerin, ördekler için doğal bir 
üreme merkezi olacağını aktararak, 
“Biz Karatay Belediyesi olarak böyle 
güzel projelere destek olmaya de-
vam edeceğiz. Yeşil başlı ördeklerin 
burada gelişmesi ve çoğalması bi-
zim için bir görevdir. Orman Bölge 
Müdürlüğümüzle uyum içerisinde 
çalışıyoruz. Bölge Müdürlüğümüze 
yapmış oldukları bu çalışmalarından 
dolayı teşekkür ederim.” diye ko-
nuştu.   n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli

Konya’ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Sultan Murat E, ifadesi alınmak üzere 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Saffet Sonkaya (60) ve Tülin Sonkaya (56) çifti, 43 yıldır madeni para biriktiriyor.  İlçede cafe işletmeciliği yapan çift, gelen müşterilerine eski paraları ve tarihini anlatıyor.



Şaban Hakan Deniz, nişanlısı Le-
man Büyükırmak ile bir ömür boyu 
mutluluğa ‘evet’ diyerek dünya evine 
girdi. Şerife ve Recep Deniz’in oğlu 
Şaban Hakan ile Ayten ve Servet Bü-
yükırmak’ın kızları Leman, Atiker De-
luxe Meram Altın Salon’da organize 
edilen nikâh ve düğün merasimiyle 
dünya evine girerek hayatlarını birleş-
tirdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde 

yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. 
Genç çift mutlu bir yuva kurmanın se-
vincini yakınlarıyla paylaştı aileleri de 
çocuklarının mürüvvetini görmenin 
mutluluğunu yaşadı. Yenigün Gazete-
si olarak genç çiftler Leman ve Şaban 
Hakan Deniz’e bir ömür boyu mutlu-
luklar dilerken, Deniz ve Büyükırmak 
ailelerine de hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiriz.   n HABER MERKEZİ
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İki seçenek; ya hayallerini ertelersin, ya 
da hayallerinin peşinden gidersin. Zaman 
aleyhine işliyor hiçbir şeyi elinin tersi ile it-
memelisin.

Keyifle uyanıyorum her sabaha… 
Günaydın dağıtıyorum tüm kâinata… 
İnsanlara, kuşlara, çiçeklere… Duymak 
isteyene ne çok şey anlatıyor bu âlem… 
Kat kat giyiniyorum sevgiyi, kucaklıyorum 
tüm evreni… Yüreğime merhamet tohu-
mu ekiyorum ve her gün onu suluyorum 
özenle…

Güneşe, toprağa, gökyüzüne, çelimsiz 
karıncaya, renklere bulanmış kelebeğe, cı-
vıl cıvıl doğanın şarkısını söyleyen kuşlara 
selam veriyorum. Yeni günün umudunu 
derin bir nefesle içime çekiyorum. 

Her yeni güne bir umut serpiyorum. 
Gönül zenginliğini, yaşın kaç olursa olsun 
hâlâ çocuk kalabilmenin ne olduğunu bi-
liyorum. Bundandır hep gülümseyişim… 

Başladığım her günde bana sunulan 
nimetlere bir şükran sunuyorum. Hava 
durumu ister yağmurlu olsun, ister güneşli, 
ister bulutlu; benim gönlümde kocaman 
mutluluk güneşinin doğmasını sağlıyorum.

Evet, hâlâ beni en çok mutlu eden şey 
bir oyuncak ayı, beni en fazla heyecanlan-
dıran ise bir animasyon filmi… Hayat, 
bunlar varken daha gerçekçi geliyor bana... 
Dünyaya çocuk gözlerle bakmayı daha çok 
seviyorum. 

Bir bahçıvanım ben… Gözüme, 
gönlüme ne ekersem onu biçiyorum. En 

sevdiğim hasatlarım; sevgi, 
mutluluk, umut ve hayal… 
Uçsuz bucaksız bahçeme 
sayısız hayal gücü ekiyorum. 
Bazı şeylerin erişilmez oluşu 
yıldırmıyor beni… Bilhassa 
belki de bundan dolayı daha 
makbul istediklerim.

İçimde deli dalgalar… 
Kalp atışlarımın hoyratlığı 
sahilimi dövüyor. Yüreğim 
efelenmiş, gülümsüyorum 
geleceğe… 

Rüzgârdan kanatlarım var benim… 
Koşarak geldim kendi memleketime; hiç 

korkmadan, tereddüt etme-
den, elim ayağım titreme-
den… 

Bazen insanlar gözünde 
öyle büyütüyor ki hayatı!..
Karşılarına geçiyorum; mer-
divenin son basamağında 
iken ikişer ikişer inişlerine 
şahit oluyorum. Kimisi de 
yokuş aşağıya bırakıyor ken-
dini… İçimdeki ses; “keşke 
bu kadar aceleci davranma-

salar” diyor. “Biraz daha sabretseler hayatın 
oyunlarına…”

Hayat; oyunlarını bizimle oynarken ku-

ralları kendisi koyar. Bazen bu da yetmez, 
huysuz bir çocuk gibi koyduğu kuralları 
yine kendisi bozar. Haylaz, mızıkçı bir ço-
cuktur o… Ona hiç hayallerden yapılmış 

pamuk şeker sunmayı denediniz mi? Ya da 
hüzünlü bunaltıcı yaz günlerinde yüreğinizi 
serinletecek umut dondurması?..

Toparlanın! Kendinize gelin! Bir gün 
mutlaka kapınızıçalacak nasibinizde olan 
mutluluklar… Üzdüler demi sizi? Ah şu bir 
türlü kaynamayan kırıklar… Bence biraz 
sohbet etmeyi denemeliyiz. Derttaş oluruz 
birbirimize,kötü mü ederiz? 

Bir kelebeğin kanatlarındayım şimdi… 
Öğretiyor bana üç günün değerini… Güzel-
liklerden önceki çirkinliği, özgürlükten önce-
ki tutsaklığı ve sınırsızlıktan sonraki bitimi…

Uçarken izliyorum onu… Fısıldıyor 
bana; kelebek olmadan önceki tırtıl halini, 
özgürce uçmadan önce kozada sabırla 
beklediğini ve her şeye sahip olduğu zaman 
da; ona istediği gibi yaşayabileceği bir haya-
tın belli bir süreye esir olduğunu…

Ölçüyorum, biçiyorum dediklerini… 
Birçok benzerlik buluyorum kendi 
hayatımdan. Süre biraz uzatılmış olarak 
kelebek hayatı yaşıyoruz hepimiz… Acılara 
kendimizi hapsetmeye ne hacet. Hayatın 
sonunu hiç kimse değiştiremeyecek. 

Bu haftanın umut tohumunu da bu 
yazıyla ektiğimize göre, selam olsun farkı-
na vararak yaşayanlara ve hayatı sevgiyle, 
mutlulukla kucaklayanlara… Allah’ın rah-
meti üzerinize olsun yazı dostlarım.

KELEBEK HAYATI

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Bozkır Belediyesi, üretim 
kapasitesini 5 katına çıkardı

Ereğli’de açık havada
sinema keyfi yaşanıyor

Bozkır Belediyesi, belediyeye ait 
olan taş kırma ve eleme tesisindeki 
mevcut konkasörü yenileyerek, üre-
tim kapasitesini 5 katına çıkardı.  35 
yıllık mevcut konkasörün yenilen-
mesiyle birlikte Bozkır’ın ve bölge-
nin ihtiyacını karşılayabilen üretim 
kapasitesine ulaşan tesisin komple 
konkasör tesisi hizmete girdi. Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, 35 
yıllık konkasör ile kısıtlı imkanlarla 
üretim yapıldığını ve yapılan üreti-
min mevcut ihtiyacı bazı dönemler-
de karşılamadığını söyleyerek, yeni 
konkasör tesisinin hizmete girme-
siyle birlikte üretimin 5 katına çıka-
rak Bozkır’ın ve bölgenin ihtiyacını 
daha rahat karşılayabileceklerini 
söyledi. Üreten ve geliştiren bir Boz-
kır olma yolunda bu tesisin moder-

nizasyonunun önemli bir yere sahip 
olduğunu da sözlerine ekleyen Boz-
kır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
“ilçemizin üreten ve geliştiren bir 
yapıya sahip olması için çalışmala-
rımızı bu çerçevede yürütüyoruz. 
Bu bağlamda da taş kırma ve eleme 
tesisimizin modernizasyonunu sağ-
layarak tesisimizi daha modern şe-
kilde faaliyete soktuk. Modernizas-
yonla birlikte üretim kapasitemizin 
artmasının yanında iş gücünden de 
tasarruf sağlamış olacağız. Gelecek 
dönemlerde yapacak olduğumuz 
çalışmalarda daha az masrafla daha 
çok çalışma yapacağız. Konkasör te-
sisimizin modernizasyonun ilçemize 
hayırlı olmasını diliyorum” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, 35 yılın üzerinde bir deneyime sahip 
olduklarını hatırlatarak Türkiye’deki en etkin ve yetkin Tıp Fakülteleri arasında olduklarını ifade etti

Meram Tıp’ın, sağlık 
standardı yükselecek!

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi (MTF) 
yeni eğitim – öğretim yılı için hazırlık-
larını hızla sürdürüyor. Yeni hastane 
ve ek morfoloji binasıyla öğrencilere 
daha kaliteli eğitim verilirken, hasta-
ların sağlık standartları da yüksele-
cek.

MTF Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev, 35 yılın üzerinde bir de-
neyime sahip olduklarını hatırlatarak 
Türkiye’deki en etkin ve yetkin Tıp 
Fakülteleri arasında olduklarını ifade 
etti. Bu yıl 30. mezunlarını verdikle-
rini aktaran Vatansev: “Mezun olan 
yaklaşık 6 bin öğrencimizden yüzde 
82’si Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş 
Sınavı’nda (TUS) bir programa yer-
leştirilmiş, uzman olmuş, hâlihazırda 
çalışmakta. TUS başarımız oldukça 
yüksek…  90 Tıp Fakültesi arasında 
TUS başarısı açısından ilk 15’in içeri-
sindeyiz.” dedi. 

Yeni Yılda Yeni Fakülte Hastanesi 
ile Daha Kaliteli Eğitim ve Sağlık Hiz-
meti

Yeni fakülte hastanesi binasında 
sağlık hizmeti ve eğitimi açısından 
daha kaliteli bir hizmet verileceği-
ni söyleyen Vatansev: “Öğrenci ve 
mütehassıs hekim yetiştirme alanın-
da tercih edilebilecek binamız ola-
cak. 900 yatak kapasitesini aşkın bir 

bina… Eski ve yeni binamızla birlikte 
bin 500 yatak kapasitesine ulaşmış 
olacağız. Yeni donanım, kompakt bir 
yapı ile tamamen yeni sistem tıbbi 
malzemelerle, cihazlarla donatılmış 
bir hastane binasında sağlık eğitimine 
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

YENİ MORFOLOJİ BİNASI HIZLA 
TAMAMLANIYOR

Tıp eğitiminin ilk üç yılının ve-

rildiği 25 bin metrekarelik bir kapalı 
alana sahip bir morfoloji binaları oldu-
ğunu söyleyen Vatansev; bu binada 5 
amfi, 48 kişilik 14 tane sınıf, 3 tane 
büyük öğrenci laboratuvarı, 1 tane 
geniş maketlerle donatılmış anatomi 
öğrenci laboratuvarı, 17 tane küçük 
öğrenci laboratuvarı bulunduğunu 
aktardı. Prof. Dr. Celalettin Vatan-
sev; bu binaya ek olarak önümüzdeki 

eğitim yılına yetiştirilmek üzere ilave 
binanın yapım çalışmasının devam 
ettiğini, 7 bin metrekare kapalı alana 
sahip, içerisinde kütüphanesi, geniş 
yemekhanesi olan yeni bir ek binanın 
daha yeni eğitim için planlanmakta 
ve açılmaya hazır hale getirilmekte 
olduğunu söyledi.

5 ÖĞRENCİYE 1 ÖĞRETİM ÜYESİ
Bin 600’e yakın öğrencilerinin 

bulunduğunu söyleyen Vatansev, 
öğretim üyeleri ve akademik perso-
nel sayıları hakkında da bilgi verdi. 
Vatansev: “130’un üzerinde profesör, 
60’ın üzerinde doçent, 80’e yakın yar-
dımcı doçent olan öğretim üyesi kad-
rosuna sahibiz. 

Geniş bir kadromuz var. Hem 
sağlık hizmeti hem eğitimde alanında 
yetkin ve etkin arkadaşlarla oluştur-
muş olduğumuz kuvvetli ve alanında 
söz sahibi olan kadroya sahibiz. 

Gelişmiş tıp fakültelerinde 4 ya da 
5 öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor 
bizde de 5 öğrenciye bir öğretim üye-
si düşüyor. 

Hem eğitimde hem hastanede 
450’nin üzerinde araştırma görevlisi 
kadrosuna sahibiz.  MTF eğitimde de 
sağlık hizmetinde de büyük bir aile 
olarak bölgenin parlayan yıldızı olma-
ya devam etmekte.” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediyesi, Yeşilçam’ın 
unutulmaz klasiklerinden oluşan 
filmleri sinema severlerle buluş-
turuyor. Açık Hava Yeşilçam Film 
Günleri hafta sonu yayınlanan 2 Ye-
şilçam filmi ile başladı. Selvi Boylum 
Al Yazmalım ve Eşkıya filmleri va-
tandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. 

28 Temmuz Cuma günü sona 
erecek olan programda her gün 
nostaljik bir Türk filmi Orijinal Film 
Makinesi ile gösterime devam ede-
cek. Sırasıyla ‘Hababam Sınıfı, Peh-
livan, Züğürt Ağa, Hafız Yusuf Efen-
di, Güle Güle’ adlı Yeşilçam filmleri 
Oğuz Ata Tesisleri’nde Ereğlililerin 
gösterimine sunulacak.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Bu sıcak yaz günlerinde 

hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte 
güzel vakit geçirmeleri için düzen-
lediğimiz Açık Hava Yeşilçam Film 
Günlerimiz Cuma gününe kadar 
devam edecek. Özellikle gençleri-
mize Türk Sinemasını sevdirme ve 
sinema kültürü kazandırma ama-
cıyla düzenlediğimiz programları-
mıza halkımızın yoğun ilgisi bizleri 
fazlasıyla mutlu etti. Fiziki Belediye-
ciliğin yanı sıra Sosyal Belediyecilik 
kapsamında da çalışmalarımıza hız-
la devam ediyoruz” dedi. Yayınla-
nan Yeşilçam Filmleri ile eğlenceli 
vakit geçiren vatandaşlar ise; “Türk 
Sineması’nı sevdirme ve sinema 
kültürünü genç kuşaklara aşılayan 
Belediye Başkanımıza teşekkür edi-
yoruz” dediler.  n HABER MERKEZİ

Bir ömür mutluluğa ‘evet’ dediler

Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev
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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
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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

15 Temmuz
(Yeni Doğum Evi) 
otopark karşısında 
yalnızlık nedeni ile 

ızgara salonu satılıktır

DEVREN SATILIK 
IZGARA SALONU

GSM: 0551 395 90 60

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

2 Adet 3+1 165 m2 

3. ve 5. katlar satılıktır 
0532 267 77 47

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

0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER
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Çarşı Merkezinde 
AVM Kapalı Otopark 

içinde bulunan 
Sirkülasyonu hızlı 

Oto bakım ve yıkama 
merkezi iş değişikliği 

nedeniyle devren
SATILIKTIR

İrtibat
0544 660 09 81

TANKSAN TANKER 
SANAYİİ VE TİCARET

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 

ELEKTRİK ve GAZALTI 
KAYNAK kullanımını 

bilen deneyimli 
kaynakçılar 

aranmaktadır.
ASTİM SANAYİİ SİTESİ. Fevzi çakmak Mh. 

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

İLETİŞİM: 0532 633 79 87

* 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 

Konya’nın değerli 
işadamlarından 

Tatlıdiller 
Şekerleme 

Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Nurettin 
TATLIDİL’in

vefatını üzüntü ile 
öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine 

ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

İşaadamı Nurettin Tatlıdil vefat etti
Tatlıdiller Şekerleme Yönetim 

Kurulu Başkanı Nurettin Tatlıdil, 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Geçir-
diği rahatsızlık sonucu vefat eden 
Konya’nın değerli işadamlarından 
Nurettin Tatlıdil, geçtiğimiz haftaso-
nu ikindi namazına müteakiben Üçler 
Mezarlığına defnedildi. Tatlıdil ailesini 

bu üzüntülü günlerinde dostları ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Merhum 
Tatlıdil, sevenlerinin omuzlarında 
dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhuma 
Allah’tan rahmet, başta Tatlıdil ailesi 
olmak üzere yakınlarına başsağlığı di-
leriz.   n HABER MERKEZİ 
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Sansürün kaldırılışının 109. yılında kutlama açıklamaları yayınlandı. Açıklamalarda özgür basının önemine dikkat çekildi. Türk medyasının 15 
Temmuz hani darbe girişiminde milletin ve demokrasinin yanında yer alarak darbenin geri püskürtülmesinde önemli bir görevi ifa ettiği vurgulandı

‘Özgür basın milletin sesidir’
İkinci Meşrutiyet’in 24 Temmuz 1908’de ila-

nıyla birlikte basında sansürün kaldırılışı dolayısıyla 
kutlama açıklamaları yayınlandı. Açıklamalarda öz-
gür basının öneminin 15 Temmuz hain darbe girişi-
minde bir kez daha görüldüğü vurgulandı. 
VALİ CANBOLAT: TÜRK BASINI MİLLETİMİZİN GÖZÜ, 

KULAĞI VE SESİ
Vali Yakup Canbolat, 24 Temmuz Basında 

Sansürün Kaldırılışı’nın yıldönümü dolayısıyla me-
saj yayınladı. Vali Yakup Canbolat, “Haber alma 
ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, 
demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan 
unsurların başında gelmektedir” dedi. 

 “Günümüz iletişim çağında yazılı, işitsel ve 
görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm 
dünyadaki gelişmeler hakkında toplumumuzu 
doğru bilgilendirmekle birlikte, halkımız ile devlet 
arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir so-
rumluluğu da üstlenmektedir” diyen Vali Canbolat, 
şunları kaydetti: “Mustafa Kemal Atatürk; “Basın, 
milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyar-
mada, bir millete gereksindiği fikrî gıdayı vermekte, 
özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak 
doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına 
bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.” Sözleri basının 
milletimiz için ne denli önemli olduğunu ve basın 
mensuplarının da üstlendikleri sorumluğun önemi-
ni ortaya koymaktadır.       

Türk basını tarihin her döneminde, milletimi-
zin gözü, kulağı ve sesi olma, toplumun haber alma 
hakkına katkıda bulunma görevini başarı ile yerine 
getirmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesinde, ülkemizin 
birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli 
iradeye ve demokrasimize kasteden hainler tara-
fından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde, 
Cumhurbaşkanımızın halkımızla iletişimi yine ba-
sınımız tarafından sağlanmış, hain darbe girişimi 
aziz milletimizin kahramanlık destanına dönüşmüş-
tür.  Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensup-
larının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı-
nı” en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında 
başarılar diliyor, saygılarımı sunuyorum.”

BYEGM İL MÜDÜRÜ FİDANCI: GAZETECİLİK 
ZOR VE MEŞAKKATLİ 

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon 
(BYEGM) Konya İl Müdürü Abdurrahman Fidan-
cı, 24 Temmuz Basın Bayramı ve Türk basınından 
sansürün kaldırılışının 109 uncu yıldönümü dolayı-
sıyla mesaj yayımladı. Herkesin, bilgi edinme, haber 
alma, özgür düşünme, ifade ve serbest eleştiri hak-
kına sahip olduğunun altını çizen Fidancı, mesajında 
şunlara yer verdi: “İletişim özgürlüğünün temel yapı 
taşlarını oluşturan bu haklar, özgürlükçü, demokra-
tik hukuk sistemi ile yönetilen ülkemizde anayasal 
güvence altına alınmıştır. Düşünce ve ifade özgür-
lüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve 
yayın özgürlüğü de temel insan hakları arasında yer 
almaktadır. Basın özgürlüğü, halkın doğru haber 
alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kul-
lanılması demektir ve bunu yaparken de gazeteci-
nin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını ise öncelikle 
sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler. Gazeteci 
tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu 
yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları 
izleme, araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin kar-
şısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller kamusal 
işlerde yasaya, özel işlerde açık ve ikna edici gerek-
çelere sahip olmalıdır” dedi. İletişim özgürlüğünün, 
halkın gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı oldu-
ğunun altını çizen Fidancı, “Bir millet ve devlet için 
doğru ve sağlıklı bilgiye zamanında ulaşmak hayati 
bir ihtiyaç, başta ülkenin yüksek menfaatleri olmak 
üzere, kamu yararı gözetilerek gerçekleri olduğu 
gibi bozmadan ve abartmadan kamuoyuna yansı-
tılmasında basın mensuplarımıza önemli görevler 
düştüğünü” söyledi.

Basın mensuplarının mesleki alanda gelişimle-
rine önem verdiklerinin altını çizen Fidancı, Basın 
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün öncü-
lüğünde, BYEGM Konya İl Müdürlüğü olarak basın 
mensuplarının mesleki birikimlerinin artırılmasına 
yönelik eğitim çalışmalarında her türlü desteği ve-
receklerini sözlerine ekledi. Fidancı, 24 Temmuz 
Basın Bayramı ve Türk basınından sansürün kal-
dırılışının 109 uncu yıldönümü dolayısıyla, basın 
mensuplarının Basın Bayramını kutlayarak, meslek 
yaşamlarında başarılar diledi.

BAŞKAN ALTAY: MEDYA SEKTÖRÜ 
ZOR VE MEŞAKKATLİ BİR MESLEK

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nede-
niyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Altay 
mesajında , “Halkın haber alması amacıyla 24 saat 
özveriyle çalışan basın camiasının bayramı kutlu ol-
sun” dedi.                                  

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniy-
le yazılı bir açıklama yaptı.“Gerek yerel, gerek ulusal 
basında hakkıyla görev yapan basın çalışanlarımızı 
tebrik ediyorum” diyen Başkan Altay açıklamasında 
şunları söyledi.“ Medya sektörü zor ve meşakkatli 
bir meslektir. Günün 24 saati görev başında kal-
mayı gerektirir.  Toplumun bilgilendirilmesi ve ay-
dınlatılması gibi önemli bir görevi yerine getiriyor, 
vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması 
ve kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve so-
rumlulukları üstleniyorlar.  Bu önem, 15 Temmuz 
2016’da Fettulahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanları 
tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi 
sırasında bir kez daha net bir şekilde anlaşılmıştır. 

Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerden itibaren 
haber verme ve yayıncılık ilkesine bağlı kalarak, bir-
lik ve beraberliğimize sahip çıkarak, üzerine düşen 
görevi layıkıyla yerine getiren basın yayın organları, 
milletten ve demokrasiden yana tutum almışlardır.  
O karanlık gecede doğru ve gerçek haberlerle ka-
muoyunu aydınlatan yerel ve ulusal basından tüm 
basın çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Bu 
mesleği hakkıyla yapan medya mensuplarına başa-
rılar diliyorum” dedi.

BAŞKAN ARAT: BASIN DEMOKRATİK 
HAYATIN VAZGEÇİLMEZİ

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 24 Tem-
muz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir 
mesaj yayımladı. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın 
Bayramı dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi(AK 
Parti) Konya İl Başkanı Musa Arat bir mesaj yayım-
ladı. 

İl Başkanı Musa Arat mesajında, 24 Temmuz 
Basın Bayramı’nı kutladı. AK Parti Konya İl Başkanı 
Arat, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayım-
ladığı kutlama mesajında, basının kamu adına ger-
çekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamu-
oyunu aydınlatma mesleği olduğunu belirtti. Basının 
demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri 
olduğunu dile getiren Başkan Arat, şunları ifade etti: 
“Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı 
olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini 
sağlayan kurumların başında gelmektedir. Görevini 
fedakârlıkla yürüten değerli basın mensuplarımız 
her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. 

15 Temmuz’da görüldüğü üzere yerel ve ulusal 
basın kuruluşlarımız ülkemizin birlik ve beraberliği-
ne, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demok-
rasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş 
sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin 
bir tutum almışlar, halkımızın anında ve doğru bir 
şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır” dedi.

ÜNAL: ÖZGÜR BASIN 
DEMOKRASİLERİN GÜVENCESİ 

24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir kutla-
ma mesajı yayınlayan CHP Konya İl Başkanı Meh-
met Ali Ünal, özgür basının demokrasilerin en bü-
yük güvencesi olduğunu söyledi.

CHP Konya İl Başkanı Mehmet Ali Ünal 24 
Temmuz Basın bayramı nedeniyle basın çalışan-
larının bayramını kutlayarak, “Basın, çağdaş de-
mokrasilerin olmazsa olmazıdır. İletişim özgürlüğü 
şeffaf yönetim anlayışının temel yapı taşlarından 
biridir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel, hak ve 
özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla göre-
vini yerine getiren özgür basın demokrasilerin en 
büyük güvencesi olmuştur. Çağdaş ve demokratik 
hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ba-
sının, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde 
bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek 
ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalış-
malarını sürdürmektedir. Basın, yaşadığımız bölge 
ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi 
olmamızı sağlamaktadır. Vatandaşla devlet arasın-
daki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması 
gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir” 
dedi.  

Günümüzde zor şartlarda görevini yerine geti-
ren basın çalışanlarının yanında olduklarını da ifade 
eden Mehmet Ali Ünal, “Ülkemizin ve şehrimizin 
sorunlarının her zaman takipçisi olan ve bu sorunla-
rı tarafsız olarak kamuoyuna aktaran,  zor şartlarda 
ve ekonomik koşullar içinde fedakârlık göstererek 
görevlerini en iyi şekilde yerine getiren basın çalı-
şanlarımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum. 

Basınımızın özgür olarak görevini yerine getir-
mesi için parti olarak elimizden gelen her türlü kat-
kıyı her zaman verdiğimiz gibi vermeye de devam 
edeceğiz. Basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın 
Bayramınızı kutlar, basın meslek ilkeleri doğrultu-
sunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik 
anlayışıyla yapılan çalışmaların devamını diler, se-
lam ve sevgilerimi sunarım” şeklinde konuştu. 

BAŞKAN ÖZGÜVEN: BASININ 
ŞEHRİMİZE KATKISI BÜYÜK 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven Türk 
Basınından 24 Temmuz Sansürün Kaldırılması 
Günü ve Gazeteciler (Basın) Bayramı vesilesiyle 
kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özgüven mesajında basın özgürlüğü-
ne vurgu yaparak: “24 Temmuz Basın Bayramı, 
ülkemizde basın mensuplarının zorlu süreçlerden 
geçerek bizlere haber ulaştırdıklarını anlamamız 
açısından önemlidir. Demokrasimizin vazgeçilmezi 
olan basın, halkın haber alma ihtiyacını karşılaması 
açısından önemlidir. Halkın doğru haber alma nok-
tasında, basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız ve ob-
jektif olarak görevlerini yerine getirmesi, ülkemizin 
demokratik gelişimine de olanak sağlar. Yerel ve 
ulusal basın kuruluşlarımız, 15 Temmuz darbe giri-
şimi esnasında ve sonrasında, milletten ve demok-
rasiden yana kesin bir tutum alarak darbe girişimi-
nin önlenmesinde ve milletimizin bilinçlenmesinde 
önemli rol oynamıştır. Bu da basınımızın demokra-
siye sunduğu katkının apaçık kanıtıdır. Ayrıca Ereğ-
li’miz için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyet-
lerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehri-
mizin hak ettiği yerlere ulaşmasına önemli katkılar 
sağlayacağına inancım tamdır. Bizlerin hizmetlerine 
habercilikleriyle destek olan basın mensuplarımı-
za teşekkür ediyorum.  Bu duygu ve düşüncelerle 
doğru haberlerle kamuoyunu aydınlatan, zor şartlar 
altında büyük bir özveri ile çalışan tüm gazetecilerin 
basın bayramını kutlarım.” dedi.

ERTEN: BASIN İSTİKBALİMİZ İÇİN ÖNEMLİ 
TYB Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, 

basının demokrasinin, yaşam kalitesinin, toplum-
sal kültür düzeyinin gelişmesinde önemli katkılar 
sunabildiğini, ülkemizin basınının da özellikle iki 
binli yılların başından itibaren bu hususlarda önemli 
gelişmeler kaydettiğini belirtti. Erten, basınımızın 
istikbalimizde daha objektif, gerçekçi ve nesnel ola-

rak ülkemizin gelişimine ve toplumsal bütünlüğüne 
pozitif katkı vermeye devam etmesini ümit ettiğini 
söyleyerek mesai mefhumu tanımadan gece gün-
düz çalışan basın ailesinin basın bayramını kutladı 
ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

BARO BAŞKANI ALADAĞ:  
DEMOKRASİLERİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU

Konya Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ, 24 
Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ila-
nıyla birlikte Türk basınında sansürün kaldırılması 
nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü kutlanan Basın 
Bayramını kutlayarak, “Tarafsız ve özgür bir basının 
varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru-
dur” dedi.

Konya Baro Başkanı Av. Mustafa Aladağ, Türk 
basınında sansürün kaldırılması olarak kutlanan 24 
Temmuz Basın bayramını kutladı. Tarafsız ve özgür 
bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez 
unsurudur diyen Aladağ, “Halkımıza doğru haber 
alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile 
paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli 
bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik 
hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, 
haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı 
olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesi-
ni sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın 
meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine 
saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; top-
lumda basına güveni artırmasının yanında, kamu-
oyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin 
önüne geçecektir. 

Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci 
içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren 
özgür basın, demokratik toplum düzeninin korun-
masının en büyük güvencesidir” dedi. 15 Temmuz 
hain darbe girişiminde ülkenin birlik ve beraberli-
ğine, devletin bekasına, milli iradeye, demokrasiye 
kastedenlere karşı dik duruş sergileyen ulusal ve 
yerel basının, milletten, demokrasiden yana kesin 
bir tavır aldığını ifade eden Aladağ, “Milli değerlere 

saygılı, kişi hak ve özgürlükleri temel alan bir anla-
yışla görevini yerine getiren basın, demokrasimizin 
en büyük güvencesidir. Milli iradeyi hedefleyen bu 
hain kalkışmada, milli birlik ve bütünlüğümüzü 
koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı basın-ya-
yın organlarımız her türlü övgü ve takdiri hak et-
mektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, “Basın, 
Milletin müşterek sesidir” ifadesi basının toplumu 
aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en 
güzel şekilde açıklamaktadır. Bu vesileyle, bıkma-
dan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle 
görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, 
sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

KARAMERCAN: SANSÜRÜN KALDIRILIŞININ 
109. YILINI KUTLUYORUM

Başkan Karamercan, “Basında Sansürün Kaldı-
rılışının 109. Yıldönümü Kutlu Olsun”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KO-
NESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, Basında 
Sansürün Kaldırılışının 109. yılı nedeniyle bir kutla-
ma mesajı yayınladı. 

Tüm basın çalışanlarının gününü kutlayan Baş-
kan Karamercan yaptığı yazılı açıklamada şunları 
söyledi: “Konya’mızda görev yapan çok değerli ba-
sın mensuplarının gösterdikleri mesleki duyarlılığın 
ve yaptıkları çalışmaların ilimizin tanıtımına ve sos-
yo-kültürel gelişimine büyük katkı sağladığına ina-
nıyorum. Şehrimize değer katan her türlü çalışma-
da basın mensuplarımızın yanında olduğumuzu bir 
kez daha belirtmek istiyor, bu duygu ve düşünceler-
le basında sansürün kaldırılışının 109. yılını kutluyo-
rum. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm basın men-
subu arkadaşlarımızla bundan böyle de Konya’mız 
için elele çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyor, 
saygılarımı sunuyorum.”

BAŞKAN ÖZER: DEMOKRATİK 
YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ UNSURU

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer de yaptığı yazılı açıklama ile sansürün kaldı-

rılışının 109. yılını kutladı. “Demokratik Yaşamın 
vazgeçilmez unsuru, haber alma ve yayma özgür-
lüğünün en etkili aracı olan, Dünyada olup bitenleri 
öğrenmek ve öğrendiklerini, düşündüklerini baş-
kalarına duyurmak için çalışan basın kuruluşları, 
önemli bir toplumsal görev icra etmektedir” diyen 
Özer, şunları kaydetti: “Başta Konya Basını olmak 
üzere, tüm basın yayın kuruluşlarımızın, kamu ya-
rarını ilgilendiren her konunun, kamuoyuna yan-
sıtılmasında gösterdiği duyarlılığın yanı sıra basın 
yayın çalışanlarının sorumluluk bilinciyle yaptıkları 
ve yapacakları çalışmaların bizleri her alanda başarı-
ya taşıyacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, bıkmadan, 
usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle gö-
revlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 
Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, 
sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

BAŞKAN ÖZSELEK: BASIN 
ÜLKEMİZİN TEMEL TAŞLARINDAN

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nede-
niyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Özselek 
mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizde demokrasinin gelişiminde önemli 
bir paya sahip, özgür şekilde haber alma ve yayma 
aracı olan basın ülkemizin temel taşlarındandır. 
Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine 
saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, top-
lumun basına duyduğu güveni artırmasının yanın-
da, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin de önü-
ne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel, 
hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla 
görevini yerine getiren özgür basın demokrasilerin 
en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle 
zor şartlarda ve büyük bir özveriyle görevlerini en iyi 
şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru ve aydınlatıcı 
bilgilerle aydınlatan ve bu uğurda hizmet veren tüm 
basın mensuplarını tebrik eder, Gazeteciler ve Basın 
Bayramı’nı kutlarım.”   
n METE ALİ MAVİŞ 

Özgür basının öneminin 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha görüldüğü vurgulandı.

Abdurrahman Fidancı
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Büyükşehir, hafriyat kamyonlarını takip ediyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

çevre kirliliğini önlemek amacıyla 
şehrin muhtelif noktalarına yerleş-
tirdiği kameralarla kaçak hafriyat ve 
moloz dökümlerinin önüne geçmeyi 
hedefliyor. Büyükşehir, daha önce 
de kaçak dökümleri önlemek ama-
cıyla hafriyat taşıyan araçlara GPS 
cihazı zorunluluğu getirmişti. Kaçak 
hafriyat ve moloz dökümlerinin önü-
ne geçmek amacıyla hafriyat kam-
yonlarına GPS cihazı zorunluluğu 
getiren Konya Büyükşehir Belediye-
si, şimdi de şehrin muhtelif noktala-
rına yerleştirilen kameralarla kaçak 
dökümleri takip ediyor. 

Çevre kirliliğinin en önemli ne-
denlerinden biri olan hafriyat ve 
inşaat yıkıntı atıklarının kaçak dö-
kümün önüne geçmek amacıyla 
çalışmalarını sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığı, hafriyat kamyon-
larını takibe alarak belirlenen alan-
ların dışına hafriyat dökülmesinin 
önüne geçmeyi hedefliyor. Şehrin 
belirlenen noktalarına yerleştiri-
len kameralar, Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri 
tarafından saniye saniye takip edili-
yor.  Konya’da hafriyat taşımacılığı 
yapan tüm kamyonların kayıt altına 
alınacağı sistemde Hafriyat Taşıma 
Belgesi olmayan araçlar bu amaçla 
kullanılamayacak. Taşıma belgesi 
verilen araçlara da uydu takip sis-
temi takılarak hafriyat sahalarının 
dışına malzeme döken araç ve fir-
ma sahipleri kolaylıkla tespit edile-
rek haklarında yasal işlem yapılıyor.  
Sisteme entegre edilen kameralar 
sayesinde çevre kirliliğine yol açan 
kaçak dökümlerin önlenmesi hedef-
leniyor.  n HABER MERKEZİ

‘Amirlerin emirleri üzerine 
mühimmat yükledik’

Elektrik çarpan hamile 
kadın hayatını kaybetti

Konya’da, Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) ilişkin, 3’üncü Ana Jet 
Üs Komutanlığı ile Muharebe Ara-
ma Kurtarma (MAK) timinde görev 
yapan 29’u tutuklu 31 sanığın yar-
gılandığı davaya sanıkların dinlen-
mesiyle devam edildi.

Konya 6. Ağır Ceza Mahkeme-
sindeki duruşmada söz verilen tu-
tuklu sanıklardan eski Astsubay 
Abdurrahman Yaşar Okutan, FETÖ/
PDY’nin 15 Temmuz’daki darbe 
girişimi sırasında 3’üncü Ana Jet 
Üssü’ndeki helikoptere, amirlerinin 
emirleri üzerine mühimmat ve mal-
zeme yüklediklerini söyledi.

Yükleme işlemini yerine getirir-
ken bu emrin hangi amaçla verildi-
ğini bilmediğini öne süren Okutan, 
“Malzeme taşınması işlemi kanun-
suz bir emir değildir. Helikopterin 
nereye gideceğini bilemezdik. Biz 
emir aldık. Zaten 2-3 gün önceden 
tatbikat olacağı konuşuluyordu. O 

yüzden dikkatimizi çekmedi, şüphe-
lenmedik.” şeklinde konuştu.

FETÖ’nün darbe girişiminde 
bulunduğu 15 Temmuz günü nö-
beti dolayısıyla görev başında oldu-
ğunu aktaran sanık Okutan, darbe 
girişimini desteklemek üzere kalkan 
helikoptere kendisinin alınmadı-
ğını, hakkındaki suçlamaları kabul 
etmediğini belirtti.

Tutuklu sanıklardan eski Astsu-
bay Yusuf Işık da 14 Temmuz günü 
tatbikat yapılacağına dair bir söylen-
ti çıkarılarak, darbe girişimine bir 
nevi zemin hazırlandığını iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları redde-
den Işık, depo görevlisi olduğu için 
görevinin kendisinden malzeme is-
teyenlere gerekli malzemeyi temin 
etmek olduğunu söyledi. 

Yusuf Işık, olay günü rutin bir 
şekilde üstlerinden gelen emirleri 
yerine getirdiğini savundu.

Duruşmaya, tanıkların dinlen-
mesiyle devam edilecek.  n AA

Konya Genç İHH öncülüğünde düzenlenen gösteride genç STK’ların katılımıyla tüm Konyalı Kudüs 
sevdalıları İsrail’in Mescid-i Aksa’da yapmış olduğu ihlaller ve işgal girişimine karşı tepki gösterdi

‘Zalimlere karşı 
dimdik ayaktayız’

Konya İHH ve Genç İHH öncü-
lüğünde beraberindeki genç STK’lar 
Kültürpark’ta İsrail’in ihlal ve işgal gi-
rişimlerine karşı tepki gösterdi. Kon-
ya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal 
Mısır, Suudi Arabistan gibi “kukla” 
ülkelerin, İsrail’in Kudüs’te yaptığı 
zulme karşı değil Müslüman Katar’a 
saldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu ülkeleri yönetenlerin, Batı’nın 
istekleri doğrultusunda çalıştığını ifa-
de eden Uysal, “Karanlığın en yoğun 
olduğu zamanda, sabahın ışıklarını 
görmek gerekiyor. Hiçbir zulüm ilele-
bet sürüp gitmedi. Dolayısıyla ümitsiz 
olmak mümine yakışmaz” dedi.
ZALİMLERE KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ

Mazlum Filistin halkının yanında 
durulması gerektiğini vurgulayan Uy-
sal, “İsrail, biz meydanlarda olduğu-
muz için, ‘Mescid-i Aksa’nın girişinde 
bulunan metal dedektörleri kaldıraca-
ğını’ söyleyerek geri adım attı. Onun 
için meydanlardan, eylemlerden geri 
adım atmak yok. Zalimlere karşı dim-
dik ayakta durarak sesimizin çıktığı 
kadar bağıracağız. Allah kazamızı 
mübarek etsin” ifadelerini kullandı.

Siyonist işgalcilerin yaklaşık 10 
gündür Aksa’da yaptığı zulme karşı 
öfkeyle ayakta olduklarını dile getiren 
Konya Genç İHH Başkanı Mustafa 
Nokta da, “Aşama aşama bu aşağılık 
Siyonistlerin neler yaptığını sizlere 
tekrar anlatacak değilim. Haremimizi 
işgal ettikleri günden beri neler yap-
tıklarını zaten hepimiz çok iyi biliyo-
ruz” dedi. Nokta sözlerine şöyle de-
vam etti: “Ne Kudüs’ümüzde ezanın 
yasaklanması ne Aksa’mızda namazı-
mızın engellenmesi ne de kardeşleri-
mize yapılan aşağılık saldırılar bizleri 
yıldırmayacaktır.  

Allah’ın izniyle bu Siyonistler 
bizlerin eliyle kutsal topraklarımız-
dan fırlatıp çıkartılacaktır. Ümmetin 
gençleri hiç olmadığı kadar bunun 
heyecanı içinde. Hiç kimse ümidimizi 
heyecanımızı iman motivasyonumu-
zu zedeleyemeyecek.”

BU NESİL SİZE 
HAYBER’İ HATIRLATACAK

İslam gençliğinin Kudüs için hazır 
olması gerektiğini vurgulayan Nokta, 
“Hz İsa’nın havarilerine sorduğu men 
ensari ilallahi Kimdir Allah’ın dininin 
yardımcıları sorusuna havarilerin 

verdiği cevabı bugün ümmetimizin 
yiğitleri meydanlarda Nahnu ensa-
rullah diyerek haykırıyor” ifadelerini 
kullandı. 

Nokta “Biziz Allah’ın dininin yar-

dımcıları. Ey Siyonist köpekler bütün 
hevesleriniz kursağınızda kalacak. 
Yaptıklarınız hesabını çok yakında 
vereceksiniz. Sizlere; Musa’yı hatır-
latacak, Haybe’ri hatırlatacak, Hıttın’i 

hatırlatacak bir nesil geldi Allah’ın 
izniyle. Yaptıklarınızı teker teker size 
ödetecek bir nesil” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da elektrik akımına 
kapılan 7 aylık hamile kadın kaldı-
rıldığı hastanede kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti.  Olay, dün gece 
Larende Mahallesi’nde meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, 17 ya-
şındaki Suriye uyruklu Vaed El Ah-
met, banyodaki elektrikli şofbeni 
kapatmak isterken bir anda elektrik 
akımına kapıldı. Kadının çığlıkla-
rı üzerine banyoya giden Vaed El 
Ahmet’in eşi ve yakınları, durumu 
sağlık ekiplerine bildirdi. Ambu-

lansla Karaman Devlet Hastanesine 
kaldırılan kadın, tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Vaed El Ahmet’in 7 ay-
lık hamile olduğunu öğrenen dok-
torlar, kadının karnındaki bebeği 
ameliyatla aldı. Anne karnından 
çıkarıldığında kalbi atmayan ancak 
müdahalelerle hayata döndürülen 
bebek, yeni doğan servisinde kuvö-
ze alındı. Bebeğin sağlık durumu-
nun kritik olduğu bildirildi.
n İHA

Büyükşehir, daha önce de kaçak 
dökümleri önlemek amacıyla 
hafriyat taşıyan araçlara GPS cihazı 
zorunluluğu getirmişti.

Konya İHH ve Genç İHH öncülüğünde beraberindeki genç STK’lar Kültürpark’ta İsrail’in ihlal ve işgal girişimlerine karşı tepki gösterdi.



25 TEMMUZ 201714 HABER

Kudüs kan ağlıyor..
İsrail devleti tarafında kuşatılmış olan 

Kudüs›te 50 yıl sonra ilk defa Cuma namazı 
kılınmasına izin verilmedi .İsrail askerleri 
ibadet için gelen Müslümanlara izin ver-
memekle yetinmeyip onlara işkenceler etti 
hatta direnenlerden bir kısmını şehid etti .

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Müslü-
manlar için önemi 

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını 
gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) 
bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini 
bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya 
götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç 
şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla 
görendir.(İsra 1)

Ayette de bildirildiği üzere Mes-
cid-i Aksa ve etrafı Allah tarafından etrafı 
mübarek kılınan beldenin adıdır Kudüs …

Sevgililer sevgilisi Peygamber efen-
dimiz sallallahualeyhi veselllem  ve ashabı 
uzun yıllar namaz kılarlarken yönlerini ilk 
kıblemiz olan Mescid-i Aksa›ya doğru 
çevirdiler  .Ta ki şu ayet nazil oluncaya dek ;

‘’ (Ey Muhammed!) Biz senin çok defa 
yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu 
(vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak 
etme) elbette seni, hoşnut olacağın 
kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), 
yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey 
Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız 
olun, (namazda) yüzünüzü hep onun 
yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine 
kitap verilenler, bunun Rabblerinden 
(gelen) bir gerçek olduğunu elbette 
bilirler. Allah, onların yaptıklarından 
habersiz değildir.(Bakara 144)

Bu ayet indiğinde Aleyhüssâlatüves-
selâm efendimiz ve ashabı Medine›nin 
kuzeybatısında bulunan Mescid-i 
Kıbleteyn(iki kıbleli mescid) de namaz 
kılıyorlardı .Böylelikle Kudüs’e doğru başla-
nan namazın son iki rekatında namaz bozu-
lmadan Kâbe’ye dönerek bitirilmiş oldu .Bu 
yüzden bu mescide ‘’iki kıbleli, mescid 
‘’denilmiştir .

Yeryüzünün en eski ikinci ve en mu-
kaddes üçüncü mescidinin mekânı. Üç 
semavi  dinin atası Hz İbrahim, hanımı 
Hz Sârâ ile Kudüs yakınlarındaki Sebu›da 
yaşamıştı. İkinci oğlu Hz İshak burada 
doğdu ve 160 yaşında Kudüs yakınlarında 
vefât etti. Babası Hz İbrahim’in el-Halil ka-
sabasındaki mezarının yanına defnedildi. 
İshak, Yakup, Yusuf peygamberlerin ve 

Sârâ Annemizin kabirleri de burada.

Hz Lut’un gençliği, Hz İbrahim’le 
birlikte Kudüs›te geçmiş, daha sonra 
Lut Gölü yakınındaki kavme elçi olarak 
görevlendirilmişti.

 Hz Musa ve Hz Harun israiloğullarıy-
la Mısır’dan çıkıp Kızıldeniz›i geçince Yüce 
Allah, Kudüs›e gitmelerini emretti. Hz 
Muhammed Mekke›den Medine›ye, Hz 
Musa ve Hz Harun Kâhire›den Kudüs›e 
hicret etmişti. Hz Musa, mezarının 
Mescid-i Aksâ›ya yakın olması için niyazda 
bulunmuş ve duâsı kabul olunarak Mescid-i 
Aksâ yakınlarında vefât etmişti

 Hz Davut, sapanıyla zâ-
lim Câlut›u öldürdü. Muzaffer 
bir asker olarak şehre girdi. 
( Günümüzde de Filistinliler 
İsrâil›e karşı sapanla mücâdele 
veriyorlar ) Hz Süleyman, 
cinlerden ve insanlardan oluşan 
ordusu ile kurduğu hâkimiyeti, 
muhteşem bir saraydan 
yönetiyordu. Babasından 
aldığı taht şehrini yeryüzünün 
başkenti yaptı.

 Hz Süleyman’ın devâsâ 
mâbedi, Hz. Süleyman›ın 
emriyle cinler tarafından inşâ 
edildi.

 Hz Zekeriya testere-
lerle doğrandı Kudüs›te, Hz 
Yahya›nın başı kesildi.

 Hz Meryem, Mescid-i 
Aksâ’nın doğu tarafında-
ki hücresinde îtîkâfa çekildi. 
Odasındaki mihrapta Rabbinin 
meleklerle gönderdiği cennet 
meyvelerinden rızıklandı.

 Hz İsa, komşu kent Bey-
tüllahim›de bir mucize olarak 
babasız doğdu, daha bebekken 
konuştu. Evvelâ Celile›de sonra 
Kudüs›te insanları hak dine 
dâvet etti. Hem bedenlere, hem gönüllere 
hekim oldu. 33 yaşına gelince de tıpkı 
Resûlü Ekrem›in mîrâcı gibi O›da bu kutlu 
şehirden semâlar ötesine, Rabbinin katına 
yükseldi. Demek ki Rabbin makâmına 

yükseliş şehri Kudüs›tü .

 Peygamber Efendimiz 
Miraç yolculuğunda Bu-
rak’a binip Mekke’den Ku-
düs›e, Kudüs›ten arş-ı âlâya 
yolculuk yaptı. Medine›den 
önce, Kudüs›e hicret etmişti. 
Kudüs, İsrâ (gece yolculuğu) 
mûcizesinin ikinci durağı, 
Miraç (yükseliş yolculuğu) 
mûcizesinin birinci durağı 
oldu.

Kendisini sırtına alıp ufuk ötesine 
uçuran, gözünün gördüğü yere adımını 
atan Burakını Mescid-i Aksa›nın bir 
duvarına bağlamıştı.

 Ve yine Peygamberimizin, nebîler 

nebîsi olup tüm enbiyaya rehber olduğu ve 
onlara namaz kıldırdığı yer de 
Kudüs›tü.

 Memlûkler Kudüs’ü de-
ğil, kendilerini bile koruyamaz 
olunca 1517 yılında Kahi-
re’deki Memlûk hâkimiyetine 
son veren Yavuz Sultan 
Selim, Kudüs›e de hâkim 
oldu .

 1870 lerden sonraki Yahudi göçleri, 
Kudüs’ün dengesini bozdu.

 Sultan 2. Abdülhamid, siyonizmi ve 
Filistin’e Yahudi göçünü engellemek için 
yoğun çaba sarfetti. Bu arada şehri yeni 
baştan îmâr etti.

 1917 Kudüs için felâket yılı oldu. 
11 Aralıkta İngiliz askerler Kudüs›e girdi. 
Böylece Kudüs›teki Müslüman hâkimiyeti 

de sona erdi.

 Nihâyet 1948 de İsrail Devleti kuruldu. 
Böylece Ortadoğu›yu kan gölüne çevirecek 
Filistin-İsrail mücâdeleleri başlamış oldu.

Ayrıca Rabbimiz cellevale hazretleri ; 
‘’:Biz, onu ve Lût́ u kurtararak, için-

de cümle âleme bereketler verdiğimiz 
ülkeye ulaştırdık ‹›  (Enbiya 71) buyurarak 
bu mübarek beldenin önemini bize anlat-
mıştır .

Ayrıca Aleyhüsselâtüvesselâm 
efendimiz  ;

‘’Yolculuk şu üç mescidden 
birisine yapılır .Mekke›deki 
Mescid-i Haram ,Medine›deki 
bu benim Mescidim ve 
Kudüs›teki Mescid-i Aksa›dır 
‹› .Ayrıca bu hadisten başka 
hadislerinde de, Mescid-i Ak-
sa’nın fazilet ve ehemmiyetine 
değinilmektedir. Nitekim İbni 
Mace’den gelen bir rivayette 
Resûlullah (as) şöyle buyurmak-
tadır: ‘’Orası mahşer yeridir. 
Oraya gidip içinde namaz kılın. 
Çünkü orada kılınan bir namaz 
başka yerde kılınan bin namaz 
gibidir. Oraya zeytinyağını he-
diye edersen, aydınlatılmasın-
da kullanılır. Kim bunu yaparsa 
oraya varmış gibi olur.’ (İbni 
Mace, İkametüssala, 196) Yine 
bir başka hadis-i şerifte Peyg-
amber Efendimiz (as); “Oraya 
(Mescid-i Aksa’ya) gidin ve 
içinde namaz kılın” buyurmuş-
tur.

İsrail›in ve Batı›nın Kudüs 
planı nedir ?

     Neocon-İsrail aşırı sağının 
ortak ideali Ortadoğu merkezli 
bir dünya savaşı çıkarmak. Yani 
Armagedon dedikleri ‘’ Kıyamet 
savaşı ‘’ … Bir  taraftan  Mes-
cid-i Aksa’nın altını yavaş yavaş 
kazarak kendi kendine yıkılmasını 

sağlamak  .Yerine Süleyman Mabedi inşa 
etmek .Bu savaşla  Mesih yeryüzüne inecek 
ve yine bu savaşla ilahi adalet gerçekleşecek 
böylelikle tek inanışlı dünya düzen i ku-
rulacak .İşte onların inanışına göre buna 

‘’tanrıyı kıyamete  zorlamak ‘’diyorlar . 
Yani gökyüzündeki ‘’Mesih’i’’ dönmeye 
mecbur bırakmak .Bu gün Ortadoğu›da bu 
inanışa karşı çıkan ülkelere karşı  çıkarılan 
savaşların altındaki yatan temel unsur tam 
da budur işte .  

Oysa  Allah cellecelalühü ;
‘’Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğ-

ludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa 
Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, 
onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği 
yansıtmayan) sözleridir. Onların bu 
sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin 
söylediklerine benziyor. Allah, onları 
kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar! 
‹›(Tevbe 30)

‘’ (Yahudiler) Allah’ı bırakıp, ha-
hamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini 
ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. 
Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a 
ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’n-
dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların 
ortak koştukları her şeyden uzaktır. ‹› 
(Tevbe 31)

Buyurarak onların sapkınlık içinde 
olduğunu bize apaçık bildirmiştir .Bu 
nedenlerden ötürü Kudüs İslâm dünyasının 
ortak paydasıdır .Kudüs›e kim sahip çıkarsa 
O kişi İslâm dünyasında şeref ve izzet sahibi 
olur .Yukarıda da bahsettiğim üzere iki kişi 
vardır ki; İslâm dünyası o iki kişiyi çok sever 
.Bunlardan birincisi Kudüs Fatih›i Selâhad-
din Eyyubi ,ikincisi ise Yahudilerin onlarca 
teklif ve ısrarına rağmen ‘’Biz  bu toprakları 
kanla aldık .Ancak kanla veririz ‘’ diyerek 
onların tekliflerini reddeden ve bize ‘’Kızıl 
Sultan’’ diye tanıtılmaya çalışılan Cen-
netmekân Sultan AbdülHamid Han ‘dan 
başkası değildir . Bu yüzden Kudüs’e sahip 
çıkacak tek Ülke vardır .O da Türkiye’dir .

Başka hadislerde de Şam ve İs-
tanbul’un önem ve kutsiyetlerine ayrıca 
değinilmiştir .Bu gün üzerinde türlü oyunlar 
oynanan Şam (Suriye) ,İstanbul(Türkiye)  
ve Kudüs›ün üzerinde bu oyunların neden 
oynandığını ,Rabbimizin bize bu oyunda ne 
gibi sorumluluklar yüklediğini kavrayabildik 
mi acaba ?

Ey İslâm Dünyası !.. Ey Müslüman  
kardeşim !.. Uyuduğun uykudan uyan ! 
Yeniden dirilişe ,yeniden kıyama hazırla 
kendini …

Kalk ve toplan !..Kutsalına ,mabedi-
ne ,kitabına ,peygamberine sahip çık !..

           Selâm ve dua ile ...

KUTSAL BELDEMİZ KUDÜS

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

Çiftçilere yönelik desteklerini sürdüren Konya Şeker, motorin avansını dağıtıyor. 26.173.593,87 Lira tutarında motorin avansı 
dağıtacaklarını belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker’in varlık sebebi üreticinin daha fazla üretmesidir” dedi

Şeker’den motorin avansı
Ülke tarımının lokomotifi Kon-

ya Şeker, sadece yatırım yapmak-
la kalmıyor, çiftçilere yönelik des-
teklere de devam ediyor. Şu ana 
kadar 128 Milyon 932 Bin TL’lik 
avans dağıtan Konya Şeker, şim-
di de 26.173.593,87 Lira tutarında 
motorin avansı dağıtıyor. Bu avans-
la birlikte Konya Şeker 2017-2018 
kampanya döneminde toplam-
da 166.150.542,19 TL’lik avans da-
ğıtmış oluyor.  Başkan Recep Konuk, 
“Konya Şeker’in varlık sebebi üretici-
nin daha fazla üretmesidir” dedi. 

KONYA ŞEKER YÜZ GÜLDÜRÜYOR
AK Parti Karaman Milletvekili, 

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve PANKOBİR-
LİK Genel Başkanı Recep Konuk’un 
talimatıyla bayramda üreticilere 
11.899.287,38 TL’lik nakdi avans 
dağıtan Konya Şeker şimdi de 
26.173.593,87 Lira tutarında moto-
rin desteğini de dağıtmaya başladı.

Motorin Avansı 25 Temmuz 
2017 Salı  itibariyle dağıtılmaya baş-
lanacak.

Son dağıtımı yapılan motorin 
avansı ile birlikte 2017-2018 kam-
panya döneminde üreticiye 7 adet 
avans ödemesi gerçekleştirilmiş ola-
cak.

 “ÜRETİMDE SÜREKLİLİK ESASTIR”
AK Parti Karaman Milletvekili, 

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve PANKOBİR-
LİK Genel Başkanı Recep Konuk ko-
nuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada 
üretimde sürekliliğin esas olduğunu 
belirterek, birinci önceliklerinin, üre-
ticinin ve üretimin desteklenmesi 
olduğunu söyledi. Üretimde sürek-
liliğin sağlanması ve refah seviyesi-
nin yükseltilmesi için çiftçinin des-
teklenmesi gerektiğine dikkat çeken 
Başkan Konuk, avans desteğini ak-
satmadan sürdüren Konya Şeker’in, 
tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek 
herhangi bir sorunun yaşanmaması 

için gayret gösterdiğini, tarlada alın 
teri döken çiftçinin namerde muhtaç 
olmaması için çalıştığını vurguladı.

 “ÜLKEYİ SEVMENİN BİRİNCİ 
ŞARTI ÜRETMEKTİR”

Üreticinin daha çok kazanması 
ve daha çok üretebilmesi için yatırım 
yaptıklarını ifade eden Başkan Recep 
Konuk, “Üreticinin daha çok üre-
tebilmesi ve ürettiğinden daha çok 
kazanabilmesi için üreticinin üretti-
ğini işleyecek yatırımlar kadar önemli 
olan husus tarımsal üretim sürecinde 
desteksiz kalmamasıdır. Biz hiçbir 
üreticimiz finansman sıkıntısı nede-
niyle tarladan uzak kalmasın, tarla 
ile üreticinin arasına yokluk girmesin 
diye tarlaya tohum atılmadan baş-
lattığımız desteğimizi hasada kadar 
sürdürüyoruz. Bu çerçevede Konya 
Şeker’in bu kampanya döneminde 
üreticiye verdiği destek, dağıtımına 
başladığımız motorin avansı ile bir-
likte 166.150.542,19 TL’lik Liraya 
ulaştı. Bu ayni veya nakdi avans ola-
rak Konya Şeker’in üreticiye aktardı-
ğı meblağdır. Bu destek sadece üre-
ticiye yapılan destek midir? Evet, biz 
ödemeyi doğrudan çiftçiye yapıyoruz, 
ancak bu para sıcak para olarak Kon-
ya ekonomisine giren bir paradır ve 
bölgemizin, şehrimizim ekonomisini 
canlandıran büyük bir meblağdır” 

dedi.  Konya Şeker’in birinci önceli-
ğinin tarladaki üretim olduğunu vur-
gulayan Başkan Konuk, “Biz ticari bir 
şirketiz. Ama bizi diğer ticari şirket-

lerden ayıran husus bizim bilanço ra-
kamlarından daha çok tarladaki üre-
tim rakamlarını önemseyen bir şirket 
olmamızdır. Bizim için ticari başarı 

tarladaki başarının anahtarıdır. Yani 
bizim sanayide ticarette başarılı olma 
gayretimizin yegâne sebebi tarlaya 
ve üreticiye daha çok destek olmak 
içindir. Bizim için işletmeler araç üre-
tici refahı amaçtır. Konya Şeker ola-
rak biz her şeyden kısarız üreticiden 
kısmayız. Çünkü biz üreticinin gö-
nül hanesini şirket bilançosunun kâr 
sütunundan, kâr hanesinden daha 
kıymetli gören bir şirketiz. Bizim 
varlık sebebimiz üreticidir, üreticinin 
üretirken işini kolaylaştırmaktır. Bu 
ülkenin her vatandaşının birinci vazi-
fesi bu ülkeye sahip çıkmaktır. Ülke-
ye sahip çıkmak sadece sözle olmaz, 
ülkenin bayrağına, kurumlarına, 
işletmelerine nasıl sahip çıkıyorsak, 
tarlasına tapanına, ahırına ağılına da 
öyle sahip çıkacağız. O tarlada, ta-
panda, ahırda, ağılda, bağda, bahçe-
de üretene sahip çıkacağız. Bu vatanı 
en çok seven bu vatan için üretendir. 
Bu ülkenin laf üretenden daha çok 
iş üretene, gerçek bir ürün üretene 
ihtiyacı var. O nedenle biz, bu ülke-
nin tarlaları, üreterek zenginliğimize 
zenginlik katmaya devam etsin diye 
kendimize bir mesuliyet yükledik. Bu 
mesuliyetin de gereğini daha tohum 
tarlaya düşmeden yerine getirmeye 
başlıyor, hasada kadar tarlayı ve üre-
ticiyi desteksiz bırakmıyoruz.  Bizim 

için öncelik çiftçinin ihtiyaçlarıdır. 
Biz hesabımızı önce çiftçiye deste-
ğimizi bir kenara ayırarak yaparız, o 
vazifemizi aksatmayacak şekilde de 
yatırımlarımızı planlarız. Bizim avans 
ve üretici desteklerine bakış açımız 
ihtiyaç anında ve ihtiyaç olduğu anda 
üreticinin yanında olmaktır. O ne-
denle önce çiftçinin kaynağını ayırır 
sonra yatırım konuşuruz. Yaklaşımı-
mız bu olduğu için bu güne kadar 
hiç yatırım bahanesine sığınmadık, 
hem yatırım yapmaya hem üreticiye 
destek olmaya devam ettik. Biz hem 
üreticinin bugününü kurtaracağız 
hem de yarınına yatırım yapacağız. 
Bunun ikisini de eş zamanlı yapmak 
zorundayız. Çünkü üreticinin gelirini 
artırmanın başka yolu yok. Yani ya-
rına yatırım yapmazsak üretici yarın 
tarlası olsa bile ekemeyebilir, ekse 
bile kazanamayabilir. Biz üreticimizin 
üreteceği ürünleri işleyebileceğimiz 
tesisleri kuracağız ki, hem üretici is-
tediği kadar istediği üründen eke-
bilecek hem de ürettiği o ürünün 
üzerinden oluşan katma değer bu 
tesisler sayesinde kendisine ulaşa-
bilecek. Konya Şeker’in geleceğe 
yaptığı yatırımların kıymetini en iyi 
üretici bilir. Pancarın tonajının ikiye 
katlanmasının, pancarın yanına ayçi-
çeği, patates, arpa, kanola, buğday ve 
mısır ile süt ve besinin eklenmesinin 
tarlaya, tapana, bağa bahçeye, ahıra 
ağıla neler kazandırdığını, üretimi de 
üretici gelirini de nasıl büyüttüğünü 
en iyi çiftçi bilir” ifadelerini kullandı. 
Konya Şeker, dağıtımına başladığı 
motorin avansı ile birlikte üreticileri-
ne, 2017-18 Kampanya döneminde 
7 adet avans ödemesi gerçekleştirdi. 
25 Temmuz 2017 Salı günü dağıtı-
mına başlanan 26.173.593,87 Lira 
tutarındaki motorin avansı ile birlikte 
bu kampanya döneminde şu ana ka-
dar üreticiye dağıtılan avans miktarı 
166.150.542,19 Lira olacak. 
n HABER MERKEZİ 

Şu ana kadar 128 Milyon 932 Bin TL’lik avans dağıtan Konya Şeker, şimdi 
de 26.173.593,87 Lira tutarında motorin avansı dağıtıyor.



Bingöl’ün Kiğı ilçesinde terör ör-
gütü PKK’ya ait 5 odalı sığınak imha 
edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açık-
lamada, Kiğı ilçesindeki Elbeyli köyü 
bölgesinde 2. Jandarma Alay Ko-
mutanlığına bağlı birliklerce, PKK’ya 
yönelik “Şehit Jandarma Astsubay 
Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş-92 Ope-
rasyonu” düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda tespit edilen 5 oda-
lı sığınakta yapılan aramada gıda ve 
yaşam malzemeleri ele geçirildiği be-
lirtilen açıklamada, sığınak ve malze-
melerin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, 
bölge halkının da desteğiyle huzur ve 
güvenliği sağlamak amacıyla terörle 
mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği 
vurgulandı.  n AA
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Atatürk Havalimanı’nda montajı tamam-
lanan 10 vücut tarayıcısı kullanılmaya 
başlandı. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen 
10 vücut tarayıcı cihazı, bugün itibarıyla hiz-
mete girdi. İnsan üzerinde tarama yapan ve 
elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteren 
cihazlar, dış hatlarda pasaport kontrolünden 
sonra, iç hatlarda ise güvenlik kontrolü yapı-
lan bölgede bulunuyor. Kontrol noktalarında-
ki ilk aramalardan geçen yolcuların, gerekli 
görülmesi halinde bu cihazlarda üzerleri 
taranıyor.  n AA

Karapınar’da yol kenarında bulunan yaralı 
Delice doğan kuşu, tedavi edilmek üze-
re Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Mühendisliği ekiplerine teslim edildi. Kayalı 
Mahallesi’nden dönen Kazım Özenli, yol 
kenarında bir kuşun hareketsiz şekilde 
durduğunu gördü. Kazım Özenli, yanına 
gittiğinde yaralı olduğunu gördüğü kuşu, 
evine götürerek, Ereğli Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Mühendisliğinden yardım talep 
etti. Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Mühendisliği görevlilerince teslim alınan ve 
Delice doğan olduğu belirlenen yaralı kuş, 
tedavi altına alındı.   n AA

Yaralı doğan 
tedavi altında

Havaalanında 
vücut tarayıcı!

Beyşehir ilçesinde, ehliyeti olmadığı iddia edilen sürücü-
nün kullandığı saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi 
yaralandı. 

Kaza, Beyşehir-Derebucak Karayolu’nun 17. kilomet-
resinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık K. (33) 
yönetimindeki 42 KD 815 plakalı otomobil, kısık virajı mev-
kisinde karşı yönden gelen Cihat A. (23) idaresindeki 63 AL 
913 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, çarpış-
manın etkisiyle saman yüklü kamyon şarampole devrilerek 
yan yatarken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye 

ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Sadık K. 
ve araçtaki Osman Ö. (34) ile kamyon sürücüsü Cihat A. ve 
yanındaki M.A.Ç. (16) yaralandı. 

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi 
bulunan Sadık K.’nin yapılan müdahalenin ardından Kon-
ya’ya sevk edildiği öğrenildi. Kaza sonrası jandarmanın yap-
tığı incelemede kamyon şoförü Cihat A.’nın ehliyetinin olma-
dığı belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n HABER MERKEZİ

Ehliyetsiz sürücü kazası: 4 yaralı

Karaman’da inşaat demirlerinin üzerinden geçmek zorunda kalan Hacer Tetik’in ayağına 6 
metre uzunluğundaki inşaat demiri saplandı. Ameliyatla Tetik’in ayağındaki demir çıkarıldı

Kadının ayağına 
demir saplandı

Karaman’da bir kadın ayağına 
saplanan inşaat demiriyle birlikte 
hastaneye kaldırılarak tedavi altına 
alındı. 

Olay, önceki gün merkez Hacı 
Celal Mahallesi’nde meydana gel-
di. Alınan bilgiye göre, 51 yaşındaki 
Hacer Tetik, çarşıdaki işlerini hallet-
mek için öğle saatlerinde evinden 
çıktı. Evinin yakınındaki sokakta yaya 
olarak yürümekte olan Hacer Tetik, 
inşaat yapımı nedeniyle sokağa geli-
şi güzel bırakılan inşaat demirlerinin 
üzerinden geçmek zorunda kaldı. 

Hacer Tetik, demirlerin arasında-
ki yarım metrelik boşluktan yürüdü-
ğü esnada sol ayağına 6 metre uzun-
luğundaki inşaat demiri saplandı. Acı 
içerisinde bağıran Hacer Tetik’in yar-
dımına çevredeki vatandaşlar koştu. 

Tetik’in ayağına saplanan demi-
rin bir kısmı demir kesme makasıyla 
kesildikten sonra yaralı kadın çağ-
rılan ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Burada he-
men ameliyata alınan Tetik’in aya-
ğındaki demir çıkarıldı.

“BENİM YERİMDE 
ÇOCUK OLABİLİRDİ”

Ayağına saplanan inşaat demiri 
ameliyatla alınan Hacer Tetik, “Çar-
şıdaki işlerimi halletmek için evim-
den çıktım. Yolumun güzergahı olan 

sokaktan yürüyerek gidiyordum. 
Yürüdüğüm yolda bir inşaat vardı ve 
inşaatçılar demirleri keserek yola ser-
mişler. Demirlerin kenarından geçe-

yim derken, bir anda demir ayağıma 
saplandı. Acıyla yardım istedikten 
sonra bayılmışım. Ayağımdaki demi-
rin bir kısmı kesildikten sonra beni 
ambulansla hastaneye getirmişler” 
dedi.

İnşaatların denetlemesini isteyen 
Tetik, “Benim yerimde bir çocuk ola-
bilirdi. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. 
Ben sakat kalsam ne olacaktı. Benim 
5 tane çocuğum var. Bu çocukların 
hem annesiyim hem de babasıyım. 
Şu anda kendi başıma kalkıp yürüye-
miyorum” diye konuştu.
“BİZ İNŞAAT YETKİLİLERİ HAKKINDA 

ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ”
Annesi Hacer Tetik’in başında 

refakatçi olarak bekleyen oğlu Mus-
tafa Koçak, “Bana telefonla annemin 
bayıldığını söylediler ve hemen olay 
yerine gittim. Olay yerine vardığım-
da annemin ayağına inşaat demirinin 
saplandığını gördüm. Annemin aya-
ğına saplanan demiri biz kendimiz 
kestik. Daha sonra gelen ambulansla 
annem hastaneye kaldırıldı. Biz inşa-
atı yapan müteahhitten sonuna ka-
dar davacıyız” şeklinde konuştu.
n İHA 

‘Emperyal güçlerin son 
oyunu mezhep savaşları!’

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez, “İşgaller ortadan kaldırı-
labilir, arkasından çıkan DEAŞ ve 
benzeri terör örgütleri bertaraf edi-
lebilir ama asıl zor olan o parçalanan 
medeniyeti yeniden inşa etmek. 
Bilhassa emperyal güçlerin coğraf-
ya üzerindeki son büyük oyunları 
bütün mezhepleri karşı karşıya ge-
tirerek savaştırmak olmuştur” dedi. 

Görmez, Irak Müslüman Alim-
leri Birliği Başkanı Ahmed Hasan El 
Taha ve beraberindeki heyeti kabul 
etti. Irak’taki üniversitelerin din ali-
mi ve müftülerden oluşan 24 kişilik 
heyeti başkanlık makamı girişinde 
karşılayan Görmez, tek tek tokalaş-
tığı konuklar ile bir süre sohbet etti. 

Görmez, daha sonra makamın-
da yaptığı açıklamada, El Taha ve 
beraberindeki heyeti Türkiye’de 
görmekten duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Irak ve Bağdat’ın İslam me-
deniyetinin önemli iki merkezi ol-
duğunu ifade eden Görmez, “İslam 
Medine’de doğdu, Bağdat’ta evren-
selleşti” diye konuştu.

Her Müslümanın kalbinde, ha-
fızasında ve ilminde Bağdat’ın eseri 
ile tesiri olduğunu ifade eden Gör-
mez, şöyle konuştu: “Irak ve Bağ-
dat, büyük olduğu için imtihanı da 
büyük oldu. Önce İran-Irak sava-
şında çektiği sıkıntılar, sonra Irak’ın 
işgali, sonra parçalanması gibi çok 
büyük acılar yaşadı. Bütün bu sü-
reçte sadece çocuklar ve kadınlar öl-
medi. Sadece şehirlerimiz yıkılmadı, 
aynı zamanda medeniyetimiz çok 
büyük yaralar aldı. Asıl büyük musi-
bet İslam medeniyetinin büyük yara 
almasıdır. Asıl büyük musibet şehir-
lerin işgal edilmesi değil zihinlerin 
ve kalplerin işgal edilmesi olmuştur. 
Çünkü Irak’ın tesis ettiği ilim ve hik-
met İslam’ın bütün farklı mekteple-
rini ve düşüncelerini barış içerisinde 
birlikte yaşatabiliyordu.

İşgaller ortadan kaldırılabilir. 
Arkasından çıkan DEAŞ ve benze-
ri terör örgütleri bertaraf edilebilir 
ama asıl zor olan o parçalanan me-
deniyeti yeniden inşa etmek. Bilhas-
sa emperyal güçlerin coğrafya üze-
rindeki son büyük oyunları bütün 
mezhepleri karşı karşıya getirerek 
savaştırmak olmuştur. Ehlisünnet 
tarih boyunca bütün coğrafyalarda 
Müslümanların kahir ekseriyetinin 
takip ettiği ana yoldur. Ehlisünnet 
kavramı herhangi bir mezhebin 
zıddı değildir. Çünkü ehlisünnet 
mezhep değildir. Çünkü ehlisünnet 
ana yoldur. İslam tarihinin tarih bo-
yunca bütün Müslümanlarının takip 
ettiği ana yoldur. Ana yolun zarar 
görmesi İslam medeniyeti açısından 
çok büyük kayıptır. Sizlerin yüksek 
bir sesle bunu tamir etmeye çalıştı-
ğınızı biliyorum.”

İmam Ebu Hanife’nin ana yolu 
işaret eden alimlerin başından 
geldiğini de aktaran Görmez, “O, 

Müslümanlar açısından ehli kıble 
olmanın ne kadar önemli olduğuna 
vurgu yapan çok büyük bir alim ol-
muştur” ifadesini kullandı. 

Görmez, İmam Ebu Hanife’nin 
prensiplerine riayet edilmiş olun-
saydı İslam coğrafyasında hiçbir 
tekfir düşüncesinin ortaya çıkmaya-
cağını söyledi. Irak Müslüman alim-
lerinin büyük bir yarayı sarmaya 
çalıştıklarını da belirten Görmez, Di-
yanet İşleri Başkanlığının bu konu-
da her türlü yardıma hazır olduğunu 
vurguladı. 

IRAK MÜSLÜMAN ALİMLERİ 
BİRLİĞİ BAŞKANI EL TAHA

Irak Müslüman Alimleri Birliği 
Başkanı Ahmed Hasan El Taha da 
gösterilen ilgi ve sıcak karşılama 
için teşekkür etti. FETÖ’nün 15 
Temmuz darbe girişimi karşısında 
gösterilen başarıyı da tebrik eden El 
Taha, darbe teşebbüsünün başarısız 
olması için dua ettiklerini ifade etti. 
El Taha, şunları söyledi: “Sözleri-
mi övgü olarak değerlendirmeyin. 
Şuna inanıyorum ki şu yeryüzünde 
kalbinde zerre kadar iman taşıyan 
her Müslüman bu güzel ülke in-
sanları için endişe taşıdı, taşıyor. Bu 
ülkenin başına bir şey gelmesi hem 
bizi hem de dünyadaki tüm Müslü-
manları şüphesiz üzecektir. Cena-
bıAllah’tan sizi bu güzel ve kutlu yo-
lunuzda sabit kadem kılmasını niyaz 
ediyorum.” 

El Taha, Türkiye’ye turist ola-
rak gelmediklerini ve herhangi bir 
maddi beklenti içerisinde bulunma-
dıklarını dile getirerek, güvendikleri 
insanlarla karşılıklı bağlarını güçlen-
dirmek istediklerini ifade etti. 

Konukların konuşmalarından 
ardından yeniden söz alan Diyanet 
İşleri Başkanı Görmez, “15 Tem-
muz ihanetine karşı Irak’taki Müs-
lüman kardeşlerimizin gösterdiği 
dayanışmadan dolayı ben de teşek-
kür ederim. Biz de bütün dua ve 
yakarışlarınızı arkamızda hissettik.” 
sözlerine yer verdi.
n AA 

PKK’nın 5 odalı sığınağı imha edildi

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 
emperyal güçlerinin orta doğu 
coğrafya üzerindeki son büyük 

oyunlarının bütün mezhepleri karşı 
karşıya getirerek savaştırmak 

olduğunu söyledi.

Ayağına saplanan inşaat demiri ameliyatla alınan Hacer Tetik, “Benim yerimde 
bir çocuk olabilirdi.  Böyle bir sorumsuzluk olamaz” diye konuştu.
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Memur-Sen’den 3 
alternatifli zam teklifi!

Memur-Sen, 4. Dönem Toplu 
Sözleşmesi için 2018’in ilk altı ayın-
da yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 
6; 2019’un ilk 6 ayında yüzde 10, 
ikinci 6 ayında yüzde 8 zammın da 
aralarında olduğu 3 alternatifli tek-
lifini Devlet Personel Başkanlığı’na 
sundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, konfederasyona bağlı sendi-
kaların yönetici ve üyeleriyle, Sağ-
lık-Sen Genel Başkanlığından Dev-
let Personel Başkanlığı önüne 
yürüdü.

Burada basın mensuplarına 
açıklamada bulunan Yalçın, 2018 
ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dö-
nem Toplu Sözleşme için 3 alterna-
tifli teklif hazırladıklarını belirtti.

Tekliflerinin kümülatif olarak 
maaşlara yıllık en düşük yüzde 
16,60, iki yıllık yüzde 38,52 zam 
yapılmasını içerdiğini vurgulayan 
Yalçın, şu bilgileri verdi: “Birinci 

alternatifimiz, aylık, taban aylık ve 
yan ödeme katsayılarına 2018’in bi-
rinci altı ayında yüzde 10, ikinci altı 
ayında yüzde 6, 2019’un birinci altı 
ayında yüzde 10, ikinci altı ayında 
yüzde 8 zammı içeriyor. İkinci alter-
natifimiz, 1 Ocak 2018’den geçerli 
olmak üzere taban aylığa 75 lira net 
zam. Aylık, taban aylık ve yan öde-
me katsayılarına da birinci altı ayda 
yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 
zam. 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak 
üzere taban aylığa 75 lira net zam. 
Aylık, taban aylık ve yan ödeme kat-
sayılarına birinci altı ayda yüzde 7, 
ikinci altı ayda yüzde 7 zam. Üçüncü 
alternatifimiz, 1 Ocak 2018’den ge-
çerli olmak üzere ek ödeme oranla-
rına 15 puan ilave zam ve birinci altı 
ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 
6 zam. 2019’un birinci altı ayında 
yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 
zam.”
n AA

Başbakan Yardımcılarının görevleri belli oldu
Başbakan Yardımcısı ve Hükü-

met Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar 
Kuruluna verilen arada, kabinedeki 
değişikliğin ardından Başbakan Yar-
dımcıları arasındaki görev dağılımını 
açıkladı. Başbakan Yardımcısı ve Hü-
kümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakan-
lar Kurulu toplantısına verilen arada, 
kabinedeki değişikliğin ardından Baş-
bakan Yardımcıları arasındaki görev 
dağılımını açıkladı.

Bozdağ, “Hükümet Sözcülüğü, 
TBMM ile ilişkiler, Danıştay’la ilişkiler, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve Ana-
dolu Ajansı ile ilgili konular, Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından; 
ekonominin koordinasyonu ve ban-
kalar, Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek tarafından deruhte edilecek-
tir” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcüsü Bozdağ, yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti:

“Başbakan Yardımcımız Sayın 
Recep Akdağ, Kıbrıs işleri koordinas-
yonu, yatırım ortamının iyileştirilme-
si, AFAD ve yatırım ajansı ile ilgili 
çalışmaları yürütecektir. Başbakan 
Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, Me-
deniyetler İttifakı Projesi, yüzüncü yıl 
anmaları ile ilgili hazırlıklar konuları 
üzerinde çalışacak. Ayrıca Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın 
Yayın Enformasyon Genel Müdürlü-
ğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, 
Sayın Çavuşoğlu tarafından ilgilenile-
cektir.

Milli Güvenlik Kurulu, MİT, TOKİ, 
TMSF ve Türkiye Varlık Fonu doğru-

dan Sayın Başbakanımıza bağlı olarak 
çalışacaktır. Milli Güvenlik Kurulu 
kararlarının takibi, reformların ve ya-
tırımların koordinasyonu Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık tarafından yerine 
getirilecektir. Ayrıca RTÜK, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu da Fikri 
Işık’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdü-
recektir.”
“İSRAİL, MESCİD-İ AKSA’NIN KUTSİYE-

TİNİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜDÜR”
Bozdağ, İsrail hükümetinin Ku-

düs’ün ve Mescid-i Aksa’nın kutsiye-
tine ve tarihi statüsüne saygı duymak, 
bu kutsiyeti ve statüyü korumakla 
yükümlü olduğunu belirterek, “Bu 
onların hukuki de ayrıca sorumlulu-

ğudur. Bu yükümlülüğün gereğini ye-
rine getirmesini İsrail hükümetinden 
bekliyoruz. Ayrıca Harem-i Şerif’in 
etrafına konan metal dedektörlerin 
kaldırılmasını ve ibadet hürriyetinden 
istifade ederek ibadet yapmak isteyen 
Müslümanlara konulan kısıtlamala-
rın ortadan kaldırılmasını ve Harem-i 
Şerif ile ilgili bugüne kadarki normal, 
doğru ve rutin uygulamalar neyse ona 
aynen geri dönülmesini buradan Tür-
kiye olarak İsrail yönetiminden, bu ko-
nuda basiretli hareket ederek olayların 
daha fazla büyümesini engellemesi 
konusunda adımlar atmasını istiyo-
ruz.” şeklinde konuştu.

FETÖ FİRARİSİ ADİL ÖKSÜZ’ÜN 
ALMANYA’DA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Al-
manya’da görüldüğü iddiası ile ilgili 
olarak da Bozdağ, “Daha önce Gürcis-
tan ile ilgili bir ihbar vardı. Son günler-
de de Almanya ile ilgili gelen bir ihbar 
söz konusu. Bunun üzerine Adalet Ba-
kanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İliş-
kiler Genel Müdürlüğü bu ihbarı hem 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
hem de ilgili idari makamlara iletmiş-
tir. Bu konuda her ihbarı titizlikle dev-
letimizin ilgili organları değerlendiri-
yor ve yapılması gereken araştırmalar 
titizlikle yürütülüyor. 

Bu da o ihbarlardan bir tanesi. 
Henüz doğruluğu teyit edilmiş değil.” 
ifadelerini kullandı.
n AA 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada, kabinedeki 
değişikliğin ardından Başbakan Yardımcıları arasındaki görev dağılımını açıkladı.

“Geleceğin İnsanını yetiştirmemiz gerekiyor” diyen Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, “Biz okullarımızda anaokulundan itibaren, çağın 
ihtiyacı olan donanıma sahip ve bu donanımı en iyi şekilde kullanarak verim elde edebilecek bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi

‘Sınav değil hayat başarısı önemli’
Geleceğin insanını yetiştirmek 

için global alanda ihtiyaçlara bakarak 
eğitim süreçlerini kurgulamak gerek-
tiğini belirten Mektebim Kurucusu 
Ümit Kalko, dünyanın fazlasıyla değiş-
tiğini, dün çok önemli olarak görülen 
ve tercih sebebi olan birçok mesleğin 
gelecek yıllarda yok olacağını, işveren 
beklentilerin de çağın gerekleriyle bir-
likte değiştiğini dile getirdi. 

“Bugünün ve yarının ihtiyaçla-
rına cevap veren Geleceğin İnsanını 
yetiştirmemiz gerekiyor” diyen Mek-
tebim Kurucusu Ümit Kalko, “Bir-
leşmiş Milletler İhtisas Kuruluşu ILO 
araştırmalarına göre küresel işsizlik 
oranının 2017 yılında yüzde 5,7’den 
yüzde 5,8’e çıktığı ve işsiz insan sayı-
sının 3,4 milyonluk rakamlara ulaştığı 
görülüyor. Küresel olarak istihdama 
yönelik çalışmalara bakıldığında ise 
işgücündeki artışın, yaratılan iş sayısı-
nın önünde gitmesinden dolayı 2018 
yılında rakamlara 2,7 milyon işsizin 
daha eklenmesi bekleniyor. Yani sa-
dece ülkemizde değil dünyada da 
işsizliğin var olduğu ortada. Kişilerin 
doğru meslekleri seçmemiş olması, 
edindikleri meslekle ilgili yeterli bilgi 
ve beceriye sahip olmamaları, işvere-
nin doğru insan kaynağına ulaşama-
mış olması ve daha birçok nedenden 
bahsedebiliriz” diye konuştu. 

Kalko, “Meslekler, insanın kişisel 
yaşamında olduğu kadar, toplum-
sal yaşam için de önem arz etmekte 
veözellikle ülkemizde kişinintoplum 

tarafından kabul görmesini sağlayan 
önemli kriterler arasında yer almak-
tadır. İnsanın yaşamı boyunca icra 
edeceği, aile ve çevresi tarafından 
“itibarlı”olması ve iyi bir kazanç sağ-
laması gerektirdiği düşünülen bu eti-
ketler toplumda alacağımız statünün 
de kaynağıdır. Çocuklarımızı daha 
doğdukları andan itibaren toplum 
tarafından itibar görecek,onları kendi 
ülkelerinde ve dünyada önemli nok-
talara taşıyacak mesleklere yönlen-
direbilmek için maddi manevi uğraş 
içerisine girer, tüm dikkat ve enerji-
mizi bu yönde kullanırız. Kaliteli eği-
tim, sınavlar, doğru meslek seçimi, 
istihdam, işsizlik ve benzeri bir sürü 
kavram çocuklarımızın ve bizlerin ha-
yatına giren önemli kelimeler haline 
gelir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan 
ekonomik krizler, işsizlik, kabul gör-
me gibi birçok önemli olgu, onlara iyi 
bir eğitim imkânı sunarak bugünün 
ve yarının dünyasına hazırlamamız 
için bizi teşvik eder. Bugün küresel 
anlamda dünyaya baktığımızda şart-
ların çok daha çetin olduğunu görü-
yoruz. Artık çocuklarımızın sadece 
yaşadığımız zamana değil, bilgi ve 
teknolojinin hızla değişmesinden do-
layı geleceğin zamanına da ayak uy-
durması gerekiyor. 

Aldıkları eğitimin, edindikleri bilgi 
ve tecrübe ile doğru meslekler seç-
melerine olanak sağlaması ve dünya-
nın ihtiyaçlarına cevap vermesi gere-
kiyor” ifadelerini kullandı. 

“HAYATINIZI GELECEĞE 
GÖRE KURGULAMALISINIZ”

“Teknolojinin ve internetin ya-
şamlarımızı çok hızlandırdığı ve sı-
nırları kaldırdığı günümüzde; iş ta-
nımları, iş yapma şekilleri, iş süreçleri, 
finansman modelleri, çalışma yerleri 
belirgin değişiklikler gösteriyor” ifa-
desini kullanan Kalko, şunları kaydet-
ti: “İlerleyen yıllarda meslek grupları 
daha fazla özelleşecek ve birçoğu or-
tadan kalkacak. Çocuklarımızın iyi bir 
eğitim alması ve doğru meslekler se-

çebilmesi için yol haritamızı geleceğe 
göre kurgulamamız gerekiyor. Fortu-
ne Global 500’ün yaptığı ve 350’den 
fazla şirketin temel alınmasıyla hazır-
lanan rapora göre 4 yıl içinde işgücü 
piyasasında köklü değişiklikler olacağı 
öngörülüyor. Yapay zekâ, robot bili-
mi, nanoteknoloji, 3D baskı, genetik 
ve biyoteknoloji gibi alanların gelişimi 
ile birlikte önümüzdeki sadece iş mo-
dellerinde değil işgücü piyasasında 
da yaygın değişim olacak. Bazı mes-
lekler ortadan kalkacak. 7.1 milyon iş 

kaybı yaşanacak, 2.1 milyon yeni iş 
üretilecek. Yeni yaratılacak işler daha 
çok “Bilgisayar ve Matematik” ya da 
“Mimarlık ve Mühendislik” gibi özel-
leşmiş iş gruplarında oluşacak. Özel-
likle ulaşım, lojistik, sağlık ve hizmet 
sektöründe çalışanların yeni beceriler 
kazanması gerekecek. Mühendislik 
ve endüstri alanları, teknoloji, yazılım 
gibi alanlar her zaman revaçta olacak-
tır. En çok mesleğin ortaya çıkacağı 
sektör ise bilgi ve iletişim teknolojile-
ri olacak. Günümüzde Sosyal Medya 
Uzmanlığı, İş Güvenliği Uzmanlığı ve 
Yazılım Geliştirme gibi mesleklere 
ilginin arttığını görüyoruz. Önümüz-
deki birkaç yıl içerisinde İnovasyon ve 
Gelişim Uzmanlığı, İnternet Gazeteci-
liği, Mobil Uygulama Geliştirme, Risk 
Yöneticiliği ve İş Zekâsı Uzmanlığı 
gibi mesleklerin yıldızı parlayacak.”

HAYAT BAŞARISI ÇOCUKLARIMIZI 
GELECEĞE TAŞIYACAK

Rekabetin artık tüm iş ortamların-
da yoğun olarak hissedildiğini belir-
ten Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Sadece 
verilen işleri iyi yaparak iş yaşamın-
da başarılı olmak imkânsız hale geldi. 
İş yaşamında başarılı olmanın yeni 
anahtarı girişimcilik ve inovasyon. 
İş yaşamında yeni projeler üretmek, 
çalıştığı iş yerine yenilikler getirmek 
başarılı çalışan olarak nitelendirilmek 
için gerekli. Yaratıcılık becerisini ka-
zanmak için kişinin dünyaya bakış 
açısını genişletmesi, farklı perspek-

tiflerden bakabilmesi gerekecek. Bu 
durumda kişinin eğitim yaşamında 
sınav başarısı kadar yaşam başarısı 
içinde bilgi ve beceri edinmesini zo-
runlu kılıyor.Bizim için çocuklarımızın 
sınavlarda elde ettiği başarı kadar ya-
şam başarısı da çok önemli. Çocuklara 
ne olacaksınız diye soru sorduğumuz 
zaman, doktor, mimar ve mühendis 
diyenlerin sayısı azalmaya başladı. Bu 
alanlarda ihtiyaç duyulabilecek mes-
lekler ama şuan ülkemizdeki meslek-
lerin yüzde 50’si, bundan 20-30 sene 
sonra olmayacak. Ciddi bir dönüşüm 
var.Biz okullarımızda anaokulundan 
itibaren, çağın ihtiyacı olan donanıma 
sahip ve bu donanımı en iyi şekilde 
kullanarak verim elde edebilecek bir 
nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bizim 
için öğrencinin sınavlarda elde ettiği 
başarı kadar yaşam başarısı da çok 
önemli.Mektebim olarak özellikle Di-
jital Vatandaşlık, Küresel Farkındalık, 
Kodlama, İnovasyon, Girişimcilik, Fi-
nansal Okuryazarlık ve M-Lead gibi 
programlarla anaokulundan itibaren 
işverenin aradığı bilgi ve beceriyi 
edindirmeye çalışıyoruz. “Gelece-
ğin İnsanı” olma yolunda adım atan 
öğrencilerimiz, edindikleri bilgi ve 
becerileri anaokulunda oynayarak, 
ilkokulda keşfederek, ortaokulda pro-
jelendirerek, lise de ise yaşayarak pe-
kiştirme imkânı buluyor, edindikleri 
yabancı dil bilgisiyle yükseköğretime 
geçerken iyi bir alt yapıya sahip olu-
yorlar.”  n HABER MERKEZİ 

Mektebim Kurucusu Ümit Kalko
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22-23 Temmuz 7. Dolhanlar Buluşma Günü’nde sıcak havaya rağmen gerek ilçe içinden gerekse dışından yüksek katılım sağlandı.  
Uzun zamandır birbirini görmeyen hemşehriler şenlik sayesinde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadı, eski günleri yâd etti

Dolhanlarlılar, şenlikte
buluştu, hasret giderdi

Dolhanlar Sosyal Yardımlaşma ve 
Eğitim Derneği tarafından bu sene 
7. si kutlanan “Dolhanlar Buluşma 
Günü” Belen Harmanı’nda gerçek-
leşti. Şenlikte çekilişten, geleneksel 
yemeğe kadar birçok organizasyon 
düzenlendi. Dolhanlar’da doğup bü-
yümüş ve başta ekonomik olmak 
üzere çeşitli sebeplerle köyden ayrıl-
mış olan hemşehriler, uzun yıllardan 
sonra tekrar görüşme, tanışma ve 
kaynaşma fırsatı buldu. 

Hiç aklımdan çıkmaz köyüm Dol-
hanlar

Dağlarında çok olur çiğdemler 
karlar

Kulağımda çan sesleri oğlaklar, 
davarlar

Yoğurt, süt, kaymak hele ayran
Kumpur şalga birbirini kovalar…
Adına şiirler yazılan Hadim’e bağ-

lı, Konya’ya yaklaşık 96 km uzaklık-
taki Dolhanlar Geleneksel Buluşma 
Günü yaz sıcağına rağmen yüksek 
katılımla gerçekleşti. 

Şenliğe Hadim Belediye Başka-
nı Ahmet Hadimioğlu ve AK Parti 
Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran da 
katıldı. 

Etkinlikte açılış konuşmasını Dol-
hanlar köyü muhtarı İrfan İnan yap-
tı. Muhtar İnan, böylesi etkinliklerle 
birlikte ilişkilerin sağlamlaşacağına 
vurgu yaparak şunları söyledi: “7. 
Dolhanlar buluşma günümüzü ger-
çekleştiriyoruz. Katılım beklediğimiz 
sayıdan 3-4 bin daha fazla olduğunu 
söyleyebilirim. Biz Konyalıyız. Bozkır 
oyun havalarını iyi biliriz ve güzel-
de oynarız.  Geleneksel yemeğimiz, 
oyunlarımız ve çekilişlerimiz olacak. 
Güzel bir organizasyon olacağını his-
sediyoruz. Vatandaşlarımızın yeniden 
buluşması anlamında bu tarz etkin-
likleri destekliyoruz. Etkinlikte emeği 
geçen Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimoğlu,  köyümüzün derneği 
ve buraya gelerek, bizleri yalnız bı-
rakmayan tüm dostlarımıza teşekkür 
ediyorum”

“6-7 BİN HEMŞERİMİZ GELDİ”
Muhtar İrfan İnan’ın ardından 

Dolhanlar Sosyal Yardımlaşma ve 
Eğitim Derneği Başkanı Bilal İşlek, 
buluşma gününe beklenenden daha 
fazla katılım olduğunu ifade ederek, 
“Bugün çok yoğunuz. Güzel bir tela-
şımız var. Cumartesi başlayan prog-
ramımızda yaklaşık 6-7 bin dolayında 
hemşerilerimiz buraya geldi. Herkes 
çok memnun gözüküyor. İstanbul, 
Bursa ve Muğla’dan  ziyaretçilerimiz 
şenliğimiz için geldiler. Bu kadar ka-
tılım açıkçası biz bile beklemiyorduk. 
Sizler buraya geldiniz bize de etkinliği 
layıkıyla yapmak düşer” diye konuştu.

Açılış ve selamlama konuşmala-
rıyla birlikte Bozkır Kaşık ve Hakiki 
Dolhanlar Ekibi sahne aldı. Gele-
neksel oyunlara gencinden yaşlısına, 
köy halkı da iştirak etti. Köyün genç 
delikanlıların oyunları izleyiciler ta-
rafından büyük beğeni topladı. Oyun 
havalarından sonra ise geleneksel 
Konya yemeği ziyaretçilere takdim 
edildi ve satılan biletlerle çekilişler 
yapılarak katılımcılara hediyeler da-
ğıtıldı. 

48 PLAKALAR DİKKAT ÇEKTİ
Dolhanlar buluşmasında köye 

çevre vilayetlerde katılanların oranları 
fazlaydı.  Özellikle Muğla tarafından 

gelen katılımcılar, aile tarafından bağ-
lı oldukları Dolhanlar’ı ziyaret ederek 
aile bağlarını güçlendirdiler. Etkinlikle 
ilgili konuşan Muğla ve Ege çevresin-
den gelen ziyaretçiler köylerine nor-
mal zamanda gelemediklerini ancak 
bu tarz buluşma ve şenlik organizas-
yonlarıyla senede bir de olsa gelip, 
gördükleri için memnun olduklarını 
dile getirdiler.

ETKİNLİK ESNAFA DA YARADI
Geleneksel buluşma günü yal-

nızca hemşerileri buluşturmadı. Aynı 
zamanda köy içerisinden ve dışından 
etkinlik için gelen esnaf ve satıcıları da 
olumlu etkiledi. 

Köye şenliğin ilk günü itibariyle 
gelen satıcılar yoğunluktan dolayı il-
giden mutluydular.  Bozkır’dan şenlik 
için gelen dondurmacılık işiyle uğra-

şan Mehmet Öztürk, “Sabah itibariyle 
bizler yerimizi aldık. Bu sıcak havada 
vatandaşlarımız bir nebze ferahlasın-
lar ve ihtiyaçlarını karşılamak adına 
dondurma satıyoruz. Sade, çikolatalı, 
limonlu, karamel birçok çeşit dondur-
ma çeşidimiz var. Etkinlikteki yoğun-
luk işimizi arttırıyor” diye konuştu.

Muğla’nın Milas ilçesinden getir-
diği zeytinleri ve zeytinyağını satan 
Arif Yüce kendi yetiştirdiği zeytin-
lerden zeytinyağı çıkardıklarını be-
lirterek, “Zeytinler bizim kendi üre-
timimiz. Zeytinler daha olmamışken 
dalından topluyoruz. 

Daha sonra dilimledikten sonra 
bidonlarıma koyuyoruz. Haftada bir 
süzdüğümüz bidonlarımızı tatlandırı-
yoruz. Tatlandırmak içinde tuz dökü-
yoruz. Sirke kesinlikle kullanmıyoruz. 

Vatandaşlarımızın isteğine göre tuz-
lu-tuzsuz ayarlıyoruz. Tuzsuz isteyen 
kişiler içinde tekrar süzüyoruz, tuzun-
dan arındırıyoruz. Yağlı zeytinlerimiz 
75 lira normal zeytinlerimiz ise 50 
lira” dedi.    

VATANDAŞLARDAN YOL İSTEĞİ
Son olarak etkinliğe katılan böl-

ge halkı programdan dolayı mutlu 
olduklarını dile getirerek köy ile ilgili 
isteklerini gazetemiz vasıtasıyla dile 
getirdiler. 

Vatandaşlar yollardaki çamurdan 
dolayı rahatsız olduklarını belirtti. 
Dolhanlar köyüne gelirken ulaşımın 
rahat olmasını isteyen  bölge halkı, 
saman çekmek ve hayvancılık için 
yollarının daha düzgün olmasını yet-
kililerden talep etti. 
n UFUK KENDİRCİ

Dolhanlar Geleneksel Buluşma Günü yaz sıcağına rağmen yüksek katılımla gerçekleşti. Şenliğe Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu ve AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran da katıldı. 
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Sivasspor, hazırlık maçını farklı kazandı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da 
sürdüren Sivasspor dördüncü hazırlık 
maçında Azerbaycan Premier Ligi ekibi 
Sumqayıt FK ile karşılaştı. Sivasspor 
karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Si-
vasspor karşılaşmaya Tolgahan Acar, 
Rıdvan Şimşek, Boye, Elderson, Ziya 
Erdal, Djakov, Hakan Arslan, Galip Gü-
zel, Leandro, Emre Kılınç ve Kone 11’i 
ile çıktı. Bolu Termal Otel’in sahasında 
oynanan mücadelenin ilk yarısında 12. 

dakikada sol kanattan Galip Güzel ile 
kullanılan köşe vuruşunda altı pasın 
hemen önünde bulunan Leandro kafa 
vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. 
Başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 sona 
erdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Karşılaşmanın 48. dakikasında 

ceza sahası içinde topla buluşan Galip 
Güzel şık bir vuruşla farklı 2’ye çıkaran 
golü kaydetti. İkinci devrede de kontro-

lü elinde bulunduran Sivasspor 70’inci 
dakikada sol kanatta topla buluşan 
Mert Hakan Yandaş’la farkı 3’e çıkardı. 
Topla buluşup ceza sahasına girdikten 
sonra uzak köşeye sert bir vuruş çıkaran 
Yandaş, takımının 3’üncü golünü attı. 
Dakikalar 80’i gösterirken orta alanda 
topla buluşan Serhat Mutlu hızla iler-
leyerek rakiplerinden sıyrıldı ve sert bir 
vuruşla karşılaşma da 4’üncü golünü 
atarak skoru tayin etti. Karşılaşmayı 

Başkan Mecnun Otyakmaz, Asbaşkan-
lar Faruk Taşseten, Erdal Yılmaz ve Ela-
hattin Akyüz de takip etti. Diğer yandan 
İstanbul Sivasspor Taraftarlar Derneği 
Üyeleri, Sivasspor’un kamp yaptığı 
Bolu’nun Karacasu beldesine gelerek 
futbolculara sevgi gösterisinde bulun-
du. Kırmızı-beyazlı ekip kamptaki son 
hazırlık maçında bugün saat 18.00’de 
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile 
karşı karşıya gelecek.  n İHA

Fenerbahçe 
maçını 

Ola Nilsen 
yönetecek

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme 
Turu’nda deplasmanda oynayacağı Sturm Graz ma-
çını Norveç Futbol Federasyonu’ndan Ola Hobber 
Nilsen yönetecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. 
Ön Eleme Turu ilk maçını 27 Temmuz Perşembe günü 
deplasmanda TSİ 20.00’de Sturm Graz ile oynayacak. 
UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama-
da mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu’ndan Ola 
Hobber Nilsen’in yöneteceği duyuruldu. Nilsen’in 
yardımcılıklarını Tom Harald Gronevik ile Geir Isak-
sen yapacak. Müsabakanın 4. hakeminin ise Kai Erik 
Steen olduğu açıklandı.  n İHA

Welinton Souza Silva Alanyaspor’da
Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Katar’ın Al-Khor takımında for-

ma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile 
1+2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Alanya Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
imza törenine futbolcunun yanı sıra Alanyaspor Kulübü Başkanı 
Hasan Çavuşoğlu katıldı. Hasan Çavuşoğlu, Brezilyalı Welinton 
için aldıkları referansların çok iyi olduğunu anlatarak, “Teknik 
heyet ve scout ekibimiz tarafından izlenen bir oyuncuydu. Breziya 
Serie A’da uzun yıllar oynadı. Flamengo’da şampiyonluk yaşadı. 
Stoper bölgesinde de eksiklerimiz vardı. Çok katkı sağlayacağını 
inanıyor, kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah camiamıza ha-
yırlı uğurlu olur” dedi.

‘ALANYA HAKKIN BİLGİM VARDI’
Welinton Souza Silva ise “Her şeyden önce böyle bir trans-

ferin gerçekleştiği için çok mutluyum. Burada çok güzel karşı-
landım, daha önce de Alanya şehri hakkında bilgilerim vardı, 
referanslar çok iyiydi. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve beni 
tercih edenleri yanıltmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. 
Alanyaspor için çok güzel bir sezon geçecek, bunun için her şeyi 
yapacağım” şeklinde konuştu. 

Daha önce Bülent Uygun’un çalıştırdığı Katar’ın Umm Sa-
lal, Alex De Souza’nın da formasını giydiği Coritiba ve Vagner 
Love’ın oynadığı Flamengo formasını terleten Welinton 8 kez de 
Brezilya U20 Milli Takımı’na seçilmişti.
n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam, 6 futbolcuyu gözden çıkardı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yay-
lası Tesisleri’nde sürdüren Evkur Yeni Ma-
latyaspor’da yeni transfer Nace Barazite ve 
Jonathan Ayite’nin de çalışmalara katıldıkları 
belirtildi. Kampta oynanan son hazırlık maçında 
yönetimden transfer isteyen Teknik Direktör Sağ-
lam’ın yeni sezon için düşünmediği oyuncuların 
isimlerini de kafasında netleştirdiği ifade edildi. 
Boluspor ile oynanan maçın ardından yönetime, 
“Çok eksiğimizin olduğu kesin. Dolayısıyla lige 
de çok fazla zamanımız kalmadı. Bu kısa zaman 
içerisinde bu eksiklerimizi gidermek zorundayız” 
sözleriyle mesaj gönderen Sağlam’ın kamptaki 
oyunculardan en az 6’sını göndermeyi düşündü-
ğü öğrenildi. Teknik Direktör Sağlam’ın bu sözle-
rinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran 
yönetimin daha önce anlaşma sağladığı oyuncu-
lara Türkiye gelerek kampa katılmaları konusun-
da çağrıda bulunduğu gelen bilgiler arasında.
n İHA

Malatyaspor’da Sağlam, 6 
futbolcuyu gözden çıkardı

Başakşehir’e 
İtalyan hakem

Medipol Başakşehir’in Club Brugge ile deplas-
manda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön 
eleme maçında İtalya Futbol Federasyonu’ndan 
Paolo Mazzoleni düdük çalacak. UEFA Şampiyonlar 
Ligi’nde mücadele eden Medipol Başakşehir’in, Bel-
çika’nın Club Brugge takımıyla 26 Temmuz Çarşam-
ba günü deplasmanda oynayacağı 3. ön eleme turu 
ilk maçının hakemleri belli oldu. Belçika’nın Brugge 
şehrinde TSİ 22.00’de oynanacak karşılaşmayı İtalya 
Futbol Federasyonu’ndan Paolo Mazzoleni yönete-
cek. Maçta Mazzoleni’nin yardımcılıklarını Fabiano 
Preti ve Giacomo Paganessi yaparken, karşılaşma-
nın dördüncü hakemi Luca Pairetto olacak.  n İHA

Paşa’da hazırlıklar 
devam ediyor

Kasımpaşa, ikinci etap çalışmaları için gittiği 
Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor. 

Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde ger-
çekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle 
başladı. Pas çalışmalarıyla devam edilen idman 5’e 
2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Lacivert-be-
yazlıların antrenmanı pas-şut çalışmalarıyla sona 
erdi. Antrenmanda kaleciler; Ramazan Köse, Eray 
Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız, 
kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı. Ka-
sımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına bugün TSİ 10.00 ve 
19.30’da çalışmalarına devam edecek.  n İHA

Güray Vural’ın 
hedefi İstanbul

Kayserispor’un orta saha 
oyuncusu Güray Vural, hedefinin 
sarı-kırmızılı forma ile çok iyi bir 
sezon geçirip, daha sonra büyük 
takımlardan birinde oynamak ol-
duğunu söyledi. Güray, hedefleri-
nin olduğunu ve bunlara ulaşmak 
için çok çalıştığını vurgulayarak, 
şöyle konuştu: “En önemli hedef-
lerimin başında da her zaman milli 
takıma gidip, ay-yıldızlı formayı 
terletmek bulunuyor. Milli takımda 
kalıcı olmak çok önemli. Takımım-
da başarılı olduğum zaman biliyo-
rum ki Fatih Terim beni çağırıyor. 
İnşallah bunun devamı gelir. Her 
Türk futbolcunun söylediği gibi 
milli formayı giymek gurur verici 
bir şey.” ifadelerini kullandı.  

‘ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLMAK’
Yeni sezon çalışmalarına Er-

zurum’da başladıklarını hatırlatan 
Güray, “10 gün süren çok güzel bir 
Erzurum kampı geçirdik. Daha çok 
fiziksel antrenmanlar yaptık. İki 
hazırlık maçı oynadık, iyi sonuçlar 
almadık çünkü fiziksel olarak yo-
ğun çalıştığımız için maçlara yor-
gun olarak çıktık. Alınan sonuçlar 
çok önemli değildi, eksiklerimizi 
gördük.” değerlendirmesinde 
bulundu. Deneyimli futbolcu, bu 
sezon Kayserispor’un transfer 
döneminde çok sayıda oyuncuyu 
kadrosuna kattığının altını çize-
rek, “Transfer döneminde 14-15 
arkadaşımız aramıza katıldı. Yeni 
transferlerimizin büyük çoğunlu-
ğunun Erzurum kampına katılması 
avantajımızdı. Orada iyi bir uyum 
yakaladık. Avusturya’da daha çok 

birlikteyiz. Kaliteli isimler kadro-
ya katıldı ama önemli olan takım 
olmak. Şu an her şey çok iyi gidi-
yor. İnşallah başarılara ulaşan bir 
takım oluruz.” şeklinde konuştu. 

‘KAYSERİSPOR’UN 
HEDEFİ HER ZAMAN ÜST 

SIRALAR OLMALIDIR’
Takıma transfer edilen oyun-

cuların yetenekleri kadar uyumla-
rının da futbol için büyük önem ta-
şıdığını vurgulayan Güray, şunları 
ifade etti: “Bireysel olarak kalite 
yakalayıp iyi bir takım olamazsanız 
başarı elde edilmiyor. Beraber oy-
namayı çözmemiz gerekiyor. Kay-
serispor’un hedefi her zaman üst 
sıralar olmalıdır. Kulüp iki sezon-
dur zor durumlardan geçiyor. Bu 
sene ilk hedefimiz ligde kalmak. 
Ligde kalmayı bir an önce garanti-
lemek ve daha sonra hedefleri yu-
karıya taşımak istiyoruz. İnşallah 
bunu başarırız.” 

‘HOCAMIZ HÜCUM FUTBOLU 
OYNATACAK’

Güray, yeni teknik direktörleri 
Marius Sumudica’nın çok hırslı bir 
isim olduğunu aktararak şunları 
kaydetti: “Hocamız agresif bir hoca 
ama bu takıma olumlu yansıyacak-
tır. Çok disiplinli, ikili ilişikleri çok 
iyi. Herkesle ayrı ayrı ilgileniyor 
ve güler yüzlü bir isim. Avustur-
ya’da 4-5 hazırlık maçı yapacağız 
ve kendimizi daha iyi göreceğiz. 
Hocamız da takımı daha iyi tanıya-
cak. Güzel bir grubuz, bunu sahaya 
yansıtmak istiyoruz. Hocamız hü-
cum futbolu oynatacak.”
n AA

Kayserispor’un 
yeni sezon ha-
zırlıkları kapsa-
mında Avustur-
ya’nın Salzburg 
şehrinde kamp 
yaptığı otelde 
açıklamada 

bulunan Güray, 
“Kayserispor 

forması ile se-
zonu en iyi şe-
kilde bitirmeyi 
hedefliyorum. 

Ben 
iyi olursam 

bu takıma da 
yansıyacaktır. 

Büyük takımları 
yeniden yaka-
lamak, büyük 
takımlardan 
birinde yine 

oynamak istiyo-
rum.” dedi



25 TEMMUZ 2017 19SPOR 2

Konya Torku Şekerspor, Qinghai Gölü Turu’nda ikinci oldu
2017 sezonunda elde ettiği başa-

rılarla adından sıkça söz ettiren, Tür-
kiye’nin tek kıta bisiklet takımı Torku 
Şekerspor, Çin’de gerçekleştirilen 
Mavi Göl Turu’nda da (Tour of Qinghai 
Lake) İtalyan Sporcusu Luca Chirico 
ile 8. etapta ikinci oldu. Dünyaca ünlü 
birçok bisikletçinin katıldığı Tour of Qin-
ghai Lake’da Torku Şeker, elde ettiği 
başarılarla yine adından söz ettiriyor. 
Diğer etaplar gibi Qinghai Gölü Turu 
da zorlu parkurlarıyla dikkat çekti. 224 
kilometrelik etap, yarışçıları oldukça 
fazla zorladı. Sıcak bir havada koşulan 
8. etapta Torku Şekerspor’dan Luca 
Chirico ikinci oldu. Ahmet Örken ise 
8. Turda da Sprint Mayosunu taşımayı 
başardı. Ukraynalı Oleksandr Polivo-
da çok az farkla birinci olurken, Torku 
Şekerspor’un bisikletçileri yine perfor-
mansları ile göz doldurdu. Çin’deki 8 
etapta ilk üç şu şekilde oluştu; 1. Olek-
sandr Polivoda, UKR, Kolss Cycling, 2. 

Luca Chirico, ITA, Torku Şekerspor, 3. 
Jacopo Mosca, ITA, Wilier Triestina.
‘HEDEF, CUMHURBAŞKANLIĞI TURU 

VE RİO OLİMPİYATLARI’
Luca Chirico tur sonunda yaptı-

ğı açıklamada, “İkincilik istediğimiz 
bir sonuç değil, zorlu iklim ve coğrafi 
şartlara rağmen takım arkadaşları-
mızla başarılı bir uyum sergiliyoruz ve 
önümüzdeki 5 etapta daha iyi neticeler 
alacağımıza inanıyorum” dedi.

Sprint formasını taşıyan Ahmet Ör-
ken de yaptığı açıklamada, önlerinde 
iki büyük hedef olduğunu, bunlardan 
birisinin Cumhurbaşkanlığı Turu, di-
ğerininse Rio Olimpiyatları olduğunu 
belirterek, “bunun için tempolu bir 
şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 
Önümüzdeki etaplarda da başarı almak 
istiyoruz, iyi bir takım olduk, başarıların 
geleceğine inanıyorum” diye konuştu.
‘5 ETAPTA PODYUM HEDEFLİYORUZ’

Torku Şekerspror’un antrönörü 

Branco Filip de bir açıklama yaparak 
sporcuların performansından oldukça 
memnun olduğunu söyledi. Tour of 
Qinghai Lake’de şu ana kadar üç defa 
podyum gördüklerini ifade eden Bran-
co, bunlardan birisinin de birincilik ol-
duğunu ifade etti. Sprint Mayosunun da 
hala Ahmet Örken’de olduğuna işaret 
eden Brancı Filip, “Önümüzde 5 etap 
kaldı. Bu etapların da tamamında pod-
yum hedefliyoruz. Burada yakaladığı-
mız hava çok iyi, sporcularımız, teknik 
ekibimiz bir takım olmayı başarıyor, 
bu önemli bir aşamadır. Elbette bura-
dan bize desteklerini hiç esirgemeyen 
ve hatta Türkiye’de bisiklet sporunun 
ilerlemesine ön ayak olan Başkanımız 
Recep Konuk’a da teşekkür ediyoruz. 
Biz çalışmalarımıza tempolu bir şekilde 
devam ediyoruz” dedi.

Torku Şekerspor genel klasmanda 
8. sırada yer alıyor.
n İHA

Kırgız gençlerden 
Gençlik Spor ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destekle-
nen “Genç Gönüller Coğrafyamızı Keşfediyor” ulus-
lararası gençlik değişim projesi ile gençler, ortak ta-
rihlerini ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı 
yakalıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Diya-
net Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü çer-
çevesinde Kırgızistanlı gençler Konya’ya geldi. Proje 
kapsamında Konya’da tarihi ve kültürel ziyaretlerde 
bulunan Kırgızistanlı gençler, Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğünü de ziyaret etti. Değişim 
programı ile iki ülke katılımcıları arasında ortak tarih 
ve ortak miras üzerinden yeni bir gelecek inşası için 
gençlik çalışmalarını etkin olarak kullanmak amaçla-
nıyor.  n SPOR SERVİSİ

Oryantiring Takımı 
Samsun’da 4.oldu
Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelli-

ler Olimpiyatları’nda (Deaflympics 2017) Oryanti-
ring’de yarışan Türkiye takımı karma kategoride 4. 
oldu. 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyun-
ları’nda Oryantiring’de oyunları Samsun Cumhuriyet 
Meydanı ve etrafındaki güzergahta devam etti. Mü-
sabakayı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. 5 ülke takımı-
nın katıldığı yarışmada Türkiye takımı 4. oldu.

Yarışmayı Melnyk İana, Sankin Oleksandr, 
Plakhotnık Dmytro ve Fedosıeıeva Hanna’dan oluşan 
Ukrayna takımı 1:02.21 saniyelik zamanla kazandı. 
Yarışmada Rusya 2., Litvanya ise 3. oldu. Kadri-
ye Demirci, Yusuf Emre Aydoğdu, Hakan Kayan ve 
Sevda Akdaş’dan oluşan Türkiye Oryantiring takımı 
ise 4. oldu. Türkiye takımı etabı 1:36.05 saniyede 
tamamlayabildi.  n İHA

Şampiyonlar yurda döndü
Avustralya’da düzenlenen 

U23 Sualtı Dünya Şampiyona-
sı’nı zirvede tamamlayarak üst 
üste 2. kez dünya şampiyonu 
olan Türkiye U23 Sualtı Milli Ta-
kımı, yurda döndü. Kafileyi çok 
sayıda taraftar karşıladı. Avust-
ralya’da düzenlenen U23 Sualtı 
Dünya Şampiyonası’na favori 
olarak giden ve otoriteleri şa-
şırtmayarak, şampiyonluğa 
uzanan Türkiye U23 Sualtı Milli 
Takımı, yurda döndü. Atatürk 
Havalimanı’na inen kafileyi 
çok sayıda taraftar, bayraklarla 
ve çiçeklerle karşıladı. Kupa 
ve madalyayla aprondan çıkan 
Türkiye Sualtı Federasyonu 
Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, 
çok mutlu olduklarını söyle-
yerek, “Zorlu bir turnuvaydı. 
Alnımızın akıyla çıktık. Kupayla 
gidip, kupayla döndük. Herkese 

çok teşekkür ediyorum. Biz en 
az gol yiyen ve hiç yenilmeyen 
bir takımız. Eleme maçlarında 
sadece 1 gol yedik. Mağlubiyeti 
değil, gol yemeyi bile kabul et-
meyen bir takımız. Favori gidip 
kupayı alıp geri döndük. Ço-
cuklara, antrenörlere, velilere, 
ailelere herkese çok teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘KUPAYLA GİTTİK, 
KUPAYLA DÖNDÜK’

Takım Antrenörü Kadir 
Kırlıoğlu, bu kupayı daha önce 
hiçbir takımın 2 kez üst üste al-
madığını ifade ederek, “Bu çok 
iyi bir başarı. 

İnşallah bu başarının deva-
mı gelecek. En az gol yiyen ve 
en fazla gol atan takımız. Ne 
rakiplerin atak yapmasına izin 
verdik, kendi inancımızla sürek-
li atak yaptık. Namağlup dünya 

şampiyonu olduk. Önümüzdeki 
ay Avrupa’da büyükler şampi-
yonası var, inşallah oradan da 
kupayla döneceğiz” dedi. Tur-
nuvanın en golcü isimlerinden 
olan Sina Demirtaş ise, “Bi-
zim için güzel bir organizasyon 
oldu. Bu bir takım sporu ve kişi-
lerin performansı önemli değil.

Vatanımıza milletimize 
armağan olsun” ifadelerini kul-
lanırken, Efecan Ay da, “2015 
şampiyonluğunu bu sene koru-
duk ve inşallah 2019’da da aynı 
kupayı götürdüğümüz gibi ka-
zanacağız. Temennimiz 3’üncü 
şampiyonluk. Dünyada 2 kez 
üst üste şampiyonluğu kazan-
mak bir ilk. Bizim amacımız bu 
sayıyı 3 yapmak” dedi. Kafile, 
toplu fotoğraf çektirdikten sonra 
havalimanından çıkış yaptı.
n İHA

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen, 57 takımda toplam 812 sporcunun mücadele 
verdiği 2017 Türkiye Satranç Birinci ve İkinci Ligi tamamlandı.  Konya’da bir otelde 8 gün süren 

organizasyonun kapanış töreninde, Satranç Birinci ve İkinci Ligi’nde dereceye giren takımlar açıklandı

Türkiye Satranç Birinci Ligi’nin şampi-
yonu İzmir Rota Koleji Spor Kulübü Derne-
ği olurken, İkinci Lig’de de şampiyonluğu 
İzmir’in Berk Tuğra Çalışkan Satranç Spor 
Kulübü Derneği elde etti.  Birinci Lig’de 24 
takımda 337 sporcu mücadele verdi. İlk 
üç sırayı elde eden, İzmir Rota Koleji Spor 
Kulübü Derneği, Bursa Büyükşehir Belediye 
Spor Kulübü ve İstanbul Darüşşafaka Spor 
Kulübü, Türkiye İş Bankası Süper Satranç 
Ligi’ne yükseldi. İkinci Lig ise 33 takımda 
475 sporcunun mücadelesine sahne oldu. 
İlk dört sırayı alan, İzmir Berk Tuğra Çalış-
kan Satranç Spor Kulübü Derneği, Giresun 
Bulancak İhsaniye Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği, Karaman Doğukışla Gençlik Spor 
ve İzcilik Kulübü ile Malatya Yeşilyurt Be-
lediye Spor Kulübü, Türkiye Satranç Birinci 
Ligi’ne çıktı.
‘TURNUVADA GÜÇ DENGESİ SAĞLANDI’

TSF Başkanı Gülkız Tulay, burada yap-

tığı konuşmada, Türkiye Satranç Birinci Ligi 
ve bu yıl ilk kez hayata geçirdikleri Türkiye 
Satranç İkinci Ligi’nin, satranç camiası için 
önemli faaliyetler olduğunu söyledi. Birin-
ci Lig’i 2014 yılında satranç kulüplerinden 
gelen talepler doğrultusunda kurduklarını 

belirten Tulay, şöyle konuştu: “Birinci Lig’i 
kurmadan önce kulüpler şampiyonasını 
gerçekleştiriyor, daha sonra Türkiye İş Ban-
kası Satranç Ligi’ni yapıyorduk. Ülkemizin 
dört bir yanından onlarca takımımız kulüp-
ler şampiyonasında yarışıyor ve 14 takımın 

yarıştığı Türkiye İş Bankası Satranç Ligi’ne 
yükselmeye çalışıyordu. Aradaki bu büyük 
ve adil olmayan sayı ve güç farkını gider-
mek için ilk adımı Satranç Birinci Ligi’ni 
kurarak attık. Birinci Lig ile turnuvalarımızın 
güç dengesini önemli oranda sağlamış ol-
duk. Son olarak yine gelen talepler doğrul-
tusunda bu yıl ilk kez Satranç İkinci Ligi’ni 
kurarak bu güç dengesini daha da sağlam-
laştırmaya çalıştık. Her zaman her şekilde 
desteklemeye gayret ettiğimiz kulüplerimi-
zin yarıştıkları liglerimizi en iyi şekilde ger-
çekleştirmeye devam edeceğiz.” 

KUPALAR VE MADALYALAR VERİLDİ
Tulay, Süper Lig’e ve Birinci Lig’e yük-

selen takımları ve masa derecesi elde eden 
sporcuları tebrik etti. Konuşmanın ardın-
dan, üst liglere yükselen takımlar ile masa 
derecesi elde eden sporculara, kupa ve ma-
dalyaları verildi.
n AA

Satrançta şampiyonlar 
Konya’da belli oldu



RPS
Yıldız heyecanı!

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi tem-
silcimiz Atiker Konyaspor’da gözler son ya-
pılacak 2 transfere çevrildi. Yeşil beyazlılar 
stoper ve santrafor alarak transfer defterini 
kapatacak. Ancak yapılacak bu son transfer-
lerde taraftarın beklentisi bir hayli yüksek. 
Son yıllarda ses getirecek transfer yapma 
isteği Aykut Kocaman’a takılan yönetim ise 
taraftarı memnun etmek için kolları sıvadı. 
Yeşil beyazlı yönetim özellikle golcü transfe-
rinde yıldız bir ismi kadrosuna katarak taraf-
tarı heyecanlandırmanın planlarını yapıyor. 
Başkan Ahmet Şan transferlerle bizzat ilgile-
nirken, özellikle stoper konusunda birkaç gün 
içinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği 
gelen bilgiler arasında.

KOMBİNELER GENEL SATIŞA ÇIKTI 
Öte yandan Atiker Konyaspor’un Konya 

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynaya-
cağı iç saha maçlarında geçerli olacak 2017-
18 sezonu kombine kartları için satış süreci 
17 Temmuz 2017 pazartesi günü başlamıştı. 
Öncelikli satışların ardından dün itibari ile ge-
nel satışlar da başlamış oldu.

 Bu sezon Konyaspor Bonuscard, İş Ban-
kası, Halkbank,  Bonus Cardlar, Word Card-
lar ve passolig kredi kartlarına vade farklı 6 
ay taksit imkânı da seçenekler arasında yer 
aldı. Öte yandan kombineler Türkiye Kupası 
ve UEFA Avrupa Ligi’nde geçerli olmayacak. 
Ancak kombine kart sahiplerine bu maçlar 
için öncelikli bilet satış hakkı tanınacak.

Dün itibariyle 65 yaş üstü taraftarların 
batı alt tribünü için 150 TL karşılığında dev-
redilemeyen kombine imkânından yararlana-
bilecekler. Bayan taraftarlar ise %50 indirim 
yapılacak. Konyasporlu bayan taraftarlar indi-
rimli, ancak devredilemeyen kombine kartla-
rını stadyum gişelerinden satın alabilecekler. 

SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR
Taraftar grupları ile birlikte şuana kadar 

10 bin civarında kombine satışı yapan Kon-
yaspor’da rakamlar camiayı memnun etti. 
Beşiktaş ile oynanacak olan Süper Kupa maçı 
biletleri ise bugün satışa çıkacak. 50 ve 100 
TL’den satışa çıkacak olan biletlere taraftarın 
büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Stoper ve santrafor transferi ile transfer defterini 
kapatacak olan Atiker Konyaspor’da taraftar 
heyecanla alınacak isimleri bekliyor. 2 yıldız isim 
alarak taraftarı mutlu etmek isteyen yönetim kolları 
sıvadı. Özellikle santrafor transferi ile gündemi 
belirlemek isteyen başkan Ahmet Şan,
 transferle bizzat ilgileniyor


