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Çekimleri devam eden Direniş Karatay Filmi’nin başrol oyuncusu Mehmet Aslantuğ, BMW Konya Köprülü Oto’yu ziyaret etti. Oyuncu 
Aslantuğ, “Konya çok hacimli ve bunun yanında değerli bir şehir. Özellikle alt yapısı, yolları ve çevresi olarak göz alıcı bir görüntüsü var” dedi

‘Konya’nın gözalıcı bir görüntüsü var’
Ünlü sinema ve dizi oyuncu-

su Mehmet Aslantuğ, BMW Konya 
Köprülü Oto’yu ziyaret etti. Köprülü 
Oto sahibi Süleyman Köprülü’nün 
misafiri olarak ziyarette bulunan 
Mehmet Aslantuğ, showroomu ge-
zerek Süleyman Köprülü’den araçlar 
hakkında bilgi aldı. Öte yandan KTO 
Karatay Üniversitesi’nin çekimleri-
ni üstlendiği Direniş Karatay filmin 
de başrol oyuncusu olarak yer alan 
Mehmet Aslantuğ’u, aynı filmde çe-
şitli rollerde oynayan oyuncular da 
yalnız bırakmayarak çiçek takdimin-
de bulundu. 

BİLİM VE SANATA DA 
ÖNEM VERMELİYİZ

Ünlü Sinema oyuncusu Mehmet 
Aslantuğ, Konya ve Direniş Karatay 
Filmi hakkında Yenigün Gazetesi’ne 
önemli bilgiler verdi. Yapımı Konya 
Ticaret Odası Karatay Üniversite-
si tarafından yürütülen ve efsanevi 
devlet adamı Emir Celaleddin Kara-
tay’ın hayatının anlatıldığı ‘’Direniş 
Karatay’’ sinema filmi çekimleri kap-
samında, Temmuz ayından bu yana 
Konya’da olduklarını belirten Meh-
met Aslantuğ, “Konya’da ilk defa bu 
kadar uzun kaldım. Tarihsel kıymeti, 
farklı bölgelerde yetişmiş çocuklar-

da ki hatırası, Selçuklu ve Anado-
lu’nun hikâyesinde ki yerini herkes 
bilir. Çok hacimli ve bunun yanında 
değerli bir şehir. Özellikle alt yapısı, 
yolları ve çevresi olarak göz alıcı bir 
görüntüsü var. Hem Mevlana hem 
de Anadolu Selçuklu Devleti ilişkisi 
bakımından tarihsel kıymetini taşı-
maya azmi var. Gerek tarımda gerek 

tarımsal sanayide gerekse bağımsız 
sanayide enerjisi yüksek bir şehir. 
Üniversiteler konusunda da dünya 
klasmanında yarışabilecek bir ivme 
yakalamaya çalışan bir şehir. Ancak 
tüm bunları sayarken bilim ve sanata 
da önem vermemiz gerekiyor. Bun-
ları da harmanlarsak şehrin kıymeti 
daha fazla artacaktır. Eskiye dayalı 

motifleri bir arada tutmak önemli” 
dedi. 

’DİRENİŞ KARATAY’ GURURLA 
İZLEYECEĞİNİZ BİR FİLM OLDU
Direniş Karatay sineme filmi hak-

kında da konuşan Mehmet Aslantuğ, 
“Film çok güzel gidiyor. Elimizden 
geleni fazlasıyla yaptığımızı düşünü-
yorum. Selçuklu, Osmanlı’nın biraz 

gölgesinde kalmış gibi gözükse de 
aslında mimarıdır. İmparatorluğun 
başlangıcıdır. Kıymetlidir bizim için. 
Horasan’dan, Buhara’dan, Ahlat’tan 
yola çıkışın ilkidir. Sonrasında Alan-
ya’yı Sinop’u liman yapmış bir devlet 
geleneğidir. Konya, Selçuklu’nun bı-
raktığı mirasın fazlasıyla farkında ve 
değerlendirmek için büyük azimle 

uğraş veriyor. Gururla izleyeceğiniz 
bir film olduğu kanaatindeyim. Dö-
nem işi değil bir çizgiyi yakalamak 
için hazırlanmış bir film olduğu dü-
şüncesi içerisindeyim. Anlattıkları-
mızın dışında görsel olarak da seviye 
olacak film olma özelliğini taşıyacak-
tır” ifadelerini kullandı.    
n SAMİ KAYALAR 

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Aslantuğ, BMW Konya Köprülü Oto’yu ziyaret etti. Aslantuğ, showroomu gezerek Süleyman Köprülü’den araçlar hakkında bilgi aldı.

Avrupalı ülkelerde yumurtada yasaklı maddenin tespit edilmesinin ardından yurt dışında yumurta tüketimi neredeyse durma noktasına geldi. Yumurta 
Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya, durumun ülkemizle alakasının olmadığını ve gerekirse Avrupa’ya yumurta gönderebileceklerini söyledi

‘Yumurta ihraç edebiliriz’
Avrupa’da yumurta alarmı verildi. 

Almanya, Hollanda ve Belçika’da ya-
pılan araştırma ve testler sonucunda 
yumurtalarda yüksek miktarda böcek 
öldürücü ilaca rastlandı. Zehirlen-
me tehlikesi nedeniyle milyonlarca 
yumurta piyasadan toplatılırken, Al-
manya’ya gönderilen yaklaşık 1 mil-
yon yumurta, Hollanda’ya geri gön-
derildi. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Yumurta Üreticileri Merkez 
Birliği (Yum-Bir) Başkanı Hasan Kon-
ya, ülkemiz için korkulacak bir duru-
mun olmadığını söyledi. Konya, “Eğer 
Avrupa ülkeleri tarafından talep olur-
sa yumurta ihraç edebilecekleriz” 
dedi.

“AVRUPA’NIN GÜVENİRLİLİĞİ 
KALMADI”

Avrupa raflardan kaldırılması 
gündemde olan yumurta kriziyle ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Hasan 
Konya, ülkemiz içerisinde böyle bir 
olayla karşılaşılmadığını ve gönül ra-
hatlığıyla yumurta tüketilebileceğini 
ifade ederek, “Son zamanlarda Avru-
pa’da meydana gelen yumurta krizini 
takip ediyoruz. Avrupa ülkelerinde 
yumurtalarda fipronil maddesi (böcek 
öldürücü) tespit edildi. Bu bağlamda 
Hollanda’da 180 çiftlik kapatıldı, İs-
panya’da 20 bin yumurta raflardan 
kaldırıldı. Fipronil gerek yurt dışı ge-
rek yurt içinde kullanılması yasak. 
Ama yurt dışında tespit edildi. Ülke-
mizdeki denetimlerin yeterliliği üze-
rine bizde böyle bir vaka gözükmedi. 
Fipronilden dolayı hayatını kaybeden 
insan yok. Ancak uzun periyotta in-
san sağlığına zarar verebilir. Fakat 
şunu gönül rahatlığıyla söylemek isti-
yorum ki Avrupa’da yaşanan bu du-
rumun bizim ülkemizle bir bağlantısı 
yok. Hatta Bakanlığımıza kendimiz 
müracaat ederek yumurtalarımızın 
araştırılması gerektiğine dair başvu-
rumuz oldu.  Bu kapsamda 110 bin 
yumurtamız inceleniyor. Önümüz-
deki günlerde konuyla ilgili açıklama 

gelecek. Şunu belirtmek istiyorum ki 
Avrupa’nın güvenirliliği kalmadı. Deli 
dana ve kuş gribi hastalıklarından 
sonra şimdi de fipronilli yumurta or-
taya çıktı” dedi.

“YUMURTA İHRACAT EDEBİLİRİZ”
Yumurta ile ilgili bir talep geldiği 

takdirde değerlendirebileceklerini ak-
taran Başkan Hasan Konya, “Biz yak-
laşık 25 ülkeye yumurta ihraç ediyo-
ruz. Bu anlamda yumurta üretiminde 
9, ihracatta ise 3. sırada yer alıyoruz. 
Avrupa’daki fipronilli yumurta ola-
yından sonra bize ihracat ile ilgili bir 
istek gelmedi. Fakat gerek duyulma-
sı takdirde Türkiye olarak yumurta 
vermeye hazır olduğumuzun altını 
çizmek istiyorum. Gönül rahatlığı ile 
vatandaşlarımız yumurta tüketebilir, 
Avrupa’dan da yumurta 
isteği gelirse değerlendi-
ririz” diye konuştu.

FİPRONİL NEDİR?
Fipronil, özellikle kedi 

ve köpeklerde bit, kene 
ve böceklerin yok edil-
mesi için kullanılan bir 
böcek ilacı olsa da Avru-
pa Birliğinde (AB) insan 

tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi 
hayvanlarda kullanılması yasak. Dün-
ya Sağlık Örgütü, fipronilin “orta dü-
zeyde zararlı madde” olduğunu, çok 
fazla tüketilmesi durumunda böbrek, 
ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini 
bildiriyor.

AB kuralları uyarınca 0,005 milig-
ramın üzerinde fipronil tespit edilen 
yumurtaların piyasalardan çekilmesi 
gerekiyor. AB, 0,72 miligramın üze-
rindeki fipronilin ise insan sağlığına 
“ciddi” zararı olabileceğini belirtiyor.

“HER YERDE ORGANİK 
YUMURTA SATILMAZ”

Son olarak doğal-organik yumur-
ta adıyla piyasada satılan yumurtalar-
la ilgili bir uyarı yapan Başkan Kon-
ya, “Son zamanlarda insanlarımıza 

organik adı altında yumurta satışının 
arttığını görüyoruz. Daha çok kırsal 
bölgeden merkezlere gelinerek yapı-
lan bu yumurtalarla ilgili vatandaşla-
rımız dikkatli olması gerekiyor. Çünkü 
hangi şartlarda ve güvenirliliği emin 
olunmadan yumurta tüketilmemeli. 
Açık alanda beslenen tavuğun hasta-
lıklı bir hayvanla iletişime geçmesiyle 
tavukta hastalık kapabilir. Bu da yu-
murtayı tüketen kişiye hastalığın geç-
mesi anlamına geliyor. Ben ambalajı 
olmayan, seri numarası bulunmayan, 
mevzuatları uygunluğu bilinmeyen 
yumurtaların tüketilmemesi konu-
sunda tüketicileri uyarıyorum.  Her 
yerde organik yumurta satılmaz. Nor-
mal yumurtalarımızı 25 kuruşa satar-
ken doğal adı altında 1-1,5 TL’ye yu-
murta satılıyor. Her şeyden önce bir 
yumurtanın organik olabilmesi için 
tavuğun doğal yemlerle beslenmesi 
gerekiyor. Günümüz şartlarında bu 
şartları sağlamak zor ama organik yu-
murta her yerde satılıyor. Güvenirliği 
soru işareti olan yerlerden yumurta 
tüketilmemeli” diyerek sözlerine son 
verdi.
n UFUK KENDİRCİ   

Avrupa’da yaşanan zehirli yumurta alarmı nedeniyle açıklama yapan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya, ülkemiz 
için korkulacak bir durumun olmadığını söyledi. Konya, “Eğer Avrupa ülkeleri tarafından talep olursa yumurta ihraç edebilecekleriz” dedi.
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MEDAŞ, Konya’ya 
2017’de  180 milyon
liralık  yatırım yapacak

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) yaptığı yatırımlarla Kon-
ya’ya hizmet vermeye devam edi-
yor.  MEDAŞ, Konya’da zorlu kış 
şartlarında kesintilerin yaşanmama-
sı için büyük yatırımlar yaparak alt 
yapısını ve hizmet kalitesini geliştiri-
yor. Konya’nın her geçen gün artan 
nüfusu ve büyüyen enerji ihtiyacını 
karşılayacak çözümler için MEDAŞ, 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kesintisiz ve kaliteli enerji sağ-
lamak amacıyla yatırımlarını sürekli 

artıran MEDAŞ, 2017 yılı içerisinde 
Konya’ya 180 milyon liralık yatırım 
yapacak. Temmuz sonu itibariyle bu 
yatırımın 64 milyon liralık kısmı ta-
mamlandı. MEDAŞ’ın yatırımlarının 
önemli bir kısmı, ekonomik ömrünü 
doldurmuş olan tesislerin yenilen-
mesi, alternatif hatların yapılması, 
yeni yerleşim yerlerinin enerjilendi-
rilmesi, bazı bölgelerde havai elekt-
rik şebekelerinin yer altına alınması 
ve cadde-sokak aydınlatmalarından 
oluşmaktadır.  n İHA

Azerbaycan Tarım Fuarı’na katılan Şakalak Tarım, son teknoloji makinelerini bölge çiftçisi ile buluşturdu. Azerbaycan çiftçisi ürünlere 
yoğun ilgi gösterdi.  Firma yetkilileri, “Kardeş ülke Azerbaycan da ayrı bir önem arz ediyor. Bunun için önem verdik ve katıldık” dedi 

Şakalak Tarım, ürünlerini 
Azerbaycan’da sergiledi
Şakalak Tarım Makineleri A.Ş., 

Azerbaycan Tarım Fuarı’nda yerini 
alarak  son teknoloji makinelerini böl-
ge çiftçisi ile buluşturdu. 

Türkiye’nin önde gelen tarım ma-
kineleri üreticilerinden Şakalak Ta-
rım Makineleri A.Ş., önemli bir tarım 
organizasyonunda daha yerini aldı. 
Kardeş ülke Azerbaycan’daki tarım 
fuarında ürünlerini sergileyen Şaka-
lak, yine tam not aldı. Özellikle ekim 
grubundaki son teknoloji makinele-
ri ilgiyle takip edilen Şakalak, Asya 
topraklarında çiftçinin yol arkadaşı 
oluyor. 

Fuara bizzat kendisi katılan Şa-
kalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Genç, fuarın 
kendileri açısından önemli olduğu-
nun altını çizerek, Azerbaycan çift-
çisinin kendilerine büyük teveccüh 
gösterdiğini ifade etti. 

Yusuf Genç, “Şakalak Tarım A.Ş. 
olarak dünyanın birçok bölgesinde 
fuarlara katılıyoruz. Dünya stan-
dartlarında ürettiğimiz makineler, 
dünyanın her bölgesindeki çiftçiler 
tarafından büyük beğeni alıyor. Bu 
da ülkemiz adına bize büyük gurur 
veriyor. Asya toprakları bizim için çok 
önemli. Kardeş ülke Azerbaycan da 
ayrı bir önem arzediyor. Bunun için 
önem verdik ve katıldık. Çok güzel 

tepkiler aldık. Asya’ya daha da önem 
vereceğiz. Ben ilgi gösteren herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Öte yandan fuar boyunca Şaka-
lak’ın standına ziyaretçi akını yaşandı. 
Bölgenin en büyük çiftçileri Şaka-

lak’ın standını ziyaret ederek, yeni 
makineleri inceledi ve satın aldı. 
n HABER MERKEZİ

Öte yandan fuar boyunca Şakalak’ın standına ziyaretçi akını yaşandı. Bölgenin en büyük çiftçileri 
Şakalak’ın standını ziyaret ederek, yeni makineleri inceledi ve satın aldı.
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Son günlerde etkili olan hava sıcaklıkları araç yangınlarını da beraberinde getirdi. Peki sıcak hava araç yangınlarında ne kadar etkili? 
Uzmanlara göre araç yangınlarının meydana gelmesinin en önemli sebebi vatandaşların araç bakımlarını zamanın da yaptırmaması

Kontrolsüzlükten yanıyor!

Son günlerde hava sıcaklıklarının 
artması ile birlikte araç yangınları da 
arttı. Özellikle yaz ayların da fazla gö-
rülen araç yangınları kullanıcılar için 
de tehlike arz ediyor. Sıcaklıklardan 
dolayı artan araç yangınları ile ilgili 
uzmanlar ile görüştük. Uzmanlar va-
tandaşların araçlarının periyodik ba-
kımlarını geciktirmemelerine dikkat 
çekerek LPG’li araçlarda sızdırmazlık 
raporlarını almaları gerektiği konu-
sunda uyardı. Makine Mühendisle-
ri Odası Konya Şube Başkanı Ömer 
Erdoğan Duransoy konu hakkında 
önemli bilgilere de değindi. Duransoy, 
“Denetim ve kontrolleri düzgün yapı-
lan araçlarda herhangi bir yangın ve 
patlama riski olmaz. Araçlar işleyen 
bir mekanizmadır. Zamanla bağlantı 
yerlerinde gevşemeler hortumlarında 
çatlamalar meydana gelebilir. Bundan 
dolayı da yakıt sızıntıları ortaya çıkar. 
Havalarda sıcak olduğu için motorun 
üzerine sızan bir yakıt yangına sebep 
olur. Vatandaşlar kontrollerini düzenli 
bir şekilde yaptırsınlar” dedi. 

DURANSOY: VATANDAŞLAR 
SIZDIRMAZLIK KONTORLERİNİ 

YAPTIRMALIDIR
Makine Mühendisleri Odası Konya 

Şube Başkanı Ömer Erdoğan Duran-
soy araç yangınlarının genel olarak ya-
kıtlardan dolayı çıktığının altını çizerek 
vatandaşları sızdırmazlık kontrollerini 
yaptırmaları gerektiğini söyledi. Du-
ransoy:  “Araç yangınlarının en önemli 
sebebi denetimsizlik ve kontrolsüzlük-
tür. Normalde denetim ve kontrolleri 
düzgün yapılan araçlarda herhangi bir 
yangın ve patlama riski olmaz. Araç-
lar işleyen bir mekanizmadır. Sürekli 
yollarda hem titreşime hem de doğa 
şartlarına maruz kalmaktadırlar. Bun-
dan dolayı yakıt sistemlerinin kon-
törlerinin mutlaka yapılması gerekir. 
Eğer kullanılan araç LPG’li ise sızdır-
mazlık kontrolünün her sene yaptı-
rılması önemlidir. Çünkü bağlantıları 
fabrikasyon bağlantısı değildir. Daha 
sonradan yapılmış olan bağlantılardır. 

Zamanla bağlantı yerlerinde gevşe-
meler hortumlarında çatlamalar mey-
dana gelebilir. Bundan dolayı da yakıt 
sızıntıları ortaya çıkar. Havalarda sıcak 
olduğu için motorun üzerine sızan bir 
yakıt yangına sebep olur. Özellikle yaz 

aylarında bu risk çok daha fazla artar. 
Ama yetkili servislere düzgün yaptırıl-
mış bakımlar ve özellikle akredite ol-
muş kurumlara yaptırılan sızdırmazlık 
kontrolleri denetim altına alınır. Yani 
en önemli husus denetim ve kontrol-
dür” diye de konuştu. 

KLİMALAR ARAÇ 
MOTORLARINI YORAR

Klimaların araç motorunu zorladı-
ğını ancak yangına neden olmadığına 
de değinen Duransoy vatandaşlara 
önemli uyarılarda bulundu. Periyodik 
bakımlarının yapılması gerektiğini de 
belirten Duransoy, “Klimalar yangına 
sebep olmaz. Klimalar eksantrik mi-
linden güç alır. Ama elbette motoru 
zorlar. Dolayısı ile motora ilave bir yük 
getirir. Motoru biraz daha fazla ısıtır. 
Ama yangına sebep olmaz. Yangına 
sebep olan yakıt kaçaklarıdır. Tabi 
klimalardan dolayı motor zorlandığı 

için bunu da kontrol altında tutmak 
gerekir. Vatandaşlarımız araçlarında 
da yangın tüplerini bulundurmalıdır. 
Periyoduk bakımlarını da kesinlik-
le geciktirmemeleri gerekir. Yangın 
tüplerinin kontrol ve son kullanma ta-

rihlerini takip etmeleri lazım. Zamanı 
geçmiş yangın tüpleri mutlaka değiş-
tirmelidir. Yaz ayları ile birlikte vatan-
daşlarımıza kazasız belasız günler di-
liyoruz. Bu konu hakkında da dikkatli 
olmaları gerektiğini vurguluyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

YANGINLAR BAKIMSIZLIKTAN 
DOLAYI ÇIKAR

Nisa Oto ve Kaporta Sigorta Yetki-
lisi Abdullah Gökçepınar, sıcak hava-
ların etkili olduğu günümüzde çıkan 
araç yangınlarının düzenli bakımların 
yapılmadığından dolayı olduğunu be-
lirterek sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Havaların ısınması ile birlikte 
araç yangınları da arttı. Tabi ki hava-
ların sıcak olması araç yangınlarının 
sebeplerinden birisi. Aracı kullanım 
şekilleri de etkiliyor. En önemli etken 
ise araç bakımlarının yapılmaması. 
Radyatör suyunun kontrol edilmeme-
si, fanların ve müşürlerin çalışmama-
sı nedeniyle araç yangınları çıkıyor. 
Bunlar gerçekten çok önemli. Müşür 
çalışıp sıcaklığı algılar ise fan devreye 
girer. Ama devreye girmez ise yangın 
çıkar. Motorların zorlanması da yan-
gınlara bir sebeptir. Klimalar elbette 
motoru zorlar ama yangına sebep ol-
maz. Klima eski model araçlarda mo-
toru kasar ancak yeni model araçlarda 
böyle bir durum söz konusu değil. Ge-
nellikle 2010 model altında ki araçlar-
da klima motoru yoruyor. Zaten moto-
run kasıldığını vatandaşlar kalkışlar da 
falan hisseder. Ancak bu zorlamaların 
yangınları tetikleyeceğini düşünmü-
yorum. Araç yangınları genellikle eski 
model araçlarda oluyor. Yeni model 
arabalarda çok nadir görülen bir olay. 
Eğer yeni modeller de yangın oluyorsa 
bu da tamircilerin hatasıdır. Örneğin 
bir araç kaza yaptığı zaman tamirciye 
götürülüyor. Burada ki yapılan işlem-
lerde araç standartlarına uygun olarak 
tekrar toparlanmıyor. İyi toplanmadığı 
için de arızaya sebebiyet veriyor. Kul-
lanıcılar da bilinçli olmadığı takdirde 
ya da anlamadığı için bunu takip ede-

miyor.”
ARAÇLARDA YANGIN TÜPÜ 

MUTLAKA BULUNMALI 
Vatandaşların araç yangınlarına 

önlem almak için bakımlarını bilinçli 
bir şekilde yapılmasının da altını çi-
zen Gökçepınar, her araçta yangın 
tüpünün bulunması gerektiğini de 
sözlerine ekleyerek, “Yangınlara ön-
lem almak için vatandaşlar düzenli bir 
şekilde araçlarına bakım yaptırmalıdır. 
Güvenilir servislerde kendilerinin gö-
zetimi altında bakımlarını yaptırsın-
lar. Birde vatandaşlarımız muhakkak 
araçlarında yangın tüpü bulundurma-
lıdır. Yangın tüpleri vize istasyonla-
rında da zorun değil ama biz bundan 
mustaribiz. Bizce yangın tüpleri zo-
runlu olmalıdır. Olmadığı zaman hafif 
kusurlu olarak geçiyor. Birde bulunan 
yangın tüplerinin tarihleri çok önemli. 
İçerisinde ki madde kuruduğu zaman 
etki etmez. Buna da dikkat edilmeli-
dir” diye konuştu. 

SİGORTA ARAÇ YANGINLARINDA 
HASARI ÖDEMİYOR!

Nisa Oto ve Kaporta Sigorta Yet-
kilisi Abdullah Gökçepınar, araç yan-
gınlarında sigorta şirketlerinin ödenek 
yapmadığını vurgulayarak bir çok 
şirketin adaletsiz davrandığını da be-
lirtti. Yangınlar da sorumlu olan kişi-
nin vatandaş olduğunu da ifade eden 
Gökçepınar, “Araç yangınlarında so-
rumlu vatandaş oluyor. Sigorta buna 
herhangi bir karşılık vermiyor. Çünkü 
sigorta şirketleri artık eskisi gibi değil. 
Onlarda artık neyi ödeyeceğini şaşır-
mış durumda. Biz de bunlardan muz-
daribiz zaten. 

Sigorta poliçelerinin fiyatları yü-
zünden hazine müsteşarlığına yazılar 
gönderdik. Biz burada ihaleden çok 
araba alıyoruz. Sigorta şirketleri kazalı 
araçları ihaleye tekrar çıkarıyor. Ama 
müşteriye ödediği parayı yansıtıyor. 
Yani sigorta şirketlerinin adaletsiz 
davrandığı bir çok nokta var. Yangın-
larda da herhangi bir ödenek çıkarmı-
yor zaten.“  n HÜSEYİN MENEKŞE

Araç yangınlarının artması sürücüleri endişelendiriyor. Seyir halindeyken, park halindeyken yanan araçlar can güvenliğini de tehlikeye sokuyor. 
Peki yangınlara önlem için neler yapılmalı, yangınlar da tek etmen sıcak hava mı? Uzmanlara göre en başta yapılması gereken araç bakımlarının ihmal edilmemesi.

Uzmanlar vatandaşların araçlarının periyodik bakımlarını geciktirmemelerine dikkat çekerek 
LPG’li araçlarda sızdırmazlık raporlarını almaları gerektiği konusunda uyardı

MMO Konya Şube Başkanı 
Ömer Erdoğan Duransoy

Nisa Oto ve Kaporta Sigorta Yetkilisi 
Abdullah Gökçepınar
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Motus Otomotiv Sahibi,

 Hıfsı SOYDEMİR’in
 

 annesi

Rukiye 
SOYDEMİR’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Yekebaş Ambalaj ve Makine Şirketi Sahibi,

 Mehmet YEKEBAŞ’ın
 

 kayınvalidesi

Ayten 
ŞENEL’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Mekke’de Hac vazifesini icra ederken vefat eden Rukiye Soydemir, Hacıveyis 
Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazı ile sonsuzluğa uğurlandı

Kutsal topraklarda 
Rabbine kavuştu

Motus Otomotiv Sahibi Hıfsı 
Soydemir’in annesi Rukiye Soyde-
mir, kutsal topraklarda vefat ederek 
Hakk’a yürüdü. Merhume Soydemir 
Mekke’ye defnedilirken Hacıveyis 
Camii’nde öğle namazına müteakip 
gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyaliz 
hastalığı nedeniyle hayatını kaybe-
den Rukiye Soydemir’in, Hıfsı, Vehbi, 
Faruk, Fatih ve Haluk isminde 5 er-
kek evladı vardı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası 
Hıfsı Soydemir taziyeleri kabul etti. 
Annesinin kutsal topraklarda göre-
vini icra ederken vefat etmesini me-
tanetle karşıladığı görüldü. Soyde-
mir Allah’ın annesi için hayırlı ölüm 

vermesinden dolayı şükür etti. Hafıs 
Özdemir daha önce de babasını kut-
sal topraklarda kaybetmişti. Yenigün 

Gazetesi ailesi olarak merhumeye Al-
lah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileriz.  n UFUK KENDİRCİ

Konya’nın tanınmış simalarından Yekebaş Ambalaj ve Makine’nin sahibi 
Mehmet Yekebaş’ın kayınvalidesi Ayten Şenel hayata gözlerini yumdu

Yekebaş ve Şenel
ailelerinin acı günü

Yekebaş Ambalaj ve Maki-
ne’nin Sahibi Mehmet Yekebaş’ın 
kayınvalidesi Ayten Şenel hayatını 
kaybetti. 

Bir süredir hastanede tedavi gö-
ren merhume Şenel, tüm müdaha-
lelere karşın kan kanseri nedeniyle 
vefat etti. 

2’si kız 3 çocuk sahibi olan Ay-
ten Şenel’in cenazesi Hacı Veis 
Camii’nde kılınan öğle namazına 
müteakip Üçler Mezarlığı’na defne-
dildi.

Cenaze töreninde taziyeleri ka-
bul eden Mehmet Yekebaş, kayın-
validesi Ayten Şenel’e olan son gö-
revini icra etti. Merhume Şenel’in 

de sevenleri onu yalnız bırakmadı. 
Yenigün Gazetesi ailesi olarak 

merhume Ayten Şenel’e Cenab-ı 

Hakk’tan rahmet, sevenlerine baş-
sağlığı ve taziyelerimizi iletiriz.
n UFUK KENDİRCİ 



Alacak verecek meselesi yüzün-
den çıkan silahlı kavgada 1 kişi yara-
landı. Kavga anı güvenlik kamerasına 
yansıdı. Olay, saat 16.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler 
Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerin-
de bulunan çarşıda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Z. daha 
önceden alacak verecek meselesi yü-
zünden aralarında husumet bulunan 
emlakçı Harun G.’nin işyerine geldi. 
İkili arasında tekrar alacak verecek 
meselesi yüzünden tartışma çıktı. 
Çıkan tartışma sonucu Ahmet Z. ya-

nında getirdiği silahla Harun G.’yi 
yaralayarak olay yerinden kaçtı. Aya-
ğından yaralanan Harun G. yakınları 
tarafından özel araçla hastaneye kal-
dırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk 
edilen polis ekipleri olay yerinde ince-
leme yaptı. Polis ekipleri olaya karışan 

Ahmet Z. ve yanında bulunan kişiyi 
yakalamak için çalışma başlattı. Olay 
sonrası kaçan Ahmet Z.’nin otomo-
bili ise çekiciyle otoparka çekildi.  İki 
grup arasında çıkan silahlı kavga ise 
bir işyerinin güvenlik kameralarına 
yansıdı.  n İHA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
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S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Uyuşturucu satıcısı 9 kişi tutuklandı Karaman’da uyuşturucu operasyonu
Konya merkezli 5 ilde düzen-

lenen uyuşturucu operasyonunda 
gözaltına alınan zanlılardan 9’u 
tutuklandı.  İl Emniyet Müdürlü-
ğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerince, Konya, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl ve 
Malatya’da düzenlenen operasyon-
larda gözaltına alınan 5’i kadın 25 
kişi, işlemleri tamamlandıktan son-
ra adliyeye sevk edildi. Savcılıkça 
ifadelerinin alınmasının ardından 
nöbetçi mahkemeye sevk edilen 
zanlılardan biri kadın 9’u hakkında 
tutuklama kararı verildi. Zanlılar-
dan 16’sı ise adli kontrol şartıyla 
serbest kaldı. Uyuşturucu madde 
satışı yaptıkları belirlenen bir gru-
bu takibe alan polis, 10 Ağustos’ta, 
Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl 
ve Malatya’da belirlenen adreslere 
eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 
125 kilogram esrar ele geçirilirken, 
25 kişi gözaltına alınmıştı.  n AA

Karaman’da uyuşturucu mad-
de kullandığı ve sattığı iddiasıyla 
gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i 
sevk edildiği mahkemece tutuklan-
dı.  Edinilen bilgiye göre, Karaman 
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu 
ile Mücadele Şube ekipleri, uyuş-
turucu sattıkları iddia edilen Barış 

Y. ile Halil B.’yi takibe aldı. Ekipler 
bir süre takibe aldıkları 2 şahsı dü-
zenledikleri operasyonla yakaladı. 
Barış Y.’nin yapılan üst aramasında 
94 uyuşturucu hap, ev aramasın-
da ise 1 adet pompalı tüfek ve tü-
feğe ait 14 fişek ele geçirildi. Halil 
B.’nin üst ve ev aramasında da 686 

gram esrar bulundu. Gözaltına alı-
nan 2 şüpheli emniyetteki ifadele-
rinin tamamlanmasının ardından 
adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 
Halil B., mahkemece tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildi. Barış Y. ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.  n İHA

FETÖ’nün KPSS hırsızlığı 
mahkemece tescillendi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si, iptal edilen 2010 KPSS sorularını 
önceden aldıkları belirlenen FETÖ 
üyesi üç kişinin cezalandırılmasının 
gerekçeli kararını açıklandı. 

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) Kamu Personel Seçme Sına-
vı (KPSS) hırsızlığına ilk cezayı veren 
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 
hükmün gerekçeli kararını açıkladı.

KPSS davaları açısından ilk olma 
özelliğini taşıyan kararın gerekçesi-
ne göre, sanıklar İbrahim Usta, İbra-
him Kan ve Şule Ülker terör örgütü 
üyeliğinden 7 yıl 6 ay, resmi evrakta 
sahtecilikten 3 yıl ve dolandırıcılık-
tan 3 yıl 9 ay olmak üzere 14 yıl 3 
hapis cezasına çarptırıldı. Hakla-
rında takdir indirimi kullanılma-
yan sanıklar için hapis cezaları yarı 
oranında artırılırken, memuriyette 
bulundukları süre boyunca aldıkla-
rı maaş miktarının iki katı kadar da 
adli para cezası verilmesine hükme-
dildi.
GEREKÇELİ KARARDA FETÖ ANALİZİ

Mahkemenin gerekçeli kararın-
da, FETÖ’nün yapısı, işleyişi, mali 
kaynakları ile kamu kurumlarına 
sızma stratejisi detaylı bir şekilde ele 

alındı. Örgütün öncelikli amacının 
kamu kurumlarında yer edinmek 
için her yolu “mübah” kabul ettiği 
vurgulanan kararda, örgüt mensup-
larının deşifre olmamak için “ted-
bir” adı altında gizlendikleri, bulun-
dukları ortama ayak uydurdukları 
ifade edildi.

Kararda, 15 Temmuz 2016’daki 
kanlı darbe girişiminin, FETÖ üye-
si askerler tarafından yapıldığı, bu 
kapsamda Türkiye’nin birçok ye-
rinde darbe girişiminde yer aldıkları 
belirlenen sanıklar hakkında açılan 
davaların görülmesine devam edil-
diği hatırlatıldı.

Örgüt üyelerinin kendi araların-
da iletişim kurmak için özel prog-
ramlar geliştirdiklerine işaret edilen 
kararda, çok güçlü kriptolama özel-
liğine sahip ByLock’a ilişkin Yargıtay 
16. Ağır Ceza Dairesinin, “ByLock 
örgüt üyeliği için delildir” kararına 
atıf yapıldı.

Aynı mahkemede görülmeye 
devam edilen onlarca KPSS dava-
sının sanıklarından birçoğunun By-
Lock kullanıcısı oldukları da anım-
satıldı.
n AA

Suriyeli 35 yaşındaki Ali Almatar’ın, ülkesindeki iç savaştan kaçarak geldiği Türkiye’de 
10 metrekarelik kilerdeki tezgahında dokuduğu kilimler, Körfez ülkelerinden alıcı buluyor

Elde dokuduğu kilimleri
körfez ülkelerine satıyor

Konya’ya 3 yıl önce gelen Alma-
tar, çevresindekilerin de desteğiyle 
evinin 10 metrekarelik kilerine kur-
duğu dokuma tezgahında kilim üre-
tiyor.

Babasından öğrendiği ve 25 yıldır 
yaptığı mesleğini devam ettiren Al-
matar, Osmanlı motiflerini kullandığı 
el dokuması kilimleri Körfez ülkeleri-
ne de gönderiyor.

Almatar, yaptığı açıklamada, kim-
seye muhtaç olmamak için mesleğini 
devam ettirmek istediğini söyledi.

Tezgahını oluşturan yaklaşık 50 
parçayı kendi çabasıyla bir araya getir-
diğini anlatan Almatar, “Kızım kanser 
olduğu için haftanın 3 gününü has-
tanede geçiriyordum. O yüzden hiç 
kimse bana iş vermek istemiyordu. 
Bir sene hiç çalışamadım. Daha sonra 
bu kilim tezgahını kurdum. Tezgahı, 
parçalarını Kayseri ve Aksaray’dan 
getirerek kendim yaptım. Kimseye 
yük olmadan alın terimle geçinmek 
istiyorum.” dedi.
ORTA BOY KİLİMİ 4 GÜNDE DOKUYOR

Tezgahını kurmasında kendisine 
destek verenlere teşekkür eden Al-
matar, “Dokuduğum kilimleri dostla-
rım aracılığıyla Kuveyt’e ve diğer Kör-
fez ülkelerine satıyorum. Yurt dışında 

beni tanıyan, yaptığım işi bilen dost-
larım var. Hem geçimimi sağlıyorum 
hem de ülke ekonomisine küçük de 
olsa katkı sağlıyorum.” diye konuştu.

Almatar, 180 santimetrelik orta 
boy kilimi 4 günde dokuduğunu, 
ayda 7-8 kilim hazırlayabildiğini dile 
getirdi.

İşini severek yaptığını belirten 
Almatar, şunları kaydetti: “Doku-
duğum kilimler yaklaşık 600 liraya 
alıcı buluyor. Renk çeşidine, moti-
fine ve kullanılan malzemenin ka-
litesine göre fiyat değişiyor. En çok 
İstanbul’daki tüccarlar talep ediyor. 
Siparişi veriyorlar, ben de ona göre 

dokuyorum. Mevlana Türbesi motifli 
bir kilimi, çok renkli olmasından do-
layı 3 haftada dokudum. Osmanlı ve 
Arap kültürüne ait motifler kullanı-
yorum. Bu sanat 5 bin sene öncesine 
dayanıyor. Unutulmaya yüz tutmuş 
bir sanatı devam ettirdiğim için çok 
mutluyum.”  n AA 

Alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

Almatar, yaptığı açıklamada, kimseye muhtaç olmamak için mesleğini devam ettirmek istediğini söyledi.
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Emekliler piknikte buluştu
Gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel 

aktivitelerle emeklilerin stres atma-
sına imkân sağlayan Karatay Bele-
diyesi, yaklaşık 300 emekliyi Emekli 
Konaklarından otobüslerle alarak Apa 
Barajında düzenlediği piknik progra-
mında buluşturdu. 

 Karatay Belediyesi emeklilere 
yönelik geziler düzenleyerek rutin ha-
yatlarının dışına çıkarmayı amaçlıyor. 
Sosyal aktivitelerle emeklilerin stres 
atmasına imkân sağlayan Karatay 
Belediyesi, yaklaşık 300 emekliyi 19 
emekli konağından otobüslerle ala-
rak Apa Barajı’nda düzenlediği piknik 
programıyla kaynaşmalarına vesile 
oldu. Bu kapsamda piknik programı 
etkinliğinde bir araya gelen emekli 
vatandaşlarımız piknikte mangal ya-
parak keyifli bir gün geçirdi.

Karatay Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü’nce emeklilere yöne-
lik düzenlenen piknik programında 
konuşan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli; “Geçmişimizin 
sahibi, geleceğimizin mimarı emek-
lilerimizin hoşça vakit geçirebilmeleri 
için bir araya geldik. Emeklilerimiz 
bizlerin her zaman baş tacı olmaya 
devam edecektir “ dedi.  Sosyal bele-
diyecilik anlayışıyla emeklilere yönelik 

sosyal aktivitelerin devam edeceğini 
söyleyen Başkan Hançerli, “Çalışma 
hayatını bitirerek emekli olmuş siz 
büyüklerimize hizmet etmek bizle-
rin vazifesidir” diye konuştu. Hazreti 
Mevlana’nın diyarı Karatay’a hizmet 
ettiklerini ve güzel şeyler kazandır-

dıklarını dile getiren Başkan Hançerli, 
yapılan çalışmalarda emekliler ola-
rak kendilerine yardımcı olmalarını 
ve yön vermelerini isteyerek “Kara-
tay’ı birlikte daha da güzelleştirelim” 
dedi.  Muhteşem manzarası ile dikkat 
çeken Apa Barajında pikniğin tadını 

çıkaran emekliler ise, “Böyle geziler 
bizlere moral veriyor. Bu imkanı bize 
sağladığı için Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli’ye teşekkür 
ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini 
dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Helal gıda ürünlere 
MÜSİAD’dan destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
Müstakil Sanayici ve İşadamları 

Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan, yemek hiz-
metlerinde kullanılan malzemeler-
de “Helal Gıda Sertifikalı” ürünler 
kullanılması zorunluluğuna ilişkin 
şartın uygulamaya geçirilmesi ge-
rektiğini söyledi.

Kaan yaptığı açıklamada şun-
ları kaydetti:  “Helal kavramı bir 
Müslümanın hayat standartlarını 
ve ölçülerini belirleyen en önemli 
unsurdur. Bunların başında elbet-
te helal beslenmek gelir. Bir Müs-
lüman dünyanın neresinde olursa 
olsun, inancı gereği helal yemek ve 
içmek ister. 

Yüce Allah Ayet-i Kerime’de şu 
şekilde bildiriyor: ‘Ey insanlar! Yer-
yüzündeki şeylerin helal ve temiz 
olanlarından yiyin!’ (Bakara 168) 
Bu sebeple helal sertifikalı ürünler 
inancımız başta olmak üzere sağlı-
ğımız ve ekonomimiz açısından son 
derece önemlidir. Söz konusu ürün-
ler, tüm sektörler ve ülke ekonomisi 
açısından önemli bir büyüme potan-
siyeline sahip. 

İslami açıdan uygunluğun yanı 
sıra kalite konusunda da güvence 
sağlayan sertifika, ayrıca sağlıklı 
gıda tüketiminin de güvencesidir. 
Bu doğrultuda Memur Sendikaları 

Konfederasyonu, 4. Dönem Toplu 
Sözleşme Tekliflerinde,  ‘Hizmet alı-
mı yoluyla gerçekleştirilenler dâhil 
kamu kurum ve kuruluşlarının ye-
mek hizmetlerinde, helal gıda ser-
tifikası bulunan ürünler kullanılır. 
Yemek hizmetine ilişkin ihalelerin 
şartnamesinde yemek için kullanı-
lacak malzemelerin helal gıda serti-
fikasına sahip ürünler olması şartına 
yer verilir’ maddesini Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na suna-
rak önemli bir görev üstlendi.  ‘Helal 
kazanç ve helal lokma’ konusunda-
ki bu hassasiyetin kamu yönetimi, 
kurum ve kuruluşları tarafından 
dikkate alınması ve hayata geçiril-
mesi için kamu personel sistemi 
üzerinden bir başlangıç yapılması 
isabetlidir. Nesillerimizi, sağlığımızı 
ve karakterimizi doğrudan etkileyen 
helal beslenme konusundaki du-
yarlılığın önümüzdeki zamanlarda 
kamuoyunda, daha sonra ise tüm 
dünyada oluşacağına inanıyorum. 
Hayatımızın helalleşmesi yolunda 
‘helal ve temiz’ ürünlerle ilgili atılan 
adımın, maddi ve manevi olarak ka-
liteli bir hayatın başlangıcı olacağını 
ümit ediyorum. MÜSİAD ve iş dün-
yası olarak Memur-Sen’e sunduğu 
bu teklifte desteğimiz tamdır.”
n HABER MERKEZİ

Otomotiv sektöründeki başa-
rıların ardından emlak alanına da 
yönelen Mahmut Tulan, Dr. Ahmet 
Özcan Caddesi’nde Başyayla Em-
lak, İnşaat ve Otomotiv’i açtı. Açılış 
törenine Konya Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay da katıldı.

Kurban kesimi ve dualarla baş-
layan etkinlikte Başkan Altınay ve 
Mahmut Tulan açılış kurdelesini 
birlikte kestiler. 

Selamla konuşması yapan Tu-
lan, yeni bir heyecana sahip ol-
duklarını belirterek, “25 yıldır 
otomotiv sektöründe çalıştık. Ku-
rumsallık anlamında kazandığımız 
bu tecrübeyi yeni heyecanımızla 
birlikte emlak alanında da kullan-
mak istedik. 

Allah utandırmasın, katılım 
sağlayan misafirlerimize teşekkür 
ederim” diye konuştu.

Açılış sonrası misafirlere içecek 
ve tatlı ikramı gerçekleşti.
n UFUK KENDİRCİ

Karatay Belediyesi, yaklaşık 300 emekliyi Emekli Konaklarından otobüslerle alarak Apa Barajında düzenlediği piknik programında buluşturdu.

Otomotiv sektöründeki tecrübesini emlak sektöründe de kullanmak isten İşadamı Mahmut Tulan, 
Başyayla Emlak’ı hizmete açtı. Tulan, yeni bir heyecana sahip olduklarını belirtti 

Başyayla Emlak 
hizmete açıldı
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Ofis mobilyaları ve ofis koltukları üretimi 
konusunda lider konumda olan fabrikamıza, 
aşağıdaki mesleklerde çalışanlar alınacaktır.

* PLASTİK 
ENJEKSİYON USTASI
* MOBİLYA USTASI

* MOBİLYA 
DÖŞEME USTASI
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA
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- 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;

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere

•CNC TORNA, 
• CNC İŞLEME 

MERKEZİ
•DÖVME PRES 
OPERATÖRLERİ 

Vasıflı Vasıfsız Ekip 
arkadaşları 

aramaktayız.
Müracatlar şahsen yapılacaktır

FMC Hidrolik SİST.OTO.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi 

Ulukavak Sk.  No:05 Selçuklu/Konya

0332 239 01 51

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

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   Satılık Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

ZİYAUSTA HİDROLİK LTD.ŞTİ(HİPOMAK)

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
SATIŞ DESTEK ELEMANI 

ARANMAKTADIR
- EN AZ LİSE MEZUNU

- 25-30 YAŞ ARASI

- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

- EN AZ B SINIFI EHLİYETE SAHİP OLAN

- EKİP ÇALIŞMASINA YATKIN
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İrtibat
0555 983 62 61

- CNC OPERATÖRÜ
- PAKELEMEDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMAN
- 25-35 YAŞ ARASI BAYAN ÇAYCI

- FORKLİFT OPERATÖRÜ + ŞOFÖR
- MONTAJ BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞACAK ELEMAN
- DEPOCU ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.
Müracaattan önce randevu alınız

ELEMANLAR ALINACAKTIR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mh. Büsan 4 San.Sit.10670 Sk.
No:6 Karatay/KONYA-TÜRKİYE

Tel :  0 332 345 28 59

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR  TELEFON  KADAR YAKINIZ 

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

İNSAN KAYNAKLARI bölümünde çalıştırılmak üzere 
eleman alınacaktır.

 Şehir içi araç kullanacak, SRC ve PSİKOTEKNİK belgesi 
bulunan Servis Şoförü alınacaktır. 

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere; ekip çalışmasına ve 

3 VARDİYALI SİSTEME uyum sağlayabilecek 
BAY-BAYAN personel alınacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

Biber serdiği sırada balkondan düştü 
Kulu ilçesinde bir 

apartmanın ikinci ka-
tından düşen kadın 
yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, Cami-
kebir Mahallesi Ata-
türk Caddesi’nde bir 
aparmanın 2. katında 
ikamet eden Elif G. 
(20), balkonda biber 
serdiği sırada dengesi-
ni kaybederek balkon-
dan yere düştü. Çevre-
dekilerin ihbarı üzerine 
gelen ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Elif G.’nin 
hayati bir tehlikesinin 
olmadığı öğrenildi.
n AA
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Selçuklu Belediyesi, 400 ayrı satış noktası ve bin 500 araçlık otoparkı ile Konya’nın en büyük kurban pazarını yapıyor. Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hem gelen satıcıların konforu hem de kurban almak için gelen vatandaşlarımız için tüm detaylar düşünüldü” dedi 

Konya’ya yakışan Kurban Pazarı
 Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi ta-
rafından Konya’ya kazandırılacak yeni 
kurban pazarında incelemelerde bu-
lundu. Kurban satış alanının alım ve 
satım yapacak tüm vatandaşların ihti-
yacına cevap verecek donanıma sahip 
olduğunu ifade eden Başkan Altay, 
“202 bin metrekare alanda Konya’nın 
en büyük kurban pazarını kazandırı-
yoruz” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan yeni kurban 
satış yerinde çalışmaların çok yoğun 
bir tempoda sürdüğünü ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay,” Kurban pazarımız Ka-
yacık Mahallesi’nde, Ankara Yolu ile 
Aliya İzzetbegoviç Caddesi arasında 
hem Ankara Yolu’ndan hem de Aliya 
İzzetbegoviç Caddesi’nden giriş-çı-
kışların olduğu bir alanda yer alıyor. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından kur-
ban satış alanı olmak üzere Selçuklu 
Belediyesi’ne tahsis edilen bu alanda 
ekiplerimiz tarafından olağanüstü bir 
gayret gösterilerek düzenleme çalış-
ması yapılıyor” dedi.

Kurban satış alanıyla ilgili bilgiler 
veren Başkan Altay,” 202 bin met-
rekarelik alanda büyük ve küçükbaş 
hayvanlar için toplam 400 ayrı satış 

noktası ve ayrıca bin 500 araçlık oto-
park oluşturuyoruz. Altyapı ile ilgili 
tüm eksiklikleri gidermek için çok 
yoğun bir çaba sarf edildi. Hem ge-
len satıcıların konforu hem de kurban 
almak için gelen vatandaşlarımız için 
tüm detaylar düşünüldü. Tuvaletler, 
mescit alanları, hatta kurban satıcıla-
rımız için sıcak sulu duşlarımız oluş-
turuldu. Bayram namazını kılmak için 
büyük bir mescit alanının yer aldığı 

alanda 24 saat güvenlik kamera sis-
temi ve akşam aydınlatması buluna-
cak. Ayrıca satışı yapılacak hayvanlar 
veteriner kontrolünde alana alınacak” 
dedi.

KONYA’YA YAKIŞAN 
BİR KURBAN ALANI OLDU

Selçuklu Belediyesi kurban satış 
alanının bayram öncesi ve bayram 
boyunca oluşacak yoğunluğa cevap 
verecek şekilde hazırlandığını ifade 

eden Başkan Altay, “Aslında kurban 
satış alanı konusu Konya’nın uzun 
süredir yaşadığı bir problem. Kurban 
satışı için çok büyük bir alana ihtiyaç 
var. Giriş çıkışların rahat olduğu bir 
mekan lazım ve kurban sonrasında 
burada oluşacak kokunun etrafa za-
rar vermemesi gerekiyor. Belki biraz 
merkezden uzak alanlar oluşturulu-
yor ama bunun iki nedeni var. Birinci-
si bu kadar büyük bir alanı merkezde 

bulma imkanımız maalesef yok. İkin-
cisi kurban sırasında ve sonrasında 
oluşan ve çevreye verilen rahatsızlığı 
da giderme imkanı mümkün değil. 
Onun için Kayacık Mahallesi’nde en 
yakın bulabildiğimiz yerde böyle bir 
pazar alanı inşa ettik. Önceki kurban 
satış alanlarında bazı fiziki problem 
ve tahsis işlemlerinden dolayı kalıcı 
bir yatırım yapılamamıştı. Ama şuan-
da yollarının soğuk asfalt yapılması, 

otoparklarının soğuk asfalt yapılması 
tüm satış alanlarının beton hatıllarla 
çevrilmesi ve güvenlik tedbirlerinin 
alınması bu mekanın fiziki olarak ek-
siklerini tamamlamış oldu. Toplam 
202 bin metrekarelik alanda Kon-
ya’nın en büyük kurban satış alanı 
Selçuklu’ya kazandırılmış oldu. Biz 
gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Gelen 
vatandaşlarımızın da kurallara uyma-
sını rica ediyoruz. İnşallah Konya’ya 
ve Selçuklu’ya yakışır bir kurban satış 
alanı oldu” dedi.

5 MİLYON 780 BİN TL’LİK YATIRIM
Kurban satış alanlarının dışarıdan 

gelen satıcılara verilmeye başlandığı-
nı söyleyen Başkan Altay, “21 Ağus-
tos itibariyle burada vatandaşlarımız 
kurbanlık bakmaya gelebilirler. Çok 
büyük bir alanda çok yoğun bir ça-
lışma oldu. Kurban alanın da satanın 
da memnun olduğu bir alan oluştur-
maya gayret ettik. Belediye olarak 
kurban satış alanımıza 5 milyon 780 
bin TL harcadık. Konya’mıza kalıcı bir 
eser kazandırdık. Bu tesis Konya’mı-
za uzun süre hizmet edecek. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Şim-
diden tüm hemşehrilerimizin hayırlı 
bir Kurban geçirmesini temenni edi-
yorum” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya kazandırılan yeni kurban satış yerinde çalışmaların çok yoğun bir tempoda sürdüğünü ifade etti.
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Sosyal medya nedir, hatta sosyal 
medya uzmanı ne demektir? 

Tartışmasız ülkemizin yarısından 
fazlası ‘’sosyal medya’’ adı altında 
oluşan platformlardan en az birisinin 
üyesi. Bir başka değişle kendine ya-
kın hissettiği, anlam ve işleyiş olarak 
hemen kavradığı bir uygulamanın 
müptelası. Buna bizlerde dâhiliz. 

Peki, herkesin dilinden düşür-
mediği ‘’sosyal medya’’ ne anlama 
geliyor. Hiç araştırmaya veya öğren-
meye fırsatınız oldu mu? 

Herkesin kendisine göre yorum-
ladığı be bir anlam kattığı sosyal 
medya, genel anlamıyla hayatımızı 
kolaylaştıran ve hızlandıran ögeler-
den oluşan bilgi ve içerik platformu 
olarak anlamlandırılmaktadır. 

Birde bu işi uzman kısmı var. 
Değinecek olursak hangi platformu 
kullanıyorsanız kullanın herkesin 
kendini ifade ettiği kısımda yazan 
başlıca açıklama ‘’sosyal medya uz-
manı’’. Peki, bu uzmanlık nereden 
geliyor? Bunun bir okulu vardı da biz 
mi okumadık. 

Sosyal medya da sosyal med-
ya uzmanlığı da günümüzün kendi 
arasında anlamlandırdığı bir ifade 
olmuştur. Amacının dışına çıkıl-
mış, evliliklerin ve hatta cinayetlerin 
başkahramanı olmuştur bu sosyal 
medya. Uzmanı ise bunlardan nema-
lanan, fenomen olmak adına kendi 
öz yaşantısının dışına çıkan kişilerdir. 

Aslında sosyal medyanın tam 
anlamı; en genel anlatımla yeni nesil 

web teknolojilerinin ge-
tirdiği kullanıcı kolaylığı 
ve iletişim hızıyla yaka-
lanan eş zamanlı bilgi 
paylaşımının takip edil-
diği dijital platformdur. 
Birçok insanın mobilve 
çevrimiçi olduğu diji-
tal çağ da  paylaşım ve 
iletişim sınırı olmadan 
özgür ve özgün tartış-
ma zemini yaratan Sos-
yal Medya, kişi ve birey iletişiminin 
yanında marka ve kurum konum-
landırması açısında da son derece 
önemlidir. Sağladığı etkileşim açı-

sından, eğitim, araş-
tırma ve bilgi sağlama 
anlamında da kapılarını 
ardına kadar açmaktadır.
Transmedia dediğimiz 
dönüşüm, “çağımız tek-
nolojisi ile hayatımıza 
giren dijital mecranın, 
diğer geleneksel mecra-
ların yerini alması” tah-
min edilenden daha hızlı 
olacağı kesin.

Sosyal Medya, kullanıcı odaklıdır 
ve bir sınırlama olmaksızın herkesin 
söz hakkı vardır. Doğru kullanıldı-
ğında gücü ve etkisi tartışılamaz. 

Özellikle markalar açısından çeşitli 
faydalar sağlayan Sosyal Medya’nın 
bireyler üzerinde de olumlu veya 
olumsuz etkileri mevcuttur. Halkımız 
farklı birçok olayda sosyal medyanın 
gücünü öğrendi ve çok şey edindi. 
Bu durumuyla devletler içinde kont-
rolü güç ve yeni stratejiler üretmesi 
gereken bir platform haline geldi.
Yeni bir oluşum olarak düşündüğün-
de sosyal medyanın toplum üzerinde 
de etkisi büyüktür ve ülkeler arası 
kültür  ile  yaşam şartlarına bağlı 
olarak kullanım oranlarında da fark-
lılıklar gözlemlenir. Ülkemizde sosyal 
medya kullanım oranları yükselmeye 
devam etmektedir. Son istatistiklere 
göz attığımızda Türkiye sosyal med-
ya kullanım oranlarında Avrupa sıra-

lamasında yer almaktadır.
Hal böyle iken halkımızın bu 

konu üzerinden gittiği yol kesinlikle 
amaç dışına çıkmıştır. Bunun nede-
ni ise süre gelen yanlış kullanım ve 
yanlış yönlendirmeler. Artık herkesin 
düşüncelerini özgürce söylediği bu 
uygulamalara bir standart getirme-
nin vakti kesinlikle geldi. Bu standart 
kısıtlama olarak algılanmamalı ama 
en azından doğrulanmış bir isim ve 
doğrulanmış bir kullanıcı ile yapıl-
malıdır. Artık bir terörizm noktası 
olarak da kullanılan bu iş, farklılık an-
lamında sıkıntılara yol vermeye baş-
lamıştır. Sosyal medya ve uzmanlığı 
bazılarının sandığı gibi ismen değil 
büyük bir çalışmanın neticesinde 
öğrenilecek yada alınacak unvandır.

SOSYALLEŞMİŞ MEDYA 

TED Koleji’nin LYS’deki
başarı geleneği sürüyor

Başkan Özkan Özgüven
vatandaşa çare oluyor

TED Konya Koleji’nin LYS başa-
rı geleneği devam ediyor. TED Kon-
ya Koleji öğrencileri LYS sınavında 
istedikleri puanları alarak, istedikleri 
okullara girmeyi başardılar.

TED Konya Koleji öğrencileri 
son yapılan LYS sınavında 18 öğ-
rencisi, 13 ayrı üniversite de çeşitli 
bölümlere yerleşerek eğitim ha-
yatlarını sürdürecekler. Ted Konya 
Koleji Genel Müdürü Gülören Kale, 
“2016–2017 Eğitim-Öğretim yılının 
ardından ülke genelinde yapılan 
ulusal sınavlar TEOG ve LYS’ de, 

öğrencilerimiz hedefledikleri puan-
lara ulaştılar. Yaptıkları tercihlerle 
istedikleri okullara ve bölümlere 
yerleşen öğrencilerimiz, gurur kay-
nağımız oldular. TED Konya Koleji 
öğrencileri geleceğin meşaleleri ola-
rak yolumuzu aydınlatmaya devam 
ediyorlar.

Öğrencilerimizin sınav süre-
cinde daima yanlarında olan öğret-
menlerimizi tebrik eder, yerleştikle-
ri bir üst kademede öğrencilerimize 
başarılar dileriz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Çalışmak için gittiği İspanya’da Müslüman olan Mehmet Koçak ile evlenen Venezuelalı Emel Koçak, 
eşiyle Seydişehir’de de açtığı “otobüs restoran”da, Güney Amerika ve İtalyan lezzetlerini sunuyor

Endülüs’ten Konya’ya
uzanan aşk hikayesi!
Venezuela’dan 8 yıl önce çalış-

mak için İspanya’ya giden 38 ya-
şındaki Maria Pilar, Endülüs bölge-
sindeki Granada şehrinde yaşayan 
Faslılardan etkilenerek, İslamiyet’e 
ilgi duymaya başladı.

Çevresinin de etkisiyle 2008 yı-
lında Müslüman olan ve “Emel” adını 
alan kadın, Almanya’dan kente yer-
leşerek restoran açan 43 yaşındaki 
Türk vatandaşı Mehmet Koçak ile 
tanıştı.

Pilar ve Koçak kısa süre sonra 
evlendi. Kentte birlikte restoran işlet-
meye devam eden çiftin ilk çocukla-
rı “Emir” İspanya’da dünyaya geldi. 
Farklı lezzetler sunarak restoranı ken-
tin gözde mekanlarından biri haline 
getiren çiftin işleri, İspanya’da başla-
yan ekonomik kriz nedeniyle bozul-
maya başladı.

Türkiye’ye yerleşmeye karar ve-
ren Koçak çifti, Seydişehir ilçesinde 
açtıkları “otobüs restoran” ile Güney 
Amerika ve İtalyan mutfağı lezzetle-
rini müşterileriyle buluşturuyor.

Sempatik ve sıcak kanlı tavırla-
rıyla dikkati çeken, Seydişehirlilerin 
Venezuelalı “Emel abla”sı, Emir ve 
Türkiye’de doğan ikinci çocukları Be-
linay’ın her şeyiyle ilgilenirken, eşinin 
de restorandaki en büyük yardımcısı. 

Mehmet Koçak, 16 yıl önce Al-
manya’da garsonluk yaptığını söyledi. 
Biriktirdiği parayla İspanya’da resto-
ran açtığını anlatan Koçak, “Emel de 
henüz yeni Müslüman olmuştu ve 
helal yemek yiyebileceği yerler onun 
için önemliydi. Restoranıma gelmeye 
başladı. Tanışmamızdan bir süre son-
ra evlenmeye karar verdik” dedi.

Granada’daki Türk restoranının 
özellikle kentteki Müslümanların 
uğrak yeri olduğunu aktaran Koçak, 
şöyle devam etti: “Türk restoranı 
olduğumuz için insanlar bize sem-
patiyle bakıyorlardı fakat İspanya’da 
başlayan ekonomik krizden dolayı iş-
lerimiz kötüye gitmeye başladı. Eşim 
de kıyafetinden dolayı bazı sıkıntılar 
yaşıyordu. Emel, İslamiyeti özgürce 
yaşabileceğimiz ve yeni bir hayata 
başlayabileceğimiz konusunda beni 
cesaretlendirerek, Türkiye’ye dönme 
kararı almamı sağladı. Şimdi Seydişe-
hir’de yaşlı annem ve babamın yanın-
da yaşıyoruz. Burada dünyaya gelen 
kızımıza Belinay adını verdik. Memle-
ketimde yeni bir hayata başladık.”

Koçak, Türkiye’deki hayat şartla-
rının Avrupa standartlarını aratmadı-
ğını, hatta bazı olanakların daha fazla 
olduğunu dile getirerek, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Eşimle daha önce Venezuela’ya 

gezmeye gitmiştik. Orada birkaç 
yerde otobüs restoranlar görmüş-
tük. ‘Bunu Türkiye’de de yapabiliriz’ 
diye düşündük. Çarşıda boş bir alan 
bulduk. Belediye yetkilileri talebimizi 
geri çevirmedi. Otobüs restoranımız 
kısa sürede yoğun ilgi görmeye başla-
dı. Misafirlerimiz menüdeki yemekle-
ri görünce şaşırıyor. İtalyan ve Alman 
aşçılar ile çalışmış olmam menüye 
zenginlik katıyor. Burada taş fırında 
gerçek bir İtalyan pizzası yapabiliyo-

ruz. Müşterilerimiz de çok beğeniyor. 
Özellikle Güney Amerika’dan farklı 
tatları menüye koymamız buraya il-
giyi daha da arttırıyor.”

Eşinin Türkiye’deki hayata çok 
çabuk uyum sağladığını vurgulayan 
Koçak, “Sabah erkenden restoranı 
açıyorum. Emel de çocuklarla ilgi-
leniyor, sabah kursa götürüyor, an-
nemle bahçede sebze topluyor. Sonra 
bana yardım ediyor. Bunları severek 
yapıyor. Önemli olan hayattan zevk 

alabilmek değil midir zaten. Sahip ol-
duğumuz imkanlarla mutlu olmasını 
biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BURADA YENİ BİR HAYATA 
BAŞLADIK”

Emel Koçak da ülkesinden İspan-
ya’ya geldiğinde, İslam’ı seçmesinde 
en büyük etkenin, çevresindeki Müs-
lümanlar olduğunu söyledi. 

Müslüman olduktan sonra akra-
baları ve arkadaşlarından eleştiri al-
dığını ancak zamanla durumu kabul-
lendiklerini dile getiren Koçak, şunları 
kaydetti: “Müslüman olduktan 3 yıl 
sonra Mehmet ile evlendim. İlk ço-
cuğumuz İspanya’da doğdu. Hem 
çalıştık hem çocuğumuzla ilgilendik. 
Yaşanan ekonomik kriz ve kıyafet 
tercihimden sonra çevreden gelen 
tepkiler nedeniyle bu ülkeden ayrıl-
mak istedim. İslam’ı daha özgürce 
yaşayabilmek için Türkiye’ye gitmek 
istediğimi eşime söyledim. Şimdi 
burada yeni bir hayata başladık. İs-
panya’da yaşarken bayramlarda ge-
lenimiz, gidenimiz olmazdı. Burada 
insanlar sürekli birbirleriyle kucak-
laşıyor, bayramları doyasıya yaşıyor. 
Anne-babalar sürekli ziyaret ediliyor. 
Bu, dünyanın çok az yerinde yaşanan 
bir hadise, İslam’a has bir olay. Onun 
için Türkiye’de yaşamayı çok istedim. 
Kimse Avrupa’ya özenmesin, burası 
çok güzel bir ülke.”
n AA

Ereğli Belediyesi tek olarak ha-
yatını idame ettiren Raziye Eraslan 
adlı vatandaşın dertlerine çare olu-
yor. Evinin bazı eksiklikleri ekipler 
tarafından incelendi, Başkan Özgü-
ven’in de talimatıyla eksiklikler gi-
derilmeye başlandı. Eraslan, “Yap-
tıkları yardımlardan ve ilgilerinden 
dolayı Belediye Başkanımız Özkan 
Özgüven ve ekibine çok teşekkür 
ederim. Allah razı olsun” dedi. Baş-
kan Özgüven, “Belediye olarak asli 
hizmetlerimizin yanı sıra yardıma 

muhtaç olan vatandaşlarımızı da 
gözetiyoruz. Onların müşküllerini 
hallediyor, sorunlarına çözüm üre-
tiyoruz. Bu bizim insani görevimiz. 
Raziye teyzemizin de bize intikal 
eden sorunlarını çözme noktasında 
çalışmalarımıza başladık. Tüm bu 
hizmetlerin sonunda bir ‘Allah razı 
olsun’ sözü bizim için çok önemli. 
Hemşehrilerimiz her zaman yanın-
dayız bundan sonraki süreçte de 
yanlarında olmaya devam edece-
ğiz” dedi. n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Çevresinin de etkisiyle 2008 yılında Müslüman olan ve “Emel” adını alan kadın, Almanya’dan 
kente yerleşerek restoran açan 43 yaşındaki Türk vatandaşı Mehmet Koçak ile tanıştı.
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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Tekerlekli sandalye ile sevindiler

Şükran Mahallesi’ndeki bir giyim 
mağazasına müşteri gibi giren iki kişi, 
kasadan 14 bin 500 lira para çaldı.  
Hırsızlar hızla uzaklaşırken, olayı fark 
eden görevlilerin ihbarı üzerine gelen 
polis ekipleri, incelemeleri sonrasında 
şüphelilerin yakalanması için çalışma 
başlattı. 

Bu olaydan bir gün sonra merkez 
Selçuklu ilçesindeki alışveriş merke-
zinde bir kadının çantası çalındı.  İş 
yerinde bulunan güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceleyen polis, şüphelile-
rin, farklı suçlardan kayıtları bulunan 
ve giyim mağazasından para çalınma-
sı olayını da gerçekleştiren Murat K. 
(37) ile Mehmet Ali G. (27) olduğunu 
belirledi.

Kısa sürede yakalanan iki şüphe-
li, sağlık kontrolü için Konya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine getirildi.  
Acil servis kapısından içeriye alınan 

şüphelilerden Murat K, gazetecilere, 
“Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. 
Nerede kaldınız?” demesi dikkati çek-
ti. Hastane çıkışında ise diğer şüpheli 

Mehmet Ali G, kendisinin görüntü-
lenmesine tepki gösterdi.  İşlemleri 
tamamlandıktan sonra adliyeye sevk 
edilen iki zanlı, tutuklandı. n AA 

Karapınar’da engelli 2 kardeşe 
tekerlekli sandalye verildi. Kara-
pınar Engelliler Derneği ve Konya 
Tüm Engelliler Din Eğitim Derneği-
nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, 
Eskil ilçesinin Başaran köyünde ya-
şayan engelli 13 yaşındaki İbrahim 
ile 9 yaşındaki Bekir Kiremit’e akülü 
tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. 
Karapınar Engelliler Derneği Baş-
kanı Mehmet Mucuk, derneklerine 
müracaat eden engellilere gerekli 
desteği verdiklerini kaydetti. 

Dünyaya gelen her insanın, sı-
kıntı, kaza, bela ve musibetlere ya-
kalanmama noktasında bir garantisi 
olmadığını belirten Mucuk, “Her 
insan, engelli adayı olarak yaşıyor. 
Bizlerin de engelli durumuna dü-
şebileceğimiz unutulmamalıdır. 
Toplum olarak engeli kardeşlerimi-
ze sahip çıkmalıyız. Dernek olarak 
çalışmalarımız sürecek.” diye ko-

nuştu.
İbrahim ve Bekir Kiremit kar-

deşler de “Bayram öncesi bizleri se-

vindirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.” 
dediler.
n HABER MERKEZİ 

Engelli gençler asker 
olma sevinci yaşadı 

Kulu’da engelli 2 genç, bir gün-
lük temsili askerliğin ardından tes-
kerelerini aldı.  Kulu ilçesinde ikamet 
eden engelli gençler Hasan Güllüce 
ve İbrahim Körhan, İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlığında düzenlenen 
yemin töreninin ardından temsi-
li olarak bir günlük askerlik yaptı. 
Asker olmanın mutluluğunu ya-
kınlarıyla ve askerlerle kutlayan 
engelli gençler, askerlik sürelerinin 
sonunda teskerelerini İlçe Jandar-
ma Garnizon Komutanı Üsteğmen 
Mustafa Erkaraman’ın elinden aldı. 
Teskerelerini alan Hasan Güllüce ve 
İbrahim Körhan, sevinçlerini davul 

zurna eşliğinde halay çekip oynaya-
rak gösterdi.

Torunlarının asker olduğunu 
görmelerinin kendileri için en güzel 
şey olduğunu belirten İbrahim Kör-
han’ın babaannesi Kamer Körhan, 
torununun mutlu olmasını istediğini 
söyledi. İbrahim Körhan’ın dedesi 
Süleyman Pınar ise torununun asker 
olmasının çok büyük bir şeref oldu-
ğunu ifade etti.

Günün sonunda teskerelerini 
alan Hasan Güllüce ve İbrahim Kör-
han, komutanları ve askerlerle bir-
likte hatıra fotoğrafı çektirdi.
n İHA 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Vatandaşlarımızın ve ambulansların hastanelere rahat ve 
hızlı bir şekilde ulaşması için hastane çevrelerindeki yolların düzenlenmesine önem veriyoruz” dedi

Meram’da hastane 
yolları düzenleniyor

Meram Belediyesi, ilçe genelinde 
55 ayrı ekiple yol düzenleme, asfalt, 
parke bordür ve altyapı çalışmaları-
nı sürdürüyor. Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi çevresindeki çalışmaları 
denetleyen Başkan Toru, “Vatandaş-
larımızın ve ambulansların hastanele-
re rahat ve hızlı bir şekilde ulaşması 
için hastane çevrelerindeki yolların 
düzenlenmesine önem veriyoruz” 
dedi. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Fen İşleri Müdürlü ekipleri ta-
rafından Yunus Emre Mahallesi’nde 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Me-
ram Tıp Fakültesi Hastanesi civarın-
daki sokaklarda sürdürülen yol dü-
zenleme çalışmalarını denetledi. 

55 EKİP SEFERBER OLDU
Yol ve altyapı çalışmaları konu-

sunda tüm ekiplerin seferber olduğu-
nu vurgulayan Başkan Toru, “Toplam 
55 ayrı ekiple çalışıyoruz. 15’i yol ve 
tretuvar diğerleri ise asfalt ve satıh 
kaplama olmak üzere ekiplerimiz he-
men hemen Meram’ın her noktasın-
da seferber olmuş durumda. Şu anda 
Yunus Emre Mahallesi NEÜ Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi çevresindeki 
sokaklarda düzenleme çalışmalarımız 
devam ediyor;  ki sokak altyapıları 
çok iyi durumda değildi ve kaldırım-
lar bozulmuştu. Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne de ambulansların bu so-

kakları kullanarak geldiğini düşünür-
sek daha konforlu bir şekilde ulaşım 
için bu yolları yenileme çalışmasına 
girdik. Şu anda burada 14 sokakta yol 
genişletme, parke bordür ve asfaltla-
ma çalışmamız devam ediyor” dedi.  

HASTANE BAĞLANTI 
YOLLARI DÜZENLENİYOR

Meram Tıp Fakültesi’ne ulaşım 

noktasında bu yolların sık olarak kul-
lanıldığına dikkat çeken Başkan Toru, 
“Ambulansların ve vatandaşlarımızın 
hastaneye daha hızlı ve konforlu bir 
şekilde ulaşması için bu çalışmalar 
önemliydi. İlçemizdeki diğer büyük 
bir hastane olan Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nin yol bağlan-
tılarını da düzenliyoruz. Hastanelerin 

çevrelerindeki yolları hem genişlete-
rek hem de parke bordür, yol, asfalt 
çalışmalarıyla birlikte hasta ve hasta 
yakınlarının hizmetine sunmuş olu-
yoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu. 

Cadde üzerindeki vatandaşlarla 
sohbet eden Başkan Toru, çocuklara 
da oyuncak hediye etti.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri Müdürlü ekipleri tarafından Yunus Emre Mahallesi’nde Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi civarındaki sokaklarda sürdürülen yol düzenleme çalışmalarını denetledi.
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Sağlık-Sen’den 
Ekizer’e hayırlı 
olsun  ziyareti

Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Zeynel Abi-
din Uysal ve yönetim kurulu üyeleri Selçuk Üni-
versitesi’nde daire başkanlığı görevine getirilen 
Ahmet Ekizer’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştir-
diler. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde İnsan Kaynak-
ları Şube Müdürü iken Selçuk Üniversitesi Kü-
tüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na 
atanan Ekizer’i makamında ziyaret eden Başkan 
Uysal ve yönetim kurulu üyeleri Ekizer’e başarı 
temennilerini ilettiler. 

Sağlık Sen Konya Şubesi’nde uzun bir süre 
başkan yardımcılığı görevini de başarılı bir şekil-
de sürdüren Ekizer’in başka bir iş koluna geçiş 
yapması nedeni ile Sağlık Sen’de ki görevinden 
ayrıldığını vurgulayan Başkan Uysal, “Burada çok 
karmaşık duygular içerisindeyim. Ahmet Ekizer 
kardeşimizin sağlık camiasından ve sendikadan 
ayrılmış olmasının burukluğunu yaşarken, çok 
güzel bir göreve atanmış olmasından dolayı da 
mutluluk yaşamaktayım. Kendisine tevdi edilen 
bu görevi de geçmişte olduğu gibi en güzel bir 
şekilde yapacağından hiç şüphem yok. Allah yar-
dımcısı olsun” dedi.

Başkan Uysal ve yönetim kurulu üyelerine na-
zik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ekizer’de 
verilen yeni görevini layığı ile yapma gayreti gös-
tereceğini ifade etti. Kendisine verdikleri destek 
nedeni ile Sağlık Sen’e minnettar olduğunu belir-
ten Ekizer, “Sağlık camiası içinde uzun yıllar çe-
şitli kademelerde görev yaptım. Görev yaptığım 
süre zarfında kalbini istemeden de olsa kırdığım 
arkadaşlarım varsa haklarını helal etsinler. Benim 
onlarda bir hakkım varsa da helal ediyorum” dedi. 
Ziyaret, sağlık camiasına ve Sağlık-Sen’e yapmış 
olduğu katkılar nedeni ile Ahmet Ekizer’e verilen 
tablo ve teşekkür plaketi ile sona erdi. 

AHMET EKİZER KİMDİR ?
1981 yılında Seydişehir’de doğdu. İlk, orta 

ve lise tahsilini Seydişehir’de tamamladı.1999 
yılında Seydişehir Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Me-
murluğu bölümünü tamamladı.2005 yılında Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Memurluğu 
bölümünü, 2007 yılında Eskişehir Anadolu  Üni-
versitesi Kamu Yönetimi bölümünü,2007 yılında 
Selçuk Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
Yüksek Lisansını,2015 yılında Anadolu Üniversi-
tesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünü, 2016 
yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bi-
tirmiştir.2002-2003 yılı Tokat 112 İl Ambulans 
Servisinde göreve başlayıp sırasıyla, 2003-2004 
Eskişehir Kaymaz Sağlık Ocağı, 2004-2010 Eski-
şehir 112 İl Ambulans Servisi, 2010-2012 Eski-
şehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, 2012-2013 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Atama Şu-
besinde, 2013-2015 Konya Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel Sekreterliği İnsan Kaynakları ve 
Özlük İşlerinde Uzmanlık, 2015 yılından bu tara-
fa Halk Sağlığı Müdürlüğünde İnsan Kaynakları 
Şube Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Aynı za-
manda 2016 yılından bu tarafa Sağlık-Sen Konya 
Şubesi Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcısı 
olarak görev almıştır. Ekizer, evli ve 1 Çocuk ba-
basıdır.
n HABER MERKEZİ 

Milattan Sonra 8. yüzyılda yazılan Orhun 
Yazıtları.

Çinlilerin sinsi hilelerine kanan Türk 
Milleti›nin nasıl parçalandığını anlatıyor.

Ne yazıyor Bilge Kağan yazıtında, şu ifa-
delere dikkat: “Çin milleti hilekâr ve sahtekâr 
olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi 
birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti kar-
şılıklı çekiştirttiği için, Türk milleti il yaptığı ilini 
elden çıkarmış, kağan yaptığı kağanını kay-
bedivermiş. Çin milletine beylik erkek evlâdını 
kul kıldı, hanımlık kız evlâdını cariye kıldı. Türk 
beyler Türk adını bıraktı. Çinli beyler Çin adı-
nı tutarak, Çin kağanına itaat etmiş. Elli yıl işi 
gücü vermiş...”

Gerisi malum. 
Türkistan›ı terk edip Avrupa içlerine 

kadar yürüdük ve sonunda Anadolu›ya 
sıkıştık... 

Çin oyunlarından kurtulmamız vakti 
geldi, kurtulmazsak Necip Fazıl›ın dediği gibi; 
«Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!» 
durumuna düşmeyeceğimizin garantisi 

yok!...
BABA KARTAL HİKAYESİ
Bir zamanlar kartallar, adlarına yaraşır 

bir hayat yaşarlarmış. Onlar; çok yüksek-
lerde uçar, yuvalarını da yüksek kayaların 
başına yaparlarmış.  Bunun sebebiyse özgür 
bir ruha, geniş görüş açısına sahip olmalarıy-
mış. Bu nedenle kartalların vatanı göklermiş. 
Düşmanları onları mağlup ettiğini sansa da, 
onlar erişilmez yurtlarında büyür, güçlenir, 
her seferinde düşmanı dize getirirlermiş.  
Cümle âlem, onların azametinden korkup 
dostluğuna güvenmişler. Böylece asırlarca 
sürmüş kartalların hükmü.

Fakat bu durum bazılarını rahatsız etme-
ye başlamış.  Baykuşlar, bakmışlar olacak 
gibi değil, kartalları yok etmeye karar vermiş-
ler. Baykuşlar zekiymiş, ancak kartallar kadar 
güçlü değillermiş. Kartallar, hem güçlü hem 
bilgeymiş. Kartalların hükümdarlığı, kolay yı-
kılacağa benzemiyormuş.

Baykuşlar, bu işe çok kafa yormuşlar. 
Bir bahaneyle aralarına girip kartalların hü-

kümranlığını yıkacak yolu 
bulmuşlar.

İşe, küçük yırtıcı kuşları, 
sonra da diğerlerini kışkırtarak 
başlamışlar. Sizin bu haliniz 
ne olacak? Hep böyle 
kartalların gölgesinde mi 
kalacaksınız? Gelin el birliği 
edelim bu beladan kurtulalım 
demişler.

Küçük yırtıcılar korkmuş-
lar önce. Baykuşlar sabırlıy-
mış, yavaş yavaş işlemişler onlara kini, hırsı, 
kıskançlığı:  İşte Baykuşlar böyle sokulmuş 
kartallara. Önce tuzağı hazırlatmışlar işbirlik-
çilerine.

Sonra çıkmışlar Baba Kartalın huzuru-
na: Ey benim saygı değer efendim! Adaleti 
ve azametiyle nam salmış hükümdarım! Siz 
yuvanızı yüksek kayalıklara yapar ve yüksek-

ten uçarsınız. Siz geniş alanları 
görür, büyük düşünürsünüz. 
Lakin biz fakir kuşlar, asla o 
yüksek makamlara çıkamayız. 
Bari engin yurdumuzda sizi 
misafir etseniz, biz garipler 
şenlensek. demişler. 

Bu iltifatlar Baba Kartalın 
pek hoşuna gitmiş, çok da faz-
la düşünmemiş. Buyurmuş 
hain meclisine, kurulmuş o 
meclisin başköşesine. Şahin, 

atmaca, baykuş, tavşan, fare, fil... Onlar sual 
etmiş, kartal anlatmış...

Baykuş almış sonunda sözü: Efendim, 
ne iyi ettiniz, bize yükseklerden haber verdi-
niz. Sizi göklere eriştiren kanatlarınızı şöyle bir 
uzatsanız, bizi ihya etseniz demiş.

Bunun üzerine Baba Kartal iyi niyetini 
ve büyüklüğünü göstermek istemiş. Düşün-

meden açmış kanadını. Zavallı hayvancıkları 
sevindireyim. demiş.  Fil hazırda bekliyor-
muş. Koca ayağıyla Baba Kartalın kanadına 
basmış. Baba Kartal kanadını çekmiş, lakin 

tüyleri kopuvermiş. Uçmak için çırpınınca 
diğer kanadını açmış. Fil ona da basıp kopar-
mış yine tüylerini. Baba Kartal anlamış tuzağı 
ya, ne çare iş işten geçmiş.

Ah etmiş Baba Kartal:  Bu ne hain bir 
meclis, kanadımı koparmak yerine, canımı 
alsaydınız demiş. 

Baykuşlar ne demişler: Sizi öldürmek 
çözüm değil. Bir ölseniz, bin gelirsiniz” bunu 
biliyoruz.

Sonra yavrularını da bulmuşlar ve yav-
ruları bir tavuk ailesine vermişler.  Onları da 
tavuk olduklarına inandırmaya çalışmışlar. 
Sonra ne mi olmuş? Uzun yıllar geçmiş. 
Artık baykuşlar, kartal torunlarının kanatla-
rını yolmaz olmuşlar. Çünkü zaman içinde 
kartalın torunları, birer tavuk olduklarına 
inanmışlar. Kanatlarının uğursuz birer ağırlık 
olduğunu sanıp kendi kanatlarını kendileri 

yoluyormuş.  Hatta bu şaşkın kartal torunları, 
en güzel tavuk, en güzel öten horoz yarışma-
ları bile düzenleyip mutlu oluyorlarmış. Baş-
larını gökyüzüne çevirmek şöyle dursun ha 
bire yerde eşinip didişiyorlarmış.  Kartal baba 
bu duruma çok üzülüyormuş. Fakat umudu-
nu kesmemiş. Bugün olmazsa yarın demiş.

Nasılsa, Asil azmaz! Bal kokmaz! Ben-
liklerini yok etmeye çalışan hainlere rağmen, 
torunlarım aslını bulacak, göklere yeniden 
kavuşacak” demiş.  Pençesiyle bir kaya 
parçasına kazıyarak yazmış. Ben ölünce to-
runlarım nereden geldiğini, kim olduğunu 
bilsin demiş. Şanlı tarihini yazmış. Büyük bir 
güçken küçüldüğünü, sonra umutsuzluğa 
kapılmadan, yükseklerde tekrar büyük bir 
güç haline nasıl geldiğini yazmış...

Baba Kartal, Orhun Yazıtları’nda olduğu 
gibi yaşadıklarını gelecek kuşaklar için ka-
zımış. Kartalların bu yazılanlara kulak verip 
tekrar tavukluktan kartallığa geçip geçme-
diklerini bilmiyoruz fakat biz Orhun Yazıtları’nı 
okuyup yeniden aslımıza dönmeliyiz...

BABA KARTAL VE BENLİK!

hmenekse@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE
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Yerel yönetimlere 6,5 milyar liralık kaynak

İller Bankasınca (İLBANK) yılın ilk 
yarısında yerel yönetimlere 6,5 milyar 
liralık kaynak tahsis edildiği belirtildi. 
İLBANK’tan yapılan yazılı açıklamada, 
bankanın, yerel yönetimlerin kalkın-
masına yönelik bu yılın ilk 6 ayında 
gerçekleştirdiği hizmetlere ilişkin bil-
gi verildi. Buna göre İLBANK, yerel 
yönetimlere 6,5 milyar liralık kaynak 
tahsis etti. Ayrıca harita, imar planı, 
içme suyu, atık su ve üstyapı sektör-
lerinde de 225 iş tamamlandı.

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı 
Mücahit Demirtaş, banka tarafından 
sağlanan destekler ve ikinci çeyrek fi-
nansal raporuna yönelik değerlendir-
mesinde, aktif büyüklüklerinin 22,6 
milyar lira olduğunu belirtti. Bankacı-
lık sektörüne yaptıkları katkının ikin-
ci çeyrekte de artarak devam ettiğini 
kaydeden Demirtaş, “Yerel yönetim-
lerimiz, çalışanlarımız ve ülkemiz için 
artı değer yaratarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Son yıllardaki istikrarlı 
büyüme hedefimiz, 2017 yılı 2. çey-
rek finansal sonuçlarımıza da yansıdı. 

Faaliyet raporumuzda yayınlanan ra-
kamları, finansal alandaki başarımızın 
ve paydaşlarımızın da bizimle büyü-
mesinin bir kanıtı olarak görüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

3 MİLYAR LİRANIN 
ÜZERİNDE KREDİ KULLANDIRILDI
İLBANK’ın ve yerel yönetimlerin 

kendi yatırım programında bulunan iş 
ve projeler için yaklaşık 2,9 milyar lira 
kredi kullandırıldığına dikkati çeken 
Demirtaş, yerel yönetimlerin malze-
me, ekipman ve araç ihtiyaçları için 
331 milyon, yerel yönetimlere kadro 
fazlası personel alacakları, çalışanları-
nın kıdem ve ihbar tazminatı gibi öde-

meleri için nakit destek kredisi olarak 
79 milyon lira olmak üzere, banka öz 
kaynaklarından 3 milyar liranın üze-
rinde kredi kullandırıldığını bildirdi. 
Toplam sözleşme bedeli 13 milyar lira 
olan harita, imar planı, içme suyu, atık 
su, üstyapı ve diğer altyapı sektörle-
rinde bin 563 işin devam ettiğini be-
lirten Demirtaş, şunları kaydetti: “Bu 
projeleri en kısa zamanda tamamla-
yıp bölge halkının hizmetine sunmak 
istiyoruz. Bizler İLBANK ailesi olarak 
her zaman yerel yönetimlerimizin ya-
nındayız. 2017’nin ilk yarısını büyük 
başarıyla tamamladık. Amacımız he-
deflerimiz doğrultusunda daha büyük 
projelerle hizmete devam etmektir. 
Bankamız, ülkemizdeki tüm şehir-
lere ve belediyelere aynı yakınlıkta 
olmak, ayrı bölgelere aynı hizmeti 
götürebilmek, bölgeler arası kalkın-
ma farklılıklarını uygulanan projelerle 
en aza indirebilmek gayretiyle proje 
üretmeye, hizmet vermeye, kalkınma 
hedeflerimize değer katmaya devam 
edecektir.” n AA

Sahillerde 500 bin civarı 
insan trafiği bekleniyor

Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 
Kurban Bayramı tatilinin 10 güne 
çıkması kararından sonra sahillerde-
ki işletmelerde 500 bin civarı insan 
trafiği olacağını tahmin ettiklerini 
söyledi. Ayık, yaptığı açıklamada, 
Kurban Bayramı tatili kararını bekle-
yip henüz rezervasyon yaptırmamış 
olanlar olduğunu belirterek, iç pa-
zarda seyahat eden misafirlerin bir 
kısmının “son dakikacı” olduğunu 
dile getirdi. Tahminlerine göre hala 
rezervasyon yapmamış olup bekle-
yen bir kitle olduğunu aktaran Ayık, 
bu kitlenin tatil gününe ilişkin kara-
rın ardından tatil planını yapacağına 
işaret ederek, “Çünkü hala önümüz-
de 10-12 günlük bir süre var. Dola-
yısıyla insanlar bugünden itibaren 
planlarını yapmaya başlayacaklar.” 
dedi. Ayık, misafirlerin bir önce ha-
reket etmeleri gerektiğini vurgula-
yarak, otellerin dolmaya başladığını 
ve bunun fiyatlara yansıyacağının 
altını çizdi.
“OTELLERDEKİ DOLULUĞUN YÜZDE 

100’E ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”
TÜROFED Başkanı Ayık, Kurban 

Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasına 
ilişkin, “Başta Sayın Cumhurbaşka-
nımız olmak üzere, Bakanlar Kurulu 
üyelerine sektör adına teşekkür et-
mek istiyorum. İç pazarda seyahat 
eden vatandaşlarımız için önemli bir 
yarar olacak.” dedi.

Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 
10 güne çıkması kararından sonra 

sahillerdeki işletmelerde 500 bin 
civarı insan trafiği olacağını tahmin 
ettiklerini dile getirdi. Otellerde-
ki doluluk oranlarının yüzde 100’e 
çıkmasını beklediklerini vurgulayan 
Ayık, sahil kesimlerinin dışında tatil 
amacıyla ülkenin diğer bölgelerinde 
de ciddi hareketlilik olacağının altı-
nı çizdi. Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri 
Çetin Gürcün, uzun zamandır Kur-
ban Bayramı tatilinin 10 güne çıka-
rılmasına ilişkin bir talepleri oldu-
ğunu anımsattı. Taleplerine karşılık 
görmenin sektör adına kendilerini 
sevindirdiğini belirten Gürcün, 2016 
yılındaki sıkıntıların 2017’de topar-
lanmaya başladığını, bu 10 günlük 
tatilin de toparlanma adına oldukça 
önemli olduğunu söyledi. Gürcün, 
şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Kurban Bayramı 6 gün olarak plan-
landığında bile turlar ve otel satışları 
yüzde 80 civarında seyrediyordu. 
Şimdi 10 güne çıkması ile birlikte 
ilave talepler oluşacak. Acenteler-
den öğrendiğim kadarıyla hepsi ila-
ve turlar koymaya başladılar, otel-
lerde ilave kontenjanlar alıyorlar. 
Tatilin 10 güne çıkması ile birlikte 
1 milyon civarında vatandaşın bu 
bayram hareketliliğine katılacağını, 
bunun da turizm sektörüne 1 milyar 
liralık ekonomik canlılık getireceği-
ni öngörüyoruz. 6 gün tatille yüzde 
80’e ulaşan doluluk oranlarının 10 
günlük tatille birlikte yüzde yüze 
tam kapasiteye ulaşacaktır.” n AA

Uzmanlar, cep telefonu ve tablet gibi cihazların günümüzde çocuk ve ergenlerin hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu ancak 
bunların ailenin denetimi olmadığında ve yoğun kullanıldığında ruhsal, davranışsal riskleri beraberinde getirdiğini söyledi

Cepte ve tablette denetim şart!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlı-
ğı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Baş-
kanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, getirilen 
sınırlamalara uymayan, teknolojik 
cihaz kullanımı nedeniyle dersle-
ri bozulan, akran etkileşiminden 
uzaklaşan ergenlerin bağımlılık açı-
sından mutlaka incelenmesi gerek-
tiğini belirterek, “Ergenlerde aşırı 
teknolojik cihaz kullanımıyla müca-
delede en etkili yöntem yerine baş-
ka bir faaliyet konulmasıdır. Spor ve 
sanat faaliyetleri en uygun faaliyet-
ler arasındadır.” dedi. Ekinci, yaptığı 
açıklamada, bilgisayar, cep telefonu 
ve tablet gibi teknolojik cihazların 
günümüzde çocuk ve ergenlerin ha-
yatlarında önemli bir yer tuttuğunu 
ancak bunların ailenin denetimi, gö-
zetimi olmadığında ve yoğun olarak 
kullanıldığında ruhsal, davranışsal 
riskleri beraberinde getirdiğini söy-
ledi.

Bebeklik ve erken çocukluk dö-
neminde 4 yaşa kadar çocukların 
cep telefonu, tablet ve bilgisayar 
kullanmalarının genel olarak uygun 
olmadığını dile getiren Ekinci, “Özel-
likle konuşması geciken ve sosyal 
ilişkilerde zorlanan çocuklar, gelişi-
me olumsuz etkilerinden dolayı cep 
telefonu ve tablet gibi cihazlardan 
uzak tutulmalıdır.” diye konuştu.

Doç. Dr. Ekinci, okul öncesi dö-
nemde ise dil ve sosyal gelişimde 
zorluğu olan 4-6 yaş grubundaki 
çocukların cep telefonu ve tablet 
gibi cihazlardan uzak tutulması ge-
rektiğini vurgulayarak, şu bilgileri 
verdi: “Normal gelişim gösteren 4-6 
yaş arası çocuklar yalnızca aileleriyle 
birlikte ve çok sınırlı süre cep tele-
fonu veya tabletle zaman geçirebilir-
ler. Geçirilen zaman çizgi film ya da 
basit temalı oyunları içerebilir. Okul 
öncesi dönem çocuklara cep telefo-
nu veya tablet gibi cihazlar günde en 
fazla 30 dakika ve tercihen ikiye bö-
lünmüş olarak kullandırılmalıdır. Bu 
yaş çocuklar teknolojik cihazları asla 
tek başına kullanmamalıdır, kulla-

nımın tamamında anne, baba çocu-
ğun yanında bulunmalıdır. Aileler 
çocuklarının yanında uzun süre bu 
tür cihazları kullanmamalıdır, çünkü 
bu çocuklara özendirici rol oynaya-
bilir. Yemek yerken çocuklara cep 
telefonu, tablet verilmemelidir ya 
da televizyon izletilmemelidir. Bu ci-
hazlar çocukların açlık-tokluk algıla-
rının sağlıklı gelişimini bozar. Ayrıca 
bu cihazlar çocukların uykuya dalma 
ve sürdürmelerini de olumsuz etki-
lediği için uyku öncesinde çocuklara 
tablet ya da telefon verilmemeli, te-
levizyon izletilmemelidir.”

“6-11 YAŞ GRUBUNDA 
TEKNOLOJİK CİHAZ KULLANIMI AİLE 

GÖZETİMİNDE YAPILMALI”
Özalp Ekinci, okul döneminde 

ise 6-11 yaş arası çocukların sınırlı 
süre için ve ailelerinin gözetiminde 
cep telefonu ya da tabletle zaman 
geçirebileceğine işaret ederek, bu 
yaş çocukların, hafta içi günlerde 

30-45, hafta sonu tatil günlerinde 
ise 30-60 dakikadan fazla cep tele-
fonu ya da tablete maruz kalmaması 
gerektiğini aktardı. Geçirilen süre-
nin bölünmüş olmasının da daha 
uygun olduğunu vurgulayan Ekinci, 
şöyle devam etti: “Bu yaş grubun-
da çocuk cep telefonu ya da tablet-
le oynarken ebeveynler ya yanında 
olmalıdır ya da sık sık çocuğu takip 
etmelidir. Ayrıca, bu yaş çocukların 
ebeveyn gözetimi olmadan interne-
te girmesi de uygun değildir. Erkek 
çocuklarının harekete ve el çabuklu-
ğuna dayalı, puan almak için rakibi 
alt etme şeklinde oyunlara ilgi gös-
termeleri normaldir. Bu tür oyunlar 
anne, baba gözetiminde sınırlı süre 
oynanabilir. Çocuklar kan, yaralan-
ma, ölüm ve yetişkin temaları içeren 
oyunlardan uzak tutulmalıdır. Bu 
yaş grubu çocukların sosyal medya-
da kendilerine hesap açması ve sos-
yal medya üzerinden tanımadıkları 

kişilerle iletişim kurmaları da uygun 
değildir. Aileler çocuğun yanında 
sosyal medya kullanımını özendirici 
tutum ve söylemlerden uzak dur-
malıdır.”

“SÜREYE UYAN ERGENLER İÇİN 
BAĞIMLILIK RİSKİ YOK”

Ekinci, ergenlik dönemindeki ço-
cukların da teknolojik cihazları sınırlı 
süreler için kullanmasına izin ve-
rilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. 
Ekinci, bu sürenin okul döneminde 
hafta içi yaklaşık 1, hafta sonunda 
ise 1,5-2 saati aşmamasının önemi-
ne değinerek, “Ergenlere teknolojik 
cihazlarla ilgili konulacak kurallar 
kırıcı bir dil kullanmadan ve sebep-
leri açıklanarak anlatılmalıdır. Ebe-
veynler ve ergen arasında yapılacak 
ve kullanım sürelerinin açıkça ya-
zıldığı anlaşmalar faydalıdır. 12 yaş 
ve üzeri ergenler sosyal medyada 
kendilerine hesap açabilirler ancak 
yalnızca yakın aile üyeleri ve okul 

arkadaşlarıyla iletişim kurmalarına 
izin verilmelidir. Ergenlerin sosyal 
medya üzerinden tanımadıkları, 
özellikle yetişkin kişilerle iletişim 
kurmaları uygun değildir.” ifadeleri-
ni kullandı. Anne, babaların ergen-
leri teknolojik cihaz kullanırken belli 
aralıklarla denetlemesi gerektiğini 
ancak çok sık yapılan denetlemele-
rin çocukta “kendisine güvenilme-
diği” hissini yaratacağını ifade eden 
Ekinci, şu değerlendirmede bulun-
du: “Anne-babalar çocuklarının sos-
yal medyada iletişime geçtiği kişinin 
kim olduğunu sorabilirler. Bu konu 
ergene de açıkça ifade edilmelidir. 
Kendisine konulan süreye uyan, ge-
rektiğinde teknolojik cihazın başın-
dan kolaylıkla kalkan, akademik ve 
sosyal olarak başarılı ergenler için 
bağımlılık riski yoktur. Sınırlamalara 
uymayan, teknolojik cihaz kullanımı 
nedeniyle dersleri bozulan, akran 
etkileşiminden uzaklaşan ergenler, 

bağımlılık açısından mutlaka ince-
lenmelidir.Ergenlerde aşırı teknolo-
jik cihaz kullanımıyla mücadelede 
en etkili yöntem yerine başka bir 
faaliyet konulmasıdır. Spor ve sa-
nat faaliyetleri en uygun faaliyetler 
arasındadır. Uzun süre cep telefonu, 
tablet ya da bilgisayar kullanan ve 
bağımlılık özelliği gösteren olgular-
da kademeli bir tedavi planı çizilme-
lidir.Kurallara uyan ergen, başarılı 
olduğu her gün için belli bir puan 
kazanarak ödüllendirilmelidir. Ku-
rala uymayan ergenlere, belirli süre-
lerle teknolojik cihazlar kısıtlanmalı-
dır. Sürekli kısıtlamalardan, ergenin 
düzelme motivasyonunu olumsuz 
etkileyeceği için kaçınılmalıdır. Çe-
kingenliği ve öz güven eksikliği olan 
ergenler daha çok teknoloji bağımlı-
sı olurlar, bu sebeple ergenin ruhsal 
özellikleri ve şikayetleri mutlaka uz-
man hekim tarafından değerlendiril-
melidir.” n AA

Son yıllarda gelişim sürecindeki çocukların ve ergenlerin sıkça kullanıldığı bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlar konusunda uzmanlar uyarıyor. 
Ailelerin çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği için bu teknolojik cihazların kullanımı konusunda çocukları denetim altında tutmaları isteniyor.



Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ha-
yırseverlerin desteğiyle bu yıl yurt 
içi ve yurt dışında 275 bin kurban 
kesmeyi hedefliyor. TDV tarafından 
Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bay-
burt’taki din görevlilerinin katılımıyla 
Erzurum Yüksek Öğretim Erkek Öğ-
renci Yurdu’nda “Vekaletle Kurban 
Kesimi Bölge Toplantısı” düzenlendi. 
Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan 
programda katılımcılara TDV’nin ta-
nıtım videosu izletildi. Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel 
Müdürü ve TDV Mütevelli Heyeti 
Üyesi İsmail Palakoğlu, burada yap-
tığı konuşmada, Birleşmiş Milletler 
(BM) istatistiklerine bakıldığında dün-
yada 33 ülkede savaş, açlık, yokluk 
ve mağduriyetin yaşandığını söyledi. 
Bu ülkelerin 30’unun İslam ülkesi ol-
duğunu ifade eden Palakoğlu, şöyle 

konuştu: “Ne halde olduğumuzu bu-
gün daha iyi görebiliyoruz. Ülkemiz, 
ümmet coğrafyasının umudu oldu. 
Vakfımız bugün 7 kıtada, 135 ülkede 
Afrika’dan Balkanlara, Orta Asya’dan 

Kafkasya’ya, Latin Amerika’dan Pa-
sifik Asya’ya kadar dünyanın dört bir 
yanına hizmetler götürüyor. Ülkemiz-
deki hayırsever vatandaşların bize 
emanet ettiği yardımları ihtiyaç sa-

hiplerine mazlum ve mağdur kardeş-
lerimize, ümmetin yetimlerine ulaştı-
rıyor, iyilik köprüleri kuruyoruz.”

BU YIL Kİ HEDEF, 275 BİN KURBAN
Palakoğlu, bu yıl yurt içi kurban 

bedelinin 850, yurt dışı kurban bede-
linin ise 600 lira olarak belirlendiğini 
dile getirdi. Bütün bankalardan, müf-
tülüklerden, internet üzerinden bay-
ramın birinci günü dahil olmak üzere 
hayırseverlerin kurban dolayısıyla 
yardımlarını yapabileceğini anlatan 
Palakoğlu, şunları kaydetti: “1993’te 
başlayan kurbanla vekalet 24 yıldır 
artarak devam ediyor. Geçen sene 
225 bin kurban hedefi kondu, herkes 
çalıştı, gayret etti. Din gönüllüsü bü-
tün hocalarımız çabaladılar ve bu he-
def 250 bini geçti. Bu yıl ki hedefimiz 
275 bin kurban.”
n AA
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Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Doç. Dr. Fetullah Arık, depremi her an yaşayacak gibi hazırlanmamız gerektiğini söyledi

‘Depreme her an hazır olmalıyız’
17 Ağustos 1999 Marmara dep-

reminin 18. yılına girdik. 7.4 şidde-
tinde yaklaşık 45 saniye boyunca 
süren ve ülke tarihimizin en acı 
depremlerinden birisi olarak tari-
he geçen Marmara Depremi’nin yıl 
dönümünde, ülke olarak depreme 
hazır mıyız sorusu tekrar akıllara 
geldi.  Başbakanlık Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı, Deprem 
Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgi-
lere göre, ülkemizde 2017 yılı Ağus-
tos ayına kadar 26 bin 227 deprem 
meydana geldi. Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Doç. Dr. 
Fetullah Arık, her an deprem ola-
cakmış gibi hazırlanarak denetim ve 
tedbirlerin en üst düzeyde tutulması 
gerektiğini bildirdi.

“50 KİLOMETRELİK 
FAY HATTIMIZ VAR”

Türkiye, 17 Ağustos 1999 Mar-
mara Depremi’nin izlerini unuta-
mazken bundan sonra yaşanma 
olasılığı bulunan yeni sarsıntılara 
hazır mıyız soruları bugün yeniden 
tartışıldı.  Jeoloji Mühendisleri Odası 

Konya Şube Başkanı 
Doç. Dr. Fetullah Arık 
yaptığı açıklamada 
Konya’nın deprem 
için güvenilir bölge-
de olmasının yanıltıcı 
olmaması gerektiğini 
dile getirdi. Doç. Dr. 
Arık, “1999 deprem 
sonrasında bizlerin 
tedbir almaya yönelik 
çalışmamıza rağmen, 
halen daha birçok yerde 
bu tedbirlerin uygulan-
madığını görüyoruz. Kentsel Dönü-
şüm Yasası maalesef bazı yerlerde 
hedefinden saptığını belirtmeliyim. 
Konya 1. bölgeden 5. bölgeye kadar 
deprem bölgelerine sahip. Özellikle 
Doğanhisar ve Kuzey tarafımız bu 
riski daha fazla yaşıyor. Kuzey’den 
güneye doğru indikçe şehrimizin 
deprem riski biraz daha azalıyor. 
Konya’yı riske eden en önemli şey 
Yazır’dan Tıp Fakültesi’ne oradan 
Çayırbağı ve Hatıp’a kadar giden 
50 kilometrelik fay hattıdır. 2009’da 

bu yüzden deprem 
yaşanmıştı. Oluşan 
depremde ölüm veya 
yaralanma yaşanma-
dı ancak ciddi bir en-
dişe oluşturmuştu. 50 
kilometrelik fay hattı 
eğer kırılırsa Allah 
korusun Konya’nın 
6-6.5 şiddetinde 
deprem yaşama ris-
ki bulunuyor. Kentin 

tamamı ciddi tehlikeye 
girme ihtimalini söyle-

meliyiz. Yani depremden uzak de-
ğiliz. Deprem bir doğal olayıdır ve 
her zaman olabilir. Ancak doğal afet 
olmaması için riskleri en aza indire-
cek çalışmaların yapılması gerekiyor. 
Tehlike fay hattının yanında yapıl-
ması gereken tedbirlerin gerçekleş-
memesidir” diye konuştu.

“ZÜMRÜT APARTMAN’I SONRASI 
ÇALIŞMALAR DEĞİŞTİ”

Doç. Dr. Fetullah Arık, depremle 
ilgili çalışmaları 2 döneme ayırarak 
şunları söyledi, “1999 depremi ön-

cesi ve sonrası olarak depremlerle 
ilgili çalışmaları ayırmak gereki-
yor. 1999’dan önceki dönem adeta 
karanlık bir dönemdi. Bu tarihten 
sonra biraz daha tedbirler arttırıl-
maya başlandığını söyleyebiliriz. Bu 
anlamda 1999-2004, 2004-2008 
dönemleri olarak yapılan çalışma-
ları 2 gruba ayırmamız gerekiyor. 
2004 tarihi bizim için önemli çünkü 
Zümrüt Apartman’ı olayı bu tarihte 
yaşanmıştı. Kentin en iyi bölgelerin 
birisi deprem olmadan hayatları-
nı kaybettiler. Böyle bir durumdan 
sonra yapıların sağlamlandırmak 
adına Devlet desteği verildi. 

İmar Yönetmeliği ile ilgili çalış-
malar başladı. 2008’deki İmar Yö-
netmeliği ile zemin ve temel etüdü 
yapılıyor. Uygulama mühendisler 
tarafından yapılıyor, denetlemeyi ise 
Büyükşehir Belediyesi yapıyor. An-
cak şunu söylemeliyim ki denetim 
var ama denetlemenin nitelikli ya-
pılması konusunda daha fazla uğraş 
verilmeli” dedi.
n UFUK KENDİRCİ

Şehirler, olası deprem ve 
afete TOKİ ile hazırlanıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanı 
Ergün Turan, yaptığı açıklamada, 
üzerinden 18 yıl geçen 17 Ağustos 
Marmara Depremi’nde 300 bini aş-
kın konutun yıkıldığını anımsattı. Bu 
ağır tablonun tekrar yaşanmaması 
adına, on binlerce konutu yenile-
mek için çalıştıklarını belirten Tu-
ran, şöyle konuştu: “Topraklarının 
yüzde 70’inden fazlası 1. ve 2. de-
rece deprem bölgesi olan ülkemiz-
de, olası can kayıplarının önlenmesi 
açısından en önemli argümanlar-
dan biri kentsel dönüşümdür. Bu 
sürecin yürütülmesinde en aktif 
kurum olarak hizmet veriyoruz. Ye-
rel yönetimlerimizle işbirliği içinde 
ülke genelinde toplam 72 milyon 
500 bin metrekarelik alanda kent-
sel dönüşüm çalışması yapıyoruz. 
17 Ağustos Marmara Depremi’nde 
yaşadığımız bu ağır tabloyu tekrar 
yaşamamak adına, 286 bin 500 ko-
nutluk 191 kentsel dönüşüm projesi 
yürütüyoruz. Kentsel dönüşüm ça-
lışmaları ile şehirlerimizi sağlıklı ve 
hızlı bir şekilde deprem ve afetlere 
karşı hazırlıyoruz.” Afetlere karşı 
riskli ve yapı ömrünü tamamla-
mış konut stokunu yenilediklerini 
vurgulayan Turan, “Bugüne kadar 
dönüşüm alanlarında ikamet eden 
1 milyondan fazla vatandaşımıza, 
yenilediğimiz konutlar ile güven-
li yapılarda güvenli yaşam imkanı 
sunuyoruz. Başlattığımız kentsel 
dönüşüm projelerimiz içerisinde yer 
alan 68 bin 254 konutu tamamla-
yarak hak sahiplerine teslim ettik.” 
ifadelerini kullandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM 
BİR ZORUNLULUK”

Turan, İdare olarak kentsel dö-
nüşüm alanında tüm paydaşların 
farklı bir bilinç ile konuya yaklaşma-
ları gerektiğini belirterek, mevcut 
depremsellik ve yapı stoku dikkate 
alındığında, dönüşümün tümüyle 

zorunluluk olduğunu vurguladı. Tu-
ran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Son olarak Ege’de yaşadığı-
mız 6,6 büyüklüğündeki deprem, 
kentsel dönüşüme dair beklentileri 
tartıştığımız bir dönemde, vatan-
daşlara, kamu kurumlarına, sek-
törümüze kritik bir olguyu, ‘can 
güvenliğini’ tekrar hatırlattı. Bölge-
deki az katlı yapılaşmanın avanta-
jıyla az zararla atlatılan bu deprem, 
hepimiz biliyoruz ki başta İstanbul 
olmak üzere diğer risk alanlarında 
gerçekleşseydi sonuç aynı olmazdı. 
Burada farklı bir bilinç gerekiyor. 
Kar amacı gütmeyen bir kurum 
olarak, bu anlayışla Türkiye’nin en 
büyük kentsel dönüşüm hareketini 
yürütüyoruz ve bir kez daha çağrı 
yapıyoruz. 7,5 milyon riskli yapıyla, 
kentsel dönüşüm konfor ve kazanç 
aracı değil, zorunluluktur. Vatan-
daşlar, yerel yönetimler, müteahhit 
firmalar, herkes bu bilinçle feda-
karlık yapmak zorundadır. Hiçbir 
kazancın, konforun, insan canından 
üstün tutulmaması gereken bir sü-
reci yaşıyoruz.”

TOKİ’DEN 38 BİN AFET KONUTU
Türkiye’de, farklı dönemlerde 

yaşanan depremlerde zarar gören 
vatandaşların acil barınma ihtiyacını 
karşılamak amacıyla sosyal konutun 
yanı sıra afet bölgesi konut üretim-
lerinde de aktif çalışma yürüttükle-
rini vurgulayan Turan, “İdaremiz 
doğal afetlerden zarar gören bölge-
lerde konut inşasına ve alt yapı dü-
zenlemelerine 1992 yılında yaşanan 
Erzincan depremi ile başladı. 2017 
yılına kadar Türkiye’nin çeşitli böl-
gelerinde ve yurt dışında 132 proje 
kapsamında 37 bin 734 afet konutu 
inşa ettik. Yurt dışında afete maruz 
kalan ülkelerde 4 bin 620 konutun 
yanı sıra hastane, okul gibi farklı ih-
tiyaçlara yanıt veren sosyal tesisler 
yaptık.” dedi.  n AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Biz dünyanın hiçbir yerinde savaş istemeyiz. Bu ister konvansiyonel silahlarla olsun, 
ister nükleer bir tırmanış şeklinde olsun. Biz savaşın insanlığın barışına, huzuruna katkı getireceğine inanmıyoruz” dedi

Biz savaş istemeyiz!
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre-

ter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim 
Kalın, Best FM’de yayınlanan “Konu-
şan Türkiye” programında gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu, so-
ruları yanıtladı. ABD ve Kuzey Kore 
arasındaki gerilime ilişkin Kalın, “Biz 
dünyanın hiçbir yerinde savaş iste-
meyiz. Bu ister konvansiyonel silah-
larla olsun, ister nükleer bir tırmanış 
şeklinde olsun, bölgesel olsun, küre-
sel olsun biz dünyanın hiçbir yerinde 
savaşın insanlığın barışına, huzuruna 
katkı getireceğine inanmıyoruz.” de-
ğerlendirmesini yaptı. Kalın, nükleer 
silahlanmaya karşı herkesin küresel 
bir tavır alması gerektiğini belirterek, 
“Burada da tutarlı olmak lazım. Nük-
leer silah sahibi ülkeler, bu ‘nükleer 
silahların yayılmasının önlenmesi’ 
anlaşması çerçevesinde üzerilerine 
düşeni aslında yeteri kadar yapmıyor-
lar.” şeklinde konuştu.

“KİM, NE FAYDA ELDE EDİYOR”
Dünyanın en büyük silah üreticisi 

konumundaki 5 ülkenin “silahsızlan-
ma” çağrıları yapmasının ne kadar 
samimi olduğu yönündeki bir soruya 
Kalın, “Dünyanın neresinde bir savaş 
ihtimali yükselirse orada şuna bak-
mak gerekir; buradan kim, ne fayda 
elde ediyor. Silah şirketleri her zaman 
buradan karlı çıkmıştır maalesef.” ya-
nıtını verdi.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI 
TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Twitter hesabındaki unvan 
bölümünde yazan “Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı” ifadesinin 
“Türkiye Cumhurbaşkanı” ile değiş-
tirilmesinin hatırlatılarak, bu tasarru-
fun neden yapıldığının sorulması üze-
rine Kalın, bu kullanımın yeni bir şey 
olmadığını, Cevdet Sunay dönemin-
den bu yana tüm cumhurbaşkanları 
tarafından kullanıldığını hatırlattı. Bu 

kullanım örneklerinin sosyal medya 
hesaplarından paylaşıldığını aktaran 
Kalın, “Cevdet Sunay’ın, Fahri Koru-
türk’ün, Özal’ın, Demirel’in, Sezer’in, 
Sayın Abdullah Gül’ün birçok daveti-
yesinde ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ ifa-
desi kullanılmıştır. Nitekim YSK’nın 
2014 yılında Cumhurbaşkanımızın 
seçimiyle ilgili Resmi Gazete’de ya-
yımlanan kararına baktığınız zaman-
da orada da ‘Türkiye Cumhurbaşkanı 
olarak seçilmiştir’ ifadesi yer almak-
tadır.” değerlendirmesinde bulundu. 
Kalın, 2Yeni bir konu değil bu. 

Dönem dönem ısıtılıp tekrar te-
davüle sokuluyor. O konuda vatan-
daşlarımızın da zihni netliğe sahip 
olması açısından tekrar edeyim; bu 
ifade yaklaşık 50 yıldır kullanılmak-
tadır. Çünkü Cumhurbaşkanı ifadesi, 

cumhuriyet rejimini içinde zaten ba-
rındıran bir ifadedir.” şeklinde konuş-
tu.

IRAK’TAKİ REFERANDUM 
TARTIŞMALARI

İbrahim Kalın, Irak’taki referan-
dum tartışmaları ile ilgili olarak da 
“Bizim bu referanduma karşı çıkma-
mızın temel sebebi, Irak’ın toprak ve 
siyasi bütünlüğünün korunmasıdır. 
Burada ne Irak Kürtlerine ne Suri-
ye Kürtlerine ne de bölgedeki diğer 
Kürtlere karşı herhangi bir olumsuz 
tutumumuz söz konusu değildir.” 
dedi.
“TERÖRE KARŞI ANLADIĞI DİLDEN EN 

SERT MÜCADELE VERİLİYOR”
Teröre karşı anladığı dilden en 

sert mücadele verildiğini, verilmeye 
devam edeceğini söyleyen Kalın, “Bu 

noktada İçişleri Bakanlığımız, emni-
yetimiz, jandarmamız, silahlı kuvvet-
lerimiz tam bir uyum içinde, tam bir 
kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürü-
yor.” şeklinde konuştu.

KAÇ TANESİ 15 TEMMUZ 
DAVALARINI İZLEMEYE GİTTİ?”
Kalın, darbe girişimi davaları ile 

ilgiil olarak da şunları kaydetti: ‘’Tür-
kiye’de hukukun üstünlüğüyle ilgili 
sıkıntılar var diyenlere gelip şu mah-
kemeleri izlemelerini tavsiye ederiz. 
Falanca mahkemeye hemen koşup 
giden Avrupalı örgütlerin, basının 
acaba kaç tanesi 15 Temmuz dava-
larını izlemeye gittiler, gidiyorlar? 
Buyursunlar gelsinler, kapılar açık. 
Gruplar halinde gelsinler, hiçbir mah-
suru yok. Biz memnun oluruz.”
n AA

TDV’de bu yıl kurban hedefi 275 bin

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın

Jeoloji Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı 

Doç. Dr. Fetullah Arık



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı 
Şeria’nın Ramallah şehri yakınla-
rında Filistinlilere ait bir evi yıkma-
sının ardından çıkan olaylarda 27 
Filistinliyi yaraladı. İsrail’in geçen 
ay Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlal-
lerini artırmasının ardından bıçaklı 
saldırı düzenleyerek Ramallah ya-

kınındaki yasa dışı Yahudi yerleşim 
yeri Neve Tsuf’da (Halamiş) yaşa-
yan 3 yerleşimciyi öldüren Filistinli 
Ömer el-Abd’in evi bugün yıkıldı. 
Çok sayıdaki İsrail askeri, Abd’in 
evinin bulunduğu Ramallah ya-
kınlarındaki Kober köyüne baskın 
düzenledi. Askerlerin beraberinde 

gelen buldozerler Abd’in ailesinin 
yaşadığı evi yıktı. Yıkımın ardından 
İsrail askerleri ile köydeki Filistinli 
gençler arasında arbede çıktı. Filis-
tin Kızılayı’nın açıklamasına göre, 
İsrail askerlerinin plastik mermi ve 
göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylar-
da 27 Filistinli yaralandı. Açıkla-

mada 12 kişinin plastik mermiyle 
vurulduğu, 13’ünün yoğun gazdan 
etkilendiği, 2 kişinin ise düşme so-
nucu yaralandığı kaydedildi. Yara-
lıların üçü hastaneye kaldırılırken, 
diğerleri sahada bulunan ilk yar-
dım ekipleri tarafından tedavi edil-
di.  n AA
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Temelsiz kriz, Körfez ülkelerini sarstı İsrail, Batı Şeria’nın elektriğini kesecek!
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mu-

hammed bin Abdurrahman Al Sani, 
iki ayı aşkın bir süredir devam eden 
kriz nedeniyle Körfez ülkeleri ara-
sında güvenin yeniden sağlanması 
için uzun zamana ihtiyaç olacağını 
söyledi. Katar Haber Ajansı QNA’da 
yer alan habere göre, Al Sani, “Kör-
fez ülkelerinin, temeli olmayan bir 
krizden dolayı istikrarsızlığı yaşadı-
ğına” dikkati çekerek, Suudi Arabis-
tan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 
Bahreyn ve Mısır’ı ülkesine yönelik 
suçlamalara dair kanıtları sunmaya 
davet etti.

“HALA BİR DELİL SUNULMADI”
Bakan Al Sani, krizin başlaması-

nın üzerinden 72 gün geçtiğini an-
cak hala kendilerine bir delil sunul-
madığını belirtti. Söz konusu Arap 
ülkelerinin 5 Haziran’dan bu yana 
Katar ile ilişkilerini kesmesiyle baş-
layan krizin Körfez İşbirliği Konseyi-
ne etkilerini değerlendiren Al Sani, 
ülkesinin bu konseyin kurucuların-
dan biri olduğunu hatırlatarak, “Bu 
örgütün, bölgede bulunan hepimiz 

için hala önemli görüyoruz. Arap 
dünyasının en güvenli bölgesi sayı-
lan Körfez bölgesi, temelsiz olan bir 
krizden dolayı şu anda istikrarsızlığı 
yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

“KRİZ NEDENİYLE GÜVEN 
ETKENİ KAYBOLDU”

Konseyin, güven ve stratejik 

güvenlik anlayışı üzerinde kuruldu-
ğunu vurgulayan Al Sani, buna kar-
şın kriz nedeniyle güven etkeninin 
kaybolduğunu anlattı. Al Sani, Kör-
fez ülkeleri arasında güveni yeniden 
sağlamanın uzun zaman alacağını 
sözlerine ekledi.
n AA

Batı Şeria’nın bazı bölgelerine 
elektrik sağlayan İsrail Elektrik Ku-
rumu’nun (IEC), mevcut borçların 
ödenmemesi durumunda elektri-
ği keseceğini açıkladığı bildirildi. 
Kudüs Elektrik Şirketi (JDECO) 
Genel Müdürü Hişam el-Umeri ta-
rafından yapılan yazılı açıklamada, 
IEC’den kendilerine uyarı geldiği 
belirtilerek, IEC’nin, biriken borç-
lardan dolayı JDECO’nun imtiyaz 
sahibi olduğu bölgelerin (Ramal-
lah, Beytullahim, Kudüs ve Eriha) 
elektriğini keseceği ifade edildi. 
IEC’nin, Filistin yönetiminin kendi-
sine olan borçlarıyla ilgili geçen yıl 
imzalanan anlaşmayı yerine getir-
memekle tehdit ettiği kaydedilen 
açıklamada, Filistin yönetiminden 
söz konusu anlaşma kapsamında 
sorumluluklarını yetine getirmesi 
ve elektrik ağına yapılan saldırılar 
ile hırsızlıkları durdurması istendi. 
Elektrik verilmemesi durumun-
da başta devletin eğitim ve sağlık 
kurumları olmak üzere gündelik 
hayatın olumsuz etkileneceğine 

dikkat çekildi. JDECO’nun bir kısım 
abonelerden borç tahsili konusun-
da zorluklar yaşadığına değinilen 
açıklamada, kaçak kullanım vakala-
rının da yaşandığı vurgulandı. 

GAZZE’DEKİ ELEKTRİK 
AÇIĞI 500 MEGAVAT

Öte yandan, Gazze Şeridi’ne 
elektrik dağıtan şirketten yapılan 
yazılı açıklamada, sıcak havalardan 
dolayı elektrik ihtiyacının 600 me-
gavata çıkması üzerine elektrik açı-
ğının 500 megavata yükseldiği ak-

tarıldı. İsrail’den gelen hatların ocak 
ayına kadar sağladığı 120 megava-
tın hâlihazırda 70 megavat olarak 
dağıtıldığı belirtilerek, Mısır’dan 
elektrik ulaştıran hatların (30 me-
gavat) ise geçen aydan bu yana arı-
zalı olduğu ifade edildi. Gazze’deki 
elektrik santralinin 24 megavat 
kapasiteye sahip olduğu kaydedi-
len açıklamada, Gazze’ye sağlanan 
toplam elektrik gücünün ancak 94 
megavata ulaştığına dikkat çekildi.
n AA

Türkiye, FETÖ firarisi Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü haberleri üzerine Berlin’e verdiği notada, haberlerin doğruluğunun 
araştırılması ve Öksüz’ün Almanya’da olduğunun tespiti durumunda yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesi istendi

Adil Öksüz notası!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’da gö-
rüldüğü haberleri üzerine Türkiye’nin 
Almanya’ya nota vererek, haberlerin 
doğruluğunun araştırılmasını ve Ök-
süz’ün ülkede varlığının tespiti duru-
munda yakalanarak Türkiye’ye iade 
edilmesini istediği öğrenildi. Diplo-
matik kaynaklardan edinilen bilgilere 
göre, FETÖ’nün sözde “hava kuvvetle-
ri imamı” firari Öksüz hakkında çıkan 
son haberler üzerine Türkiye üst dü-
zeyde diplomatik girişimde bulundu. 

Alman Dışişleri Bakanlığına ve-
rilen notada, basına yansıyan haber-
lerde Öksüz’ün Almanya’nın farklı 
kentlerinde görüldüğünün ifade edil-
diği hatırlatılarak, bu konuda Alman 
makamlarının bilgisi olup olmadığı 
soruldu ve haberlere yansıyan iddia-
ların araştırılması istendi. Öksüz’ün 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 
kilit isimlerinden olduğuna işaret edi-
len notada, firari sanığın Almanya’da 
bulunduğunun tespit edilmesi duru-
munda yakalanarak suçluların iadesi 
anlaşması uyarınca Türkiye’ye iadesi 
talep edildi.

ALMANYA İLTİCA TALEBİNDE 
BULUNAN KİŞİLERİN BİLGİLERİNİ 

PAYLAŞMIYOR
Almanya Dışişleri Bakanlığı kay-

nakları, Öksüz’ün ülkede bulunduğuna 
dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadı-
ğını ifade etti ancak bu yöndeki açıkla-
malar Türk tarafınca tatminkar bulun-
muyor. Geçen hafta Türk basınında 

çıkan haberlerde, Almanya’daki Türk 
vatandaşlarının Adil Öksüz’ü Frankfurt 
ve Ulm kentlerinde gördükleri, Ök-
süz’e Almanya’nın Baden-Württem-
berg eyaletinde geçici oturum verildiği 
iddia edilmişti. Almanya’da iltica talep-
leri, Dışişleri Bakanlığı tarafından değil 
Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi 
tarafından ele alınıp karara bağlanıyor. 

Alman makamları, uluslararası söz-
leşmelere dayanan yükümlülüklerini 
gerekçe göstererek iltica talebinde bu-
lunan kişiler hakkında bu kişilerin gel-
diği ülkelerle bilgi paylaşımı yapmıyor. 
Daha önce Alman basınında çıkan ha-
berlerde, 15 Temmuz darbe girişimin-
den bu yana yaklaşık 4 bin FETÖ üye-
sinin Almanya’ya geldiği belirtilmişti.  

ÇAVUŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  

“FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Alman-
ya’da olduğuna, hatta nerede yaşadığı-
na dair bazı haberler çıkmaya başladı. 
Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Al-
manya’ya resmi olarak bir nota verdik. 
Bu kişinin varsa, Almanya’da tespit 
edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak 
Türkiye’ye iade edilmesini istedik.” 
dedi. Çavuşoğlu, IKBY’nin referandum 
kararı ile ilgili olarak da şunları kaydetti: 
“IKBY’nin referandum kararından geri 
adım atmasını beklediklerini belirte-
rek, “Ülke (Irak) bu kadar sorun yaşar-
ken bağımsızlık referandumu ülkedeki 
durumu daha kötüye götürür. Allah 
korusun iç savaşa kadar götürür.”
n AA

Refah Sınır Kapısı 2
günlüğüne açık kalacak

Kolombiya’da 52 yıllık
savaş nihayet son buldu

Mısır yönetiminin, Refah Sınır 
Kapısı’nı insani durumlar için iki 
günlüğüne çift yönlü olarak açtığı 
bildirildi. Refah Sınır Kapısı’nın Fi-
listin tarafı yetkilisi Hişam Advan, 
yaptığı açıklamada, Gazzeli hacı 
adaylarının sınır kapısından üçün-
cü günde de geçiş yapmaya devam 
ettiğini, bunun yanı sıra insani du-
rumları bulunan bazı kişilerin çift 
taraflı olarak geçmesine izin verildi-
ğini kaydetti. Mısır tarafının kendi-
lerine sınır kapısının bugün ve yarın 
insani durumlar için çift taraflı açık 
olacağını bildirdiğini söyleyen Ad-
van, sınırın Gazze tarafındaki yetki-
lilerin Mısır tarafı ile önce hacı aday-
larının, ardından da insani durumu 
bulunanların geçişi için anlaştığını 

aktardı. Sınır kapısının 5 aydan beri 
kapalı olmasının, insani durumu 
bulunan yolcuların sorunlarını artır-
dığını dile getiren Advan, bu soru-
nun bitirilmesi için Mısırlı yetkililere 
sınırı sürekli açık tutma çağrısında 
bulundu. Mısır, önceki gün, hac fa-
rizasını yerine getirmek üzere Suudi 
Arabistan’a geçecek Gazzeliler için 
Refah Sınır Kapısı’nı 4 günlüğüne 
geçici olarak açmıştı. Sınır Kapıları 
İdaresi, insani durumlar nedeniyle 
sınır kapısından geçmek için kayıt 
yaptıran 16 bin kişinin bulundu-
ğunu belirtiyor. Mısır yönetimi, 3 
Temmuz 2013’teki askeri darbenin 
ardından kapattığı Refah Sınır Kapı-
sı’nı zaman zaman kısa süreliğine 
açıyor.  n AA

Kolombiya’da 52 yıllık sava-
şın sona erdiği açıklandı. Birleş-
miş Milletlerin (BM) gözetiminde 
Kolombiya Devrimci Silahlı Güç-
leri’nin (FARC) 8 binden fazla si-
lahını yüklediği son kamyonun da 
yola çıkmasıyla Pondores’te tören 
düzenlendi. Kolombiya Devlet Baş-
kanı Juan Manuel Santos, törende 
yaptığı konuşmada, FARC’ın son 
silahlarını da teslim etmesiyle 52 
yıldır süren savaşın sona erdiğini 
duyurdu. Santos, “Bugün savaşın 
son nefesini duyduk.” dedi. BM 
Kolombiya misyon şefi Jean Arna-
ult, savaşın sona ermesiyle ülkenin 
yeni bir geleceğe yöneldiğini ifade 
etti. Kolombiya hükümeti ile FARC 
arasında imzalanan barış anlaşması 
çerçevesinde silah bırakma aşama-
sına, militanların toplanma alanları-
na ulaşmasının ardından 1 Mart’ta 
geçilmişti. FARC, 17 Mart’ta 140 
silahını teslim ederek 50 yılı aşan 
çatışma geçmişinin ardından ilk 
kez silah bırakmıştı. Ülkede 2 Ekim 
2016’da hükümet ile FARC arasın-
da imzalanan barış anlaşması halk 
oylamasına götürülmüş, yaklaşık 
13 milyon Kolombiyalının oy kul-
landığı referandumda yüzde 50,24 
“hayır” çıkmıştı. Küba’nın başkenti 
Havana’da yeniden masaya oturan 
tarafların uzun görüşmelerin ardın-
dan 12 Kasım 2016’da vardığı yeni 
barış anlaşması, 24 Kasım 2016’da 
Devlet Başkanı Juan Manuel San-
tos ile FARC lideri Rodrigo Londono 

tarafından imzalanmıştı. Nüfusu 48 
milyonu aşan Latin Amerika ülkesi 
Kolombiya’da yarım yüzyıldan fazla 
süren iç savaş, 260 bine yakın kişi-
nin hayatını kaybetmesine ve 6 mil-
yondan fazla kişinin göç etmesine 
neden olmuştu.

TESLİM EDİLEN SİLAHLARLA 
ANIT YAPILACAK

Kolombiya Devrimci Silahlı 
Güçlerinin (FARC) teslim ettiği si-
lahlardan üç ülkede anıt yapılacak. 
Kolombiya Devlet Başkanı Juan 
Manuel Santos, Birleşmiş Millet-
lerin (BM) gözetiminde FARC’ın 8 
binden fazla silahını yüklediği son 
kamyonun da yola çıkması amacıy-
la Pondores’te düzenlenen törende, 
örgütün son silahlarını da teslim 
etmesiyle 52 yıldır süren savaşın 
sona erdiğini açıkladı. Örgütün ya-
rım yüzyıldan fazla zamandır elin-
de tuttuğu 8 binden fazla silahla, iç 
savaşın sona erdiği Kolombiya’da, 
ABD’nin New York kentinde ve Kü-
ba’da üç anıt inşa edilecek. Bu arada 
başkent Bogota yakınlarında bir yer-
de tutulan silah dolu konteynerlerin 
yeri güvenlik dolayısıyla açıklan-
mıyor. Öte yandan 52 yıldır hükü-
metle savaşan FARC, isminden de 
kopmak istemiyor. Bu nedenle ör-
güt, siyasetteki yeni hayatında “Ko-
lombiya Alternatif Devrimci Gücü” 
anlamına gelen “Fuerza Alternativa 
Revolucionaria de Colombia” adını 
kullanacağını duyurdu. 
n AA

İsrail ev yıktı, çıkan olayda 27 kişi yaralandı

Türkiye, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’da araştırılması ve bulunması halinde Türkiye’ye teslim etmesini istedi. 
15 Temmuz’dan bu yana Almanya’ya yaklaşık 4 bin FETÖ üyesinin gittiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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Ali Çavuşoğulları Lojistik, filosuna 30 adet Euro 6 motorlu Actros 1842 LS çekici kattı ve filosundaki araç sayısını 100 adede çıkardı. Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayi Bayraktarlar Merkon’da teslimat töreni gerçekleştirildi. Firma yetkilileri, “Tercihimizi yine Mercedes-Benz’den yana yaptık” dedi 

Ali Çavuşoğulları, 30 adet 
Actros çekici yatırımı yaptı

Sektöründe köklü bir firma olan 
Ali Çavuşoğulları Lojistik, filosundaki 
araç sayısını artırırken tercihini bir kez 
daha Mercedes-Benz’den yana yaptı. 
Satın aldığı araçların tamamını yurtiçi 
nakliyede kullanacak olan şirket, ger-
çekleşen teslimatla birlikte filosuna 
30 adet Euro 6 motorlu Actros 1842 
LS çekici kattı ve filosundaki araç sa-
yısını 100 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi 
Bayraktarlar Merkon’da gerçekleştiri-
len teslimat törenine Mercedes-Benz 
Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Ha-
luk Burçin Akı, Mercedes-Benz Türk 
Yetkili Bayi Bayraktarlar Merkon Ge-
nel Müdürü Mehmet Akyol, Bayrak-
tarlar Merkon Kamyon Satış Müdürü 
Serdar Üçyıldız ve Ali Çavuşoğulları 
Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Erkan 
Genç katıldılar.

Ali Çavuşoğulları Lojistik Yönetim 
Kurulu Üyesi Erkan Genç, “Merce-
des-Benz Türk ile uzun yıllara dayalı 
işbirliğimizin sonucu olarak bu alımda 
tercihimizi yine Mercedes-Benz’den 
yana yaptık. Yurtiçi nakliyatta kulla-
nacağımız Actros çekicilerin düşük 
emisyona, yakıt ekonomisi sağlayan 
dayanıklı motorlara sahip olması ve 
markanın güvenilir olması bizim için 
çok önemli tercih nedenleri. Diğer 
önemli bir etken de Mercedes-Benz 
Türk’ün yaygın servis ağına sahip 
olması. Bu değerli işbirliği için Mer-
cedes-Benz Türk, TruckStore ve Bay-
raktarlar Merkon’a teşekkür ediyor, 
işbirliğimizin daha da artarak devam 
etmesini temenni ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo 
Satış Müdürü Haluk Burçin Akı ise 
“Değerli bir iş ortağımız olan Ali Ça-
vuşoğullar Lojistik şirketine 30 adet 
Mercedes-Benz Actros 1842 LS çekici 
teslimatını gerçekleştirmenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz çe-
kicileri yeni Euro 6 motorlarıyla yakıt 
ekonomisinde performansını daha da 
artırdı. 120.000 km’ye çıkan bakım 
aralıkları ve yüzde 20 oranında düşen 
bakım maliyeti ile Actros, müşterile-

rimize ticari anlamda büyük avantaj 
sağlıyor. Türkiye’deki 50.yılımızı kut-
ladığımız bu önemli yılda da Mer-
cedes-Benz Türk olarak her zaman 
en doğru ürünleri müşterilerimiz ile 
buluşturmaya devam edeceğiz. Yeni 
araçların Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 
hayırlı olmasını ve bol kazanç getir-
mesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ACTROS 1842 LS’İN MOTORU HEM 
DAHA EKONOMİK HEM DE YÜZDE 

DAHA UZUN ÖMÜRLÜ
Actros 1842 LS çekicisinde Mer-

cedes-Benz’in çevre dostu, ekonomik 
ve güçlü yeni motor serisinden OM 
471 motoru kullanılıyor. 12,8 litre 
hacme sahip 6 silindirli bu motor, 420 
HP (310 kW) güç ve 2.100 Nm tork 
üretiyor. Euro 5 ile karşılaştırıldığında 
daha düşük yakıt tüketimi sağlayan 
bu motor, yüzde 20 daha uzun ömür 
ve 300 kW’lik güçlü motor freni ile 

öne çıkıyor.
Mercedes-Benz Türk tarafından 

2008 yılında piyasaya sunulan 2010 
yılından itibaren Aksaray Fabrika-
sı’nda üretilip hem yurt içinde kul-
lanılan hem yurt dışına ihraç edilen 
Actros, 2016 yılında tamamen yeni-
lendi. Yeni Euro 6 motoru ve bununla 
uyumlu aktarma organlarıyla önemli 
ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Act-
ros; aynı zamanda konfor, güvenlik 
ve sürüş dinamiği alanlarında ağır 
vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına ya-
nıt verecek özelliklere sahip. 120 bin 
kilometreye çıkan bakım aralıkları ve 
yüzde 20 oranında düşen bakım mali-
yeti ile yeni Actros ticari anlamda bü-
yük avantaj sağlıyor. Actros 1842 LS 
4×2 çekici, geniş kabini, güçlü mo-
toru ve ilave donanımlarıyla yolların 
vazgeçilmezi olmaya aday görünüyor.
n HÜSEYİN MENEKŞE 

Ali Çavuşoğulları 
Lojistik Yönetim 

Kurulu Üyesi Erkan 
Genç, “Mercedes-
Benz Türk ile uzun 

yıllara dayalı 
işbirliğimizin 

sonucu olarak bu 
alımda tercihimizi 

yine Mercedes-
Benz’den yana 

yaptık” dedi.
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Karabükspor Başkanı Tankut’tan Konyaspor’a destek
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet 

Ferudun Tankut, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasın-
da Samsun’da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında 
çıkan olaylara değinerek, “Samsun’daki maçtan do-
layı Konya seyircisinin ne suçu var? 40 bin kişilik sta-
dın 5 maç ceza almasını doğru bulmuyorum.” dedi. 
Kulüpler Birliği Vakfında başkan yardımcılığı görevini 
sürdüren Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Türk futbolunun birçok sıkıntıları olduğunu söyledi.

Bu sıkıntıların en önemlisinin hakem hataları oldu-
ğuna dikkati çeken Tankut, “Video hakem uygulama-
sının ocak ayında devreye girmesinin planladığı ko-
nuşuluyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yapacağımız 
toplantıda bunlar dile gelecek. Kaldı ki onlardan daha 
önemlisi de sporda şiddet. Süper Kupa’da gördükle-
rimiz... Kulüplerin ve seyircilerin almış olduğu ceza-
lar... Samsun’daki maçtan dolayı Konya seyircisinin 
ne suçu var? 40 bin kişilik stadın 5 maç ceza almasını 
doğru bulmuyorum. Cezayı bireyselleştirmek lazım. 
Kim ya da kimler yapıyorsa onlara vermek lazım. 
Onun üzerine gideceğiz. En önemli çalışmalarımız bi-
reyselleştirme konusunda olacak.” diye konuştu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI
Ligin 2. haftasında karşılaşacakları Medipol Ba-

şakşehir’in iyi bir takım olduğunu belirten Tankut, 
Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi play-
off turu ilk maçında İspanya’nın Sevilla takımını konuk 
edeceğini hatırlattı. Tankut, “Hem Sevilla hem de bi-
zimle oynayabilecek geniş bir kadroları mevcut. Onu 
baz almayıp kendi futbolumuzu oynamamız gerekiyor. 
Sahamızda alacağımız puanlar bizim için çok önemli. 
Puan ya da puanlarla ayrılırsak bizim için çok iyi olur.” 
ifadelerini kullandı.

Tankut, takımda sakat oyuncuların bulunduğunu 
ancak onların yerine oynayacak futbolculara da sahip 
olduklarını anlattı.  Yevgen Seleznov’un ve Mustapha 
Yatabare’nin başka takımlara transfer olacağı iddiala-
rının sorulmasına Tankut, şöyle yanıt verdi: “Yataba-
re’nin bir, Seleznov’un iki yıllık sözleşmesi var. Bize 
intikal etmiş hiçbir şey yok. Bu dedikodular takımımı-
zın motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu dedikodular 
yerine gerçek varsa ortaya çıkarılır ve bir şeyler söyle-
nir. O zaman bir değerlendirme yaparız.”
n AA

Akhisar Belediyespor 
2 bin kombine sattı
Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Beledi-

yespor 6. sezonunda da maçlarına Manisa 19 Mayıs 
Stadyumu’nda başlarken 7. haftada evinde yapaca-
ğı maçı Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’nda 
oynamayı planlıyor. Akhisar Belediyespor 12 bin 
kişilik yeni stadının Maraton ve kale arkası kombine 
satışlarına 7 Ağustos günü başladı. 1. Kategoride alı-
nan kombineler 170 TL’den maraton tribününde yer 
alırken 2. kategoride 120 TL’den kale arkasında yer 
alınabilecek. Bugüne kadar 1. kategori maraton tri-
bünü A grubundan bin 195, B grubundan 481 olmak 
üzere toplam 4 bin koltuktan bin 676’sı satılırken kale 
arkasını temsil eden 2. kategoriden ise 2 bin koltuk-
tan toplam 247’sinin satıldığı bildirildi. VIP tribün kıs-
mında ise oturma planının henüz belli olmadığı için 
satışa çıkmadığı bildirildi.
n İHA

Oleksndr Kucher
Kayserispor’da

Kayserispor, A Milli Takım Teknik Direktörü Mir-
cea Lucescu’nun tevsiye ettiği 56 kez Ukrayna Milli 
Takım formasını giyen Oleksndr Kucher ile sözleşme 
imzaladı. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 
Oleksandr Kucher’i Milli Takım Teknik Direktörü 
Mircea Lucescu’nun tavsiye ettiğini belirterek, “Biz 
oyuncunun kendisiyle sezon başından beri görüşü-
yorduk. Ancak şarlar yeni yeni oluştu. İyi bir oyuncu 
ve üst düzey bir futbolcu. 56 kez Ukrayna Milli Takım 
forması giymiş,Shakhtar Donetks forması ile 7 Uk-
rayna Şampiyonluğu, 6 Ukrayna Kupası, 5 Ukrayna 
Süper Kupası ve 1 kez de UEFA kupası şampiyonluğu 
yaşamış bir oyuncu. Bu gün itibariyle transfer ettik” 
dedi.  n İHA

İki kulüp Arturo için 
karşı karşıya geldi

Süper Lig’deki ilk sezonunda iddialı bir kadro ku-
ran Evkur Yeni Malatyaspor, Arturo Mina transferinde 
Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ekvador Milli Ta-
kımı’nın stoperi Arturo Mina için daha önce görüşüp 
anlaşma sağlayan sarı-siyahlı yönetimin, Akdeniz 
temsilcisi Antalyaspor’un da bu transfer için devreye 
girmesiyle planları alt üst oldu. Türkiye’ye gelmek 
için takım arkadaşlarıyla vedalaşan deneyimli sto-
perin hangi takımı tercih edeceği merak edilirken, 
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcunun transfe-
rini bitirdiğini iddia etti. Antalyaspor cephesinde ise 
kulübe yakın yayın organlarında Arturo Mina için ‘hoş 
geldin Arturo Mina’ görselleri paylaşıldı.
n İHA

Vagner Love sözleşme uzattı
Alanyaspor, Süper Lig’de geçen sezon 

23 golle gol kralı olan Brezilyalı yıldız fut-
bolcu Vagner Love ile 2 yıl daha sözleşme 
uzattı.  Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesis-
leri’nde gerçekleşen imza töreninde konu-
şan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu 
, “Gol kralımızla 2017-2018 sezon sonuna 
kadar olan sözleşmemizi 2020 yılına kadar 
uzattık. 

Kendisine ve menajerlerine teşekkür 
ediyoruz.  Vagner ile birkaç aydır görüş-
melerimiz sürüyordu ve bizlere Alanya’da 
kalmak istediğini iletti. Biz de yönetim 
kurulumuzla birlikte kendisinin Alanya’da 
kalmasını istedik. 

Camiamıza ve kendisine hayırlı uğur-
lu olsun. Kendisine camiamız adına çok 
teşekkür ediyoruz. İnşallah geçen seneki 
başarısının üzerine koyacaktır” dedi.

LOVE: SÖZLEŞME İMZALADIĞIM 
İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Brezilyalı golcü Vagner Love ise, Alan-
yaspor forması altında yeni sözleşme im-
zaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. 
Başkan, yönetim kurulu ve tüm kulüp ça-
lışanlarının sözleşme yenileme sürecinde 
çaba gösterdiğini belirten Vagner Love, 
“Hepsine çok teşekkür ederim. Bu karşılıklı 
bir çabaydı. Çok mutluyum. Babam, avu-
katım ve menajerim burada ve hepsi çok 
mutlu. Çünkü önümüzde kazanacağımız 
başarılar ve yürüyeceğimiz uzun bir yol var. 
Uyumadan çaba gösteren kişilere de çok 
teşekkür ederim. Çok çabalayan insanlar 
var. Onlara bir kez daha çok teşekkür ede-
rim. Hepimiz her şeyin daha iyisini, geçen 
senenin daha iyisini yapmak üzere burada-
yız” diye konuştu.  n İHA

Fener, Avrupa’da 
avantaj peşinde

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi veren Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 
bugün play-off turunda Vardar ile karşılaşacak.  Nacionalna Arena Filip II Makedonski’deki 

mücadele saat 21.00’de başlayacak ve İtalyan hakem Luca Banti yönetecek
UEFA Avrupa Ligi play-off 

turunda bugün Makedonya 
deplasmanında Vardar’la 
karşılaşacak Fenerbahçe, 
43. sezonunu geçirdiği ulus-
lararası arenada 219. maçına 
çıkacak. Avusturya temsilcisi 
Sturm Graz’ı eleyerek play-off 
turuna kalan sarı-lacivertliler, 
Avrupa arenasında bugüne 
kadar yaptığı 218 maçta 81 
galibiyet, 45 beraberlik ve 92 
mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 
rakip filelere 273 gol gönde-
ren Fenerbahçe, kalesinde 
ise 322 gol gördü.

DEPLASMANDA 
PERFORMANSI YÜKSELDİ

Fenerbahçe, son yıllarda 
Avrupa kupalarında deplas-
man karnesini düzeltti. Genel 
olarak Avrupa kupalarında 
deplasmanda iyi sonuçlar 
elde edemeyen sarı-lacivert-
liler, 2010 yılından bu yana 
ise dış sahada performasını 
artırdı. Fenerbahçe, son 7 yıl-
da Avrupa’da deplasmanda 
oynadığı 27 maçın 18’ini kay-
betmedi. Sarı-lacivertliler bu 
maçlarda 10 galibiyet, 8 be-
raberlik alırken, rakiplerine 9 
kez de yenildi. Fenerbahçe, 
Avrupa kupalarındaki resmi 
maçlarda dış sahada aldığı 
27 galibiyetin 10’u da son 
7 yılda elde etmiş oldu. Sa-
rı-lacivertliler, teknik direktör 
Aykut Kocaman döneminde 
ise Avrupa kupalarında dep-
lasmanda oynadığı 12 maçta 
sadece 3 yenilgi aldı.

Avrupa’daki en iyi dere-
cesini Kocaman yönetiminde 
2012-2013 sezonunda UEFA 
Avrupa Ligi’nde yarı final 

oynayarak alan sarı-lacivert-
liler, tecrübeli teknik adamla 
Avrupa’da 3. sezonuna baş-
ladı. Kocaman’la dış sahada 
12 maça çıkan Fenerbahçe, 
6 galibiyet, 3 beraberlik 
aldı. Fenerbahçe, Kocaman 
döneminde Avrupa’da dep-
lasmanda Yunanistan’da PA-
OK’a 1-0, Rusya’da Spartak 
Moskova’ya 2-1, Portekiz’de 
ise Benfica’ya 3-1 mağlup 
oldu.

Fenerbahçe, 43 yıllık Av-
rupa kupaları tarihinde dep-
lasmanda bugüne dek 110 
maçta 61 yenilgi aldı. Yaptığı 
110 maçta sarı-lacivertli ekip 
ayrıca 27 galibiyet ve 22 bera-
berlik alarak sahadan ayrıldı. 
Fenerbahçe, deplasmanda 
rakip filelere 114 gol atarken, 
kalesinde 204 gol gördü.

İLK KEZ MAKEDON 
TAKIMIYLA

Fenerbahçe tarihinde 
ilk kez bir Makedon takımıy-
la mücadele edecek. Daha 
önce 33 farklı ülkeden takım-
la oynayan Fenerbahçe, 43 
yıllık Avrupa macerasında ilk 
kez bir Makedonya takımıyla 
karşı karşıya gelecek.

TEKNİK DİREKTÖRÜ
 İSTİFA ETTİ

Vardar Teknik Direktörü 
Goce Sedlovski, Fenerbahçe 
maçı öncesi görevinden istifa 
etti. Futbolculuk döneminde 
Türkiye’de Diyarbakırspor 
forması da giyen 43 yaşında-
ki teknik adam, 2015 yılında 
geldiği ve 2 şampiyonluk ya-
şadığı Vardar’daki görevini 
bıraktı.
n AA
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Avcı: Hazırlık maçlarında önemli olan, oyuncuların performansıydı
Sezonun ilk haftasında iç sahada Pendikspor ile kar-

şılaşacak temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor Teknik 
Direktörü Alper Avcı, kulübün resmi sitesine yaptığı açık-
lamalarda, ‘yeniden evimizde olmak güzel’ dedi.

Üç aşamalı kamp dönemini geride bıraktıklarını ve 
Pendikspor ile oynanacak sezonun ilk hafta maçı için ha-
zırlıkların artık Konya’da süreceğini belirten Mustafa Al-
per Avcı, “Konya’da ilk aşama çalışmalarımızı yapmıştık. 
Burada adaptasyon ve kaynaşmanın yanı sıra oyuncuların 
fiziksel olarak hem dayanıklılık hem de kuvvet testlerini 
tamamladık. Daha sonra ikinci etap çalışmalarımızı Er-
zurum’da gerçekleştirdik. Burada biraz daha oyuncuların 
dayanıklılığını artırıcı, fiziksel kapasitelerini artırmaya yö-
nelik çalışmalar gerçekleştirdik. Afyon’da yaptığımız son 
kamp döneminde ise daha fazla taktiksel ve maç ağırlıklı 
bir kamp dönemi geçirdik. Biz o maçlarda bütün oyuncu-
larımıza şans vermeye gayret ettik. Karşılaşmanın her iki 
devresinde farklı kadrolarla sahaya çıkmaya çalıştık. Çün-
kü yeni kurulan bir ekibiz ve genç oyunculardan kuruluyuz. 
Oyunculardan saha içerisinde bizim beklentilerimizi ne 

şekilde cevap vereceğini görme açısından bu karşılaşma-
lar önemliydi. Onları farklı mevkilerde, farklı taktiklerle 
oynatarak neler verebileceklerini görmeye çalıştık. Bu ne-
denle hazırlık maçlarında alınan skorlardan ziyade bizim 
için sahada beklentilerin ne kadarının karşılandığını gör-
mek önemliydi ve gayet olumlu geçti” şeklinde konuştu. 

‘OYUNCULARIMIZ İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR’
Yaş ortalamasının düştüğünü de belirten Konya Ana-

dolu Selçukspor Teknik Direktörü Alper Avcı, “Bu sezon 
fiziksel olarak güçlü, oyunsal anlamda ise saha içerisinde 
ne istediğini bilen, takım bütünlüğü içerisinde hareket 
eden oyunu her iki yönde de oynayabilen bir ekip olmayı 
planlıyoruz. Elimizdeki oyuncular da bu düşünceye müsa-
it. Hemen hemen bütün oyuncularımız iki yönlü oynaya-
biliyor. Şu anda yaş ortalaması 20.7… Bu da önemli bir 
kriter. Geçtiğimiz sezondan sözleşmesi devam eden takı-
mımızın ağabeyleri var, Mücahit, Gökhan, Ahmet Önay 
gibi. İnşallah son hazırlıklarımızı yapıp lige hazır olarak 
girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı hakem
final maçı yönetti

Konya Bölgesi voleybol hakemlerinden Zafer 
Özmen, Sırbistan’da organize edilen Balkan Voley-
bol Şampiyonası’nda final maçını yöneterek tam not 
aldı. Sırbistan’da düzenlenen U19 Balkan Voleybol 
Şampiyonası’nda görev alan Konya Bölgesi voleybol 
hakemlerinden Zafer Özmen, şampiyonanın final 
maçı olan Sırbistan-Bulgaristan maçında orta hakem 
olarak görev yaparken, ortaya koyduğu yönetim ile 
beğeni topladı. İlk kez Balkan Şampiyonası’nda görev 
alan Zafer Özmen’in başarılı olması Konya voleybol 
hakem camiasını da mutlu etti.  n SPOR SERVİSİ

Transanatolia Ralli 
Konya’dan geçecek

2017 Transanatolia Ralli Raid, 19 Ağustos’ta İz-
mir’de başlayıp 26 Ağustos’ta Samsun’da sona ere-
cek. Bu yarışların bir bölümü Konya Karapınar’dan 
geçecek. Bu sene yedinci kez düzenlenecek Tran-
sanatolia Ralli Raid, motosiklet, 4x4 araba, ATV ve 
kamyon kategorilerindeki araçların katılımı ile ger-
çekleştirilecek. Bu yıl İtalya, Fransa, Portekiz, İspan-
ya, Hollanda, Yunanistan, Yeni Zelanda, Arjantin ve 
Azerbaycan’dan katılımın beklendiği Transanatolia, 
İzmir’de başlayıp, Denizli, Antalya, Konya-Karapınar, 
Niğde-Aladağ’ın ardından rotasını kuzeye çevirip Ka-
padokya, Tokat-Gümünek’ten sonra Samsun’da sona 
erecek. Yarışın startı, 19 Ağustos Cumartesi günü Kül-
türpark’ta verilecek. Mücadele, 26 Ağustos Cumartesi 
günü Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlana-
cak.   n AA

Konya Gençlik Spor’da 
katılım belgeleri verildi 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Spor Genel Müdürlü-
ğü arasında imzalanan protokolle Yaz Kur’an kursuna 
gelen öğrencilere katılım belgeleri verildi. Proje kap-
samında il merkezinde faaliyet gösteren 8 Kuran Kur-
su’ndan yaklaşık 1000’e yakın öğrenci Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yaz 
spor okullarında Pazartesi-Perşembe, Salı-Cuma ve 
Çarşamba-Cumartesi seanslarında Basketbol, Judo, 
Karate, Masa Tenisi, Tekvando ve Voleybol branş-
larında uzman antrenörler nezaretinde çalışmalarını 
sürdürüyor. Kuran Kursu’nda gelen öğrencilere katı-
lım belgeleri takdim edildi.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor, yeni sezona hazır girmek istiyor
Geçtiğimiz sezon Bölgesel Basketbol 

Ligi’nde mücadele eden ve Konya’yı bu-
rada temsil eden Selçuklu Belediyespor, 
Konyaspor Basketbol takımının kapan-
masının ardından üst liglerde mücadele 
etmek istemiş ve Basketbol Ligi’nden dü-
şen Best Balıkesir’in haklarını satın alarak 
Türkiye Basketbol 1. Ligi çalışmalarına 
başlamıştı. 

Bu gelişmelerin yaşanmasının ar-
dından Selçuklu ekibi çalışmalarını hız-
landırdı. Konya’dan destek bekleyen Sel-
çuklu Belediyespor, ilk olarak antrenör 
adayları ile görüşmelere başladı. 

Birkaç antrenör ile görüşen mavi be-
yazlıların birkaç gün içinde anlaşma sağ-
laması bekleniyor. 

SPONSPOR ARANIYOR
Yeni sezonda 1. Lig’de mücadele 

edecek olan Selçuklu Belediyespor’un 
en önem verdiği konulardan bir tanesi de 
sponsor. Takıma isim sponsoru arayan 
Selçuklu Belediyespor’da anlaşmanın 
sağlanmasının ardından yönetim de be-
lirlenmiş olacak. Mavi beyazlı takımda şu 
an en yetkili isim Selçuklu Belediyespor 
Kulüp Başkanı Ali Ziya Yalçınkaya. Bas-
ketbol takımının yönetimi ise önümüzdeki 
günlerde belli olacak. Basketbol tem-
silcimizin yeni sezonda ilk hedefi ligde 
kalmak. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, geçtiğimiz günlerde yaptığı 
açıklamalarda Konya’da destek bekledik-
lerini ifade etmişti.  n SPOR SERVİSİ

Kenan ve Toprak 
kritik viraja geldi
Dünya Supersport Şampiyonası’nın son dört ayağından zaferle ayrılan Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu şampiyonluk 
yolunda kritik bir öneme sahip olan Almanya yarışında boy gösterecek. Bir kez daha podyumun ilk sırasına çıkarak 

lider Mahias’ı geçmek isteyen Sofuoğlu, 2006, 2012 ve 2016 yıllarında Almanya’da birinci olmuştu

Gelecek sene Superbike’da yarışa-
cağını açıklayan Toprak Razgatlıoğlu da 
Lausitzring’de birincilik kovalayacak ve 
Kenan Sofuoğlu gibi genel klasmanda zir-
veye ulaşmaya çalışacak. Kenan Sofuoğlu, 
Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 
sezonunda da zaferden zafere koşuyor. 
Son 4 yarışı zorlanmadan kazanan Kenan 
Sofuoğlu, bu kez Almanya’da ter dökecek. 
Lausitzring Pisti’nde kalitesini bir kez daha 
ispatlamaya çalışacak olan Kenan Sofuoğ-
lu, 5 puan olan farkı eritmek istiyor.

Rimini, Britanya, Hollanda ve Misa-

no’da üst üste yarışlar kazanan milli pilot, 
daha önce Almanya’daki yarışlarda iyi mü-
cadeleler sergilemişti. 

Kenan, 11 yıl önce 2006’da ilk zaferini 
elde etmiş, 2012 ve 2016 yılında da birinci 
olarak kalitesini ispatlamıştı. Sezonun bit-
mesine dört yarış kala şampiyonluk şansını 
artırmak isteyen Red Bull sporcusu Kenan 
Sofuoğlu, kariyerinde 121 Supersport ya-
rışına çıktı. Bu yarışlarda 42 birinciliği bu-
lunan milli pilot, 82 kez de podyumda yer 
aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası’nın 

genel klasmanında Lucas Mahias, sezon 
başından beri sürdürdüğü liderliğini devam 
ettiriyor. Ancak yüksek formuyla Sofuoğlu, 
Mahias’a yaklaşmış durumda. Milli pilot, 
105 puanlı rakibini 100 puanla takip ediyor. 
Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alı-
yor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU LİDERLİK 
İÇİN MOTOR ÇALIŞTIRACAK

Toprak Razgatlıoğlu da Kenan Sofuoğlu 
gibi başarıdan başarıya koşuyor. Bu sezon 
ilk kez yer aldığı SuperStock1000 kategori-
sinde yükselen bir grafik çizen ve 89 puanı 

bulunan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, 
Amerika’da da gülerek 90 puanla lider olan 
Rinaldi’yi geçmek istiyor.

GELECEK SEZONDAN İTİBAREN 
SUPERBİKE’DA YARIŞACAK

Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz gün-
lerde yaptığı açıklamada hayalleri doğrul-
tusunda gelecek sezon Superbike’da yarı-
şacağını belirtmişti. Röportajlarında da sık 
sık MotoGP’ye giden yolun Superbike’dan 
geçtiğini belirten genç sporcu, kariyerinde 
çıktığı 19 yarışta 8 birincilik elde etti.
n İHA



Konyaspor’un 4 oyuncusuna milli davet
Atiker Konyaspor-

lu futbolcular Nejc 
Skubic, Amir Hadzi-
ahmetovic ile Wilf-
red Moke ve Patrik 
Calgren, ülkelerinin 
2018 Dünya Kupası 
grup eleme ve hazırlık 
maçları aday kadrosu-
na davet edildi. 

Kulübün inter-
net sitesinden ya-
pılan açıklamada, 
defans oyuncusu 
Skubic’in, ülkesi Slo-
venya’nın 1 Eylül’de 
Slovakya, 4 Eylül’de 
ise Litvanya ile oy-
nayacağı maçlar için 
kadroya alındığı belirtildi. 

Amir Hadziahmetovic’in ise 
Bosna-Hersek 21 Yaş Altı Takı-
mı’nın 1 Eylül’de Romanya ile 
yapacağı 2019 Avrupa Şampi-
yonası grup eleme ve 5 Eylül’de 

Karadağ ile oynayacağı dostluk 
maçlarının kadrosuna çağrıldığı 
kaydedildi.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni 
transferlerinden İsveçli kaleci 
Patrik Carlgren’in milli takım 

kampına, Demokratik Kongolu 
defans oyuncusu Wilfred Mo-
ke’nin de 1 ve 5 Eylül’de Tunus 
ile yapılacak Dünya Kupası grup 
eleme maçlarının aday kadrosu-
na davet edildiği bildirildi.  n AA

Kartal, Gençlerbirliği maçı 
hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig’de 2017-2018 se-
zonunun ilk iç saha maçında 21 
Ağustos Pazartesi günü Genç-
lerbirliğini konuk edecek Atiker 
Konyaspor bir günlük aradan 
sonra önceki gün akşam saat-
lerinde başladığı çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Teknik Direktör Mustafa 
Reşit Akçay ve yardımcı antre-
nörler gözetiminde gerçekle-

şen dünkü antrenman koşu ve 
ısınma hareketleri ile başladı. 
Oyuncular pas çalışmasının ar-
dından yapılan çift kale maç ile 
antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı takip eden Ku-
lüp Başkanı Ahmet Şan ve ikinci 
başkan Fatih Yılmaz, takımla 
ilgili olarak teknik direktör Mus-
tafa Reşit Akçay’dan bilgi aldı. 
Trabzonspor maçında aldıkları 

darbeler nedeniyle sakatlanan 
Deni Milosevic ve Jens Jons-
son takımdan ayrı düz koşu ya-
parken, Trabzonspor maçında 
rakibinin darbesiyle sol ayak 
bileğinde parçalı ve ayrık kırık 
oluşan ve ameliyat olan Abdou 
Razack Traore’de koltuk değ-
nekleriyle geldiği antrenmanı 
kenardan izledi.
n SPOR SERVİSİ

Kilit maç Gençlerbirliği
Ziraat Türkiye Kupası ve Süper 

Kupa Şampiyonu apoleti ile 
yeni sezona giriş yapan Atiker 
Konyaspor, ilk hafta maçında 

Trabzon deplasmanından 
mağlubiyetle ayrılmıştı. İlk 
5 haftada birbirinden zorlu 

deplasmanlara çıkacak olan yeşil 
beyazlılar için Pazartesi günü 
oynanacak Gençlerbirliği maçı 

büyük önem arz ediyor
Ziraat Türkiye Kupası’nın 

ardından Süper Kupa’yı da 
müzesine götürerek yeni sezo-
na büyük bir özgüvenle giren 
Atiker Konyaspor, sezonun ilk 
haftasında Trabzonspor deplas-
manından 2-1’lik mağlubiyetle 
ayrılmıştı. İyi bir oyun ortaya 
koymasına rağmen hakem fa-
ciası ile maçı kaybeden yeşil 
beyazlılar için Pazartesi günü 
oynanacak Gençlerbirliği maçı 
kilit maç haline geldi. İlk 5 hafta-
da zorlu deplasmanlara çıkacak 
olan Anadolu Kartalı, lige iyi bir 
başlangıç yapabilmek için evin-
de oynayacağı maçları mutlak 
kazanmak zorunda.

ZORLU DEPLASMANLAR
Yeni bir yapılanmaya gi-

den ve oyun anlayışını değişti-
ren Atiker Konyaspor için ilk 5 
haftada oynanacak maçlar bir 
hayli önem taşıyor. Lige iyi bir 
başlangıç yaparak adaptasyon 
sürecini sorunsuz atlatmak is-
teyen yeşil beyazlıları ise zorlu 
bir fikstür bekliyor. Geçen hafta 
deplasmanda Trabzonspor ile 
karşılaşan Anadolu Kartalı, 3. 

Haftada Başakşehir, 5. Haftada 
ise Beşiktaş ile deplasmanda 
karşı karşıya gelecek.

İÇERDEKİ MAÇLAR HAYATİ
Şampiyonluk yarışının fa-

vori takımlarından 3’ü ile ilk 5 
haftada deplasmanda karşıla-
şacak olan Konyaspor için içer-
de oynanacak Gençlerbirliği ve 
Alanyaspor maçları büyük önem 
taşıyor. 

Deplasmanda yaşanacak 
olası bir puan kayıplarını evinde-
ki maçları kayıpsız atlatarak tole-
re etmek isteyen Konyaspor’un 
ilk hedefe Gençlerbirliği maçı. 
Bu maçın hazırlıklarını sürdüren 
Konyaspor mutlak kazanma he-
definde.

SEYİRCİSİZ İLK MAÇ
Süper Kupa maçında ya-

şanan saha olayları nedeniyle 
5 maç seyircisiz oynama ceza-
sına çarptırılan Konyaspor ilk 
cezasını Gençlerbirliği maçında 
çekecek. Bu kritik maçta taraftar 
desteğinden yoksun olacak olan 
yeşil beyazlılar için bu durum 
büyük bir dezavantaj olacak.   
n SPOR SERVİSİ 
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