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Göllerdeki ‘hayalet 
ağlar’ temizleniyor

‘Tek çare adil 
düzene dönmek’

SGK’dan kayıt dışı 
istihdama darbe

GüncelGüncelGüncel

Kamuda liyakat 
esas alınmalıdır!

Karatay, eğitime
destek veriyor

Türk Sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanı Hamza Olgun’u ziyaret 
eden MHP Konya Milletvekili ve 
Genel Sekreter Yardımcısı Mus-
tafa Kalaycı, sağlıkta halen bazı 
sendikaların Yenikapı ruhuna ay-
kırı davrandığına dair haberlerin 
geldiğini belirterek, “Kamuda 
liyakat esas alınarak ayrımcılık 
yapılmamalı” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE 

Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve 
Lojistik Merkezi’nin Selçuklu’ya 
değer katacağını söyleyen 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Konya’mıza ve 
Selçuklu’muza tarihi bir gün ya-
şatan Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’a hemşehrilerim adına 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Karatay Belediyesi ilçenin cad-
de ve sokaklarında yaptığı asfalt 
çalışmalarının yanında eğitime 
katkı sağlamak amacıyla okul 
bahçelerini de asfaltlıyor. Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, göreve geldikleri 
andan itibaren okul bahçelerinin 
asfaltlanması ve çevre düzenle-
melerinin yapıldığını dile getirdi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Baba ile iki oğlu öldürüldü!

Tarla meselesi yüzünden çıkan 
kavgada baba ve 2 oğlu av 

tüfeğiyle vurularak öldürüldü.  
Olaydan sonra kaçan zanlı 

jandarma ekipleri tarafından 
yakalanarak gözaltına alındı. 

n HABERİ SAYFA 7’DE 

Konya’nın kalkınmasına ivme kazandıracak yeni YHT Garı ile Kayacak Lojistik Merkezi’nin temeli atıldı. 
Başbakan Binali Yıldırım, Konya ile 2019, 2023, 2053 ve 2071’e kadar beraber yürüyeceklerini dile getirerek, 
projeler, sağlam yatırımlar ve kalıcı eserlerle Konya’yı dünden daha iyi bir şehir haline getireceklerini bildirdi

Sözümüz söz!
EN ÖNEMLİ PROJE
METRO YATIRIMI 

Başbakan Yıldırım, 15 yılda tarıma 
Konya’da 10 milyarın üzerinde des-
tek verdiklerini kaydetti.  Konya’nın 
önemli projelerinden birinin de met-
ro olduğunu belirten Yıldırım, “Biz 
bunun sözünü verdik. Sözümüzün 
arkasındayız. Yarınımız bugünden 
daha aydınlık olacak” diye konuştu. 

AK PARTİ’YE EN BÜYÜK
DESTEĞİ KONYA VERDİ

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Ahmet Davutoğlu da temel 
atma törenine katıldı. Tarihte Kon-
ya’dan güç almayan hiçbir siyasi ha-
reketin başarılı olamadığını ifade eden 
Davutoğlu,  şunları kaydetti: “Bu hare-
kete en büyük desteği Türk siyasetinin 
lojistik merkezi olan Konya vermiştir.” 

KONYA PROJELERİ 
TAM HIZ SÜRÜYOR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan da Kon-
ya-Beyşehir yolundaki çalışmaların 
da sene sonunda tamamlanaca-
ğını belirterek,  Hadim yolunun 
önümüzdeki yıl tamamlanacağını, 
Eğiste Viyadüğü’nün ise 2020’de 
tamamlanacağını dile getirdi. 

KONYA HER ŞEYİN
EN GÜZELİNE LAYIK 

Başbakan Binali Yıldırım, Kon-
ya YHT Garı ile Kayacık Lojistik 
Merkezi’nin temel atma törenine 
katıldı. Yıldırım, Selçuklu’nun 
başşehri Konya’nın her şeyin en 
güzeline layık olduğunu belirte-
rek, projelerin Konyalılara hayırlı 
uğurlu olmasını diledi. 

n HABERİ SAYFA 2’DE Başbakan Binali Yıldırım

SÖZ VERDİLER 
YERİNE GETİRDİLER

İşadamı Katırcı’dan aile sağlı merkezi

Meram 18 No’lu Lâdikli Aile Sağlığı Merkezi hayırsever 
Sanayici ve İşadamı Celalettin Hakan Katırcı tarafından ye-
niden yaptırılacak. Protokol imza töreninde konuşan Vali Ya-
kup Canbolat, Konya halkının hayırsever olduğunu söyledi. 

n HABERİ SAYFA 5’TE 

Şehr-i Sefa hizmete açıldı Gayrimenkulde Vizyoner farkı!
‘Keyifler Safalar Ziyade Ola’ sloganı ile işe koyulan Şehr-i 

Sefa Cafe ve Restaurant zengin menüsü ve birbirinden lezzetli 
yemekleriyle birlikte Yaka Mahallesi’ne açıldı. İşletme Müdürü 
Halil İbrahim Kilimci, “Sizlerin konforu ve rahatlığı için gücü-

müzü yettiğince çalışacağız” dedi.  n HABERİ SAYFA 4’TE 

Güçlerini birleştirerek gayrimenkul sektöründe farklılık oluş-
turmak isteyen Halil İbrahim Akdemir, Abdurrahim Yılmaz, 

Muhammet Doruk ve Nuri Doruk, Vizyoner Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı’nı hizmete açtı. Halil İbrahim Akdemir, “Vizyoner 

olarak sektörle ilgili olumlu izlenim sağlamak için uğraşacağız” 
dedi.   n HABERİ SAYFA 4’TE 

Başbakan’a 
teşekkür



21 AĞUSTOS 20172 HABER

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu oğlunu 
evlendirdi. Çiftin nikah şahitliğini Başbakan Binali Yıldırım yaptı

Milletvekili Babaoğlu 
düğün mutluluğu yaşadı

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Mehmet Babaoğlu oğlunu evlendirdi. 

Zehra ve Mehmet Babaoğlu çiftinin 
oğulları Muhittin ile Elif- İzzet çiftinin kız-
ları Gözde dünyaevine girdi. Prof. Dr. Ba-
baoğlu’nun oğlu Muhittin ile Gözde’nin 
düğün merasimleri Atiker De Luxe Top-
lantı ve Düğün Merkezi’nde gerçekleşti.  
Etkinlikte geleneksel Konya pilavı ikram 
edilirken Zehra-Mehmet Babaoğlu ve 
Elif-İzzet İnan çiftleri misafirlerle ilgile-
nerek tebrikleri kabul ettiler. 

Düğüne Başbakan Binali Yıldırım ile 
eşi Semiha Yıldırım, Eski Başbakan Ah-
met Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, 
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,  İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakı-
baba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Sorgun, Vali Yakup Canbolat, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda 
isim katıldı. 

Başbakan Binali Yıldırım düğün salo-
nuna girdiğinde vatandaşlar tarafından 
yoğun ilgi ile karşılandı. Başbakan Yıldı-
rım çiftin nikah şahitliğini yaparken, çif-
tin nikahını Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek kıydı. 

Düğün sonrası Başbakan Binali Yıldı-
rım genç çifti tebrik edip hatıra fotoğrafı 
çektirdi.  Yenigün Gazetesi ailesi olarak 
genç çift Gözde ile Muhittin’e mutluluk-
lar diler, İnan ve Babaoğlu ailelerini teb-
rik ederiz.
n UFUK KENDİRCİ

Konya’da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Konya ile 2019, 2023, 2053 ve 2071’e kadar beraber yürüyeceklerini dile 
getirerek, projeler, sağlam yatırımlar ve kalıcı eserlerle Konya’yı dünden daha iyi bir şehir haline getireceklerini bildirdi

Konya eserlerle ayağa kalktı!
Başbakan Binali Yıldırım, Konya 

YHT Garı ile Kayacık Lojistik Mer-
kezi’nin temel atma törenine katıldı.  
Ankara Yolu Kayacık mevkisinde bin-
lerce kişinin katılımı ile gerçekleşen 
törende konuşan Başbakan Yıldırım, 
burada CHP’ye yüklendi.  CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleşti-
ren Başbakan Yıldırım, “Ana muhale-
fet partisinin başındaki zat kendi ül-
kesini yabancı ülkelerin gazetelerine 
dergilerine şikayet ediyor. Ne diyor; 
‘Türkiye’de can güvenliği yok, mal 
güvenliği yok, aman gelmeyin’. Ülke-
sini yabancılara kötülüyor. Ama Kılıç-
daroğlu’na rağmen Türkiye’de turizm 
büyümeye devam ediyor. Misafirleri-
miz gelmeye devam ediyor. Milletin 
demokrasi aşkını istismar ederek sağı 
solu yakanlara cici çocuk muamelesi 
yapanlar Türkiye’nin geleceğinde hiç-
bir katkısı olmaz. Türkiye ekonomisi 
kötü gidiyor dedikodularıyla istikrarı-
mızı, geleceğimizi hedef alanlar avcu-
nu yalayacak. Bu muhalefet cephesi 
baktı ki, işler istedikleri gibi gitmiyor 
ne yaptı bir adalet yürüyüşü yaptı. 
Bu yürüyüşü yaparken sağ kolunda 
PKK’yı destekleyen partinin temsil-
cileri, sol kolunda 15 Temmuz darbe 
destekçileriyle kol kola yürüdüler. Bu 
yürüyüş adalet yürüyüşü değil bir gaf-
let yürüyüşüdür. Eğer yürümek isti-

yorsan milletle beraber yürüyeceksin, 
milletin yürüdüğü istikamette yürü-
yeceksin, terör örgütleriyle FETÖ’cü-
lerle adaleti bulamazsın, milletin sev-
gisini kazanamazsın” dedi.
KONYA HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK

16 Nisan referandumundaki des-
teklerinden ötürü Konyalılara teşek-
kür eden Başbakan Yıldırım, Konya-
lıların Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine “evet” dediğini ve milli 
iradenin yanında durduğunu söyledi.  
Yıldırım, Konya ile 2019, 2023, 2053 
ve 2071’e kadar beraber yürüyecek-
lerini dile getirerek, projeler, sağlam 
yatırımlar ve kalıcı eserlerle Konya’yı 
dünden daha iyi bir şehir haline ge-
tireceklerini bildirdi. Bugün temelini 
atacakları Yüksek Hızlı Tren Garı ile 
Kayacık Lojistik Merkezi’nin de bu 
projelerden olduğuna dikkati çeken 
Başbakan Yıldırım, Selçuklu’nun baş-
şehri Konya’nın her şeyin en güzeline 
layık olduğunu belirterek, projelerin 
Konyalılara hayırlı uğurlu olmasını 
diledi. 
TÜRKİYE HEDEFLERİNE YÜRÜYECEK 

Yıldırım, hizmete açtıkları üni-
versiteler, barajlar, şehir hastaneleri, 
spor tesislerinin büyüyen ve gelişen 
güçlü Türkiye’yi gösterdiğini belirte-
rek, şunları kaydetti: “Biz bunu yapar-
ken, Türkiye’nin aydınlık yarınlarını 

hazırlarken 16 Nisan referandumun-
da Konya rekor düzeyde ‘evet’ dedi. 
16 Nisan’da millet hizmete ‘evet’ 
dedi. Türkiye’nin geleceğine ‘evet’ 
dedi. Türkiye, milletimiz, Konya dedi 
ki ‘Bir daha vesayete, darbeye, eko-
nomik krizlere geçit yok’. 16 Nisan 
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiy-
le birlikte inşallah Türkiye geleceğe 
koşar adımlarla ilerleyecek. Bundan 
böyle ülkede yönetim krizi olmaya-
cak. Sürekli güçlü iktidar, sürekli is-
tikrar olacak. 

Türkiye artık bundan böyle gele-
cek hedeflerine daha kararlı bir şekil-
de yürüyecek.” 

YARINLAR DAHA AYDINLIK OLACAK
Konya’nın bir kültür başşehri ve 

aynı zamanda tarımın başşehridir ol-
duğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, 
15 yılda tarıma Konya’da 10 milyarın 
üzerinde destek verdiklerini kaydet-
ti.  Konya’nın önemli projelerinden 
birinin de metro olduğunu belirten 
Yıldırım, “Biz bunun sözünü verdik. 
Sözümüzün arkasındayız. İlk etapta 
21 kilometrelik Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Hızlı Tren Garı ve Me-
ram Belediyesi hattının yapımını ger-
çekleştireceğiz. Konya-Karaman hızlı 
trenini de devreye alacağız. Çevre 
yolu inşaatı da devam ediyor. Yarını-
mız bugünden daha aydınlık olacak. 
Her şey daha güzel olacak. Yeter ki 
birliğimiz beraberliğimiz kardeşliği-
miz devam etsin” diye konuştu. 
KONYA’DA HİKMET, İRFAN, VEFA VAR

Türkiye Cumhuriyeti 26. Başba-
kanı ve AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Davutoğlu, Konya’ya lojistik 
merkezi yapılmasının özel bir anlam 
taşıdığını söyledi. Konya’nın değerle-
rin, irfanın, hikmetin lojistik merkezi 
olduğunu belirten Davutoğlu, “Konya 
her şeyden önce bir manevi ve tarihi 
lojistik merkezidir. İnsanlar burada bi-
rikir. Burada hikmet, irfan, vefa dersi 
alırlar ve sonra diğer diyarlara bu der-
si taşırlar. Konya bu anlamda Hazreti 

Mevlana ile temsil edilen bir manevi 
lojistik merkezidir” dedi. Tarihte Kon-
ya’dan güç almayan hiçbir siyasi ha-
reketin başarılı olamadığını ifade eden 
Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın 16 yıl önce AK Parti hareketini 
başlattığından bu yana bu harekete 
en büyük desteği Türk siyasetinin lo-
jistik merkezi olan Konya vermiştir, 
vermeye de devam edecektir” değer-
lendirmesinde bulundu.  Davutoğlu, 
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe gi-
rişimi sırasında Konyalıların üstün bir 
mücadele gösterdiğini, Konya’nın gi-
rişimin ilk dakikalarında ayağa kalkan 
şehirlerden biri olduğunu hatırlattı. 

KONYA PROJELERİ TAM HIZ 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanı Ahmet Arslan da AK 
Parti Hükümeti’nin 15 yıldır Konya’ya 
önemli hizmetlerde bulunduğunu be-
lirterek, “Bu hizmetlere, Konya-Sey-
dişehir yolu, Alacabel Tüneli, Tınaz-
tepe Tüneli de dahil ki Tınaztepe 
Tüneli’nin hem sıcak asfalt olması 
hem bağlantı yolunun bölünmüş yol 
olmasıyla ilgili ihaleyi 6 Eylül’de ya-
pıyoruz” diye konuştu.  Arslan, Kon-
ya-Beyşehir yolundaki çalışmaların da 
sene sonunda tamamlanacağını be-
lirterek, Hadim yolunun önümüzdeki 
yıl tamamlanacağını, bin 372 metre 
boyunda Türkiye’nin en yüksek vi-

yadüğü olacak Eğiste Viyadüğü’nün 
2020’de tamamlanacağını dile getir-
di. 

ARKANIZDA YÜRÜMÜYE 
DEVAM EDECEĞİZ 

Yüksek Hızlı Tren, Lojistik Merke-
zi ve yapımı planlanan metro sistem-
lerinin entegrasyonuyla ilgili geceyi 
gündüze katarak çalıştıklarını ifade 
eden Bakan Arslan, “Biliyoruz ki lojis-
tik merkezleri sadece Konya’da değil, 
Türkiye’nin her yerinde yapılmak-
la birbirini destekliyor olacak” diye 
konuştu.  Arslan, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım’a hitaben, “Dünyada 
bu kadar güçlü yürüyüşünüzü devam 
ettirdiğiniz sürece, biz de sizlerin ar-
kanızda yürümeye devam edeceğiz” 
dedi.  Konuşmaların ardından Konya 
YHT Garı ile Kayacık Lojistik Merke-
zi’nin temeli atıldı.  Törene Başba-
kan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, Kalkınma Ba-
kanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, milletvekilleri ile AK Parti İl 
Başkanı Musa Arat katıldı.
n UFUK KENDİRCİ

Başbakan Binali Yıldırım
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Büşra ve Kağan çifti dünyaevine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı ve Baranlar 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen düğünde geleneksel Konya pilavı ikram edildi

Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Uğur Özteke oğlu Eren’i evlendirdi. 
Genç çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek kıydı

Tuncay ve Niyazi Özdil’in kızları Seda ile Hatice- Hasan Işık’ın oğulları 
Mehmet bir ömür mutlu olmak için evet dediler

Hosrafoğlu ve Özdemir aileleri akraba oldu. Beyaz Gelincik 
Düğün Salonu’ndaki düğünde çok sayıda davetli katıldı

Okutan ve Karataş 
ailelerinin mutlu günü

Özdil ve Işık aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Merve ve Emrullah çifti
mutluluğa ‘Evet’ dedi

Büşra ve Kağan çifti 
mutluluğa evet dedi. Oku-
tan ve Karataş aileleri ak-
raba oldu. Hatice- Dursun 
Okutan’ın kızları Büşra 
ile Feride- Mehmet Kara-
taş’ın oğulları Kağan dün-
ya evine girdi. 

Baranlar Tesisi’nde 
gerçekleştirilen düğün-
de davetlilere geleneksel 
Konya pilavı ikram edildi. 
Düğüne ailelerin akra-
baları, sevenleri ve çok 
sayıda davetli katıldı. Dü-

ğün boyunca mutlulukları 
gözlerinden okunan çifti 
yakın arkadaşları yalnız 
bırakmadı. Diğer yandan 
Hatice- Dursun Okutan 
ve Feride-Mehmet Kara-
taş aileleri misafirlerle ayrı 
ayrı ilgilenerek çocukları-
nın mutluklarını paylaştı-
lar. Yenigün Gazetesi aile-
si olarak genç çift Büşra ve 
Kağan ile Okutan ve Kara-
taş ailelerine mutluluklar 
diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ 

Pusula Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Uğur 
Özteke ve eşi Gülnihal Öz-
teke’nin oğulları Eren, Nu-
ray-Necati Gündüz çiftinin 
kızları Pelin ile dünyaevine 
girdi. Atiker De Luxe Me-
ram Düğün Salonu’nda 
yapılan düğünde davetlile-
re geleneksel Konya pilavı 
ikram edildi. Düğüne Eski 
Başbakan ve Konya Millet-
vekili Ahmet Davutoğlu, 
Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, 
Selçuklu Belediye Başkanı 
U. İbrahim Altay, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Meram Beledi-
ye Başkanın Fatma Toru, 
Milletvekilleri, iş ve siyaset 

dünyasından çok sayıda 
isim ve davetliler katıldı. 
Genç çiftin nikahını Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek kıyarken, 
Eski Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu ve ilçe Belediye 
Başkanları ile Milletvekili 
Baloğlu da nikah şahitliği 
yaptı. 

Düğün boyunca Gün-
düz ve Özteke aileleri mi-
safirlerle tek tek ilgilene-
rek tebrikleri kabul ettiler.  
Yenigün Gazetesi ailesi 
olarak başta Pelin- Eren 
çifti olmak üzere Gündüz 
ve Özteke ailelerine dü-
ğünün hayırlı olmasını di-
liyoruz.
n UFUK KENDİRCİ

Özdil ve Işık aileleri 
akraba oldu. Tuncay ve 
Niyazi Özdil’in kızları De-
mirpolat Grup Yönetim 
Yönetici Asistanı Seda 
ile Hatice- Hasan çiftinin 
oğulları Mehmet, bir ömür 
bir arada kalmak için söz 
verdiler. İpekyolu Tesisle-
ri Vahide Sultan Balo Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen 
düğünde damadın ağa-
beyleri Ömer, Hakan, İb-
rahim ve Fatih Işık davet-
lilerle tek tek ilgilenerek 
davetlilerin hayırlı olsun 
dileklerini kabul ettiler.  

Çok sayıda davetlinin ka-
tıldığı düğünde davetliler 
arasında Demirpolat Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Demirpolat ve 
eski Konya Milletvekili 
Mustafa Kabakçı’da var-
dı. Genç çift uzun süre 
dans ettikten sonra nikah 
masasına oturarak evet 
dediler. Yenigün Gazetesi 
ailesi olarak başta Seda ve 
Mehmet çifti olmak üzere 
Özdil ve Işık ailelerine Al-
lah’tan saadet, huzur ve 
mutluluklar diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ

Hosrafoğlu ve Özde-
mir aileleri akraba oldu. 
Duygu ve Kasif Hosrafoğ-
lu’nun kızları Merve ile 
Zübeyde-Mevlüt Ali Öz-
demir’in oğulları Emrullah 
bir ömür mutluluk için 
evet dedi. Beyaz Gelincik 
Düğün Salonu’nda yapı-
lan düğünde davetlilere 
geleneksel Konya pilavı 
ikramında bulunuldu. Ya-
pılan düğünde Duygu-Ka-
sif Hosrafoğlu ve Zübey-
de-Mevlüt Ali Özdemir 
çiftleri davetlilerle tek tek 

ilgilenerek tebrikleri kabul 
ettiler.   Genç çift Merve 
ile Emrullah’ın mutluluk-
ları gözlerinden okunur-
ken çiftin yakın arkadaşları 
onların bu mutlu gününde 
dostlarını yalnız bırakma-
dılar. 

Yenigün Gazetesi ai-
lesi olarak bizlerde başta 
Merve ve Emrullah olmak 
üzere Hosrafoğlu-Özde-
mir ailelerine Allah’tan bir 
ömür huzur, mutluluk ve 
saadet diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ

Gazeteci Uğur Özteke
oğlunu evlendirdi
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Güçlerini birleştirerek gayrimenkul sektöründe farklı bir iz oluşturmak isteyen Halil İbrahim Akdemir, Abdurrahim Yılmaz, 
Muhammet Doruk ve Nuri Doruk’un oluşturduğu Vizyoner Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yapılan açılışla birlikte hizmete başladı

Vizyoner Gayrimenkul 
resmen hizmete başladı

Halil İbrahim Akdemir, Abdur-
rahim Yılmaz, Muhammet Doruk ve 
Nuri Doruk’un oluşturduğu Vizyoner 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Office 
One Plaza’da yapılan açılışla birlikte 
hizmete başladı. Dualarla gerçekleş-
tirilen açılış, ortakların kurdele kesimi 
ile başladı. Selamlama konuşmasını 

yapan Halil İbrahim Akdemir, farklılık 
ve sektördeki kaliteyi arttırma vurgu-
su yaparak, “Vizyoner Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı olarak biz 4 arkadaş 
olarak burayı açtık. 

Amacımız Konya’da gayrimenkul 
sektöründe kaliteyi arttırmak. Bizler 
sektördeki deneyimizi ve tecrübemizi 

yansıtmak için çalışacağız. Güçleri-
mizi birleştirip iyi işler yapacağımıza 
inanıyoruz. Vizyoner olarak sektörle 
ilgili olumlu izlenim sağlamak için uğ-
raşacağız. Kaliteli, hizmet ve esnek bir 
ekibimiz var. 

Biz sektörde 6 yıldır çalışıyoruz ve 
hizmetlerimiz bulunuyordu. Farklılık 

oluşturmak adına büyüme karara ala-
rak burası ortaya çıktı. Birbirimizi iyi 
tanıyoruz, iyi bir sinerji yakalayacağı-
mızı düşünüyoruz. Katılımcılarımıza, 
çözüm ortaklarımıza teşekkür ederiz” 
dedi. Açılış sonrası katılımcılara kok-
teyl ve içecek ikramında bulunuldu. 
n UFUK KENDİRCİ  

Vizyoner Gayrimenkul ortaklarından Halil İbrahim Akdemir, “ Birbirimizi iyi tanıyoruz, iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyoruz” diyerek Vizyoner’in memnuniyet odaklı çalışacağını söyledi.

‘Keyifler Safalar Ziyade Ola’ sloganı ile işe koyulan Şehr-i Sefa zengin menüsü ve birbirinden lezzetli yemekleriyle birlikte Yaka 
Mahallesi’ne açıldı. İşletme Müdürü Halil İbrahim Kilimci, “Sizlerin konforu ve rahatlığı için gücümüzü yettiğince çalışacağız” dedi

Şehr-i Sefa huzur vaat ediyor
Şehr-i Sefa Restaurant Cafe- Nar-

gile hizmete başladı. Şehrin gözde ve 
sakin bölgesi Meram’da gürültüden 
uzak botanik bir bahçe içine kurul-
muş olan Şehr-i Sefa Restaurant Ca-
fe-Nargile’nin açılışı gerçekleşti. Açı-
lışta kalabalık bir ziyaretçi topluluğu 
bulunurken İşletme Müdürü Halil İb-
rahim Kilimci açılış konuşmasını yap-
tı. Kilimci, müşteri memnuniyetinin 
önemine vurgu yaparak, “Sektörde 
öncü olmak, kaliteden ödün verme-
yerek, misafir memnuniyeti amaçlı 
bizler bu yola çıktık. Sizlerin konforu 
ve rahatlığı için gücümüzü yettiğince 
çalışacağız. Hizmetlerimizden söz et-
mek gerekirse yazlık ve kışlık alanları-
mız, 5 ila 20 kişilik odalarımız, sabah 
8’ den 23.30 kadar süren yemekleri-
miz, sıcak ve soğuk içeceklerimiz ile 
birlikte futbol heyecanını yaşacağı-
nız maç yayınlarımız olacak. Bunun 
yanında çocuklarınız bahçemizde 
gönlünce eğlenirken sizler kahvenizi 
yudumlayabileceksiniz. Nargilenin 
en güzelini sizlere sunmakla birlikte 
konservatuar mezunu arkadaşlarımız 
sizlere çarşamba, cuma ve cumartesi 

günleri canlı müzik sunacaklar. Me-
kanlar altınla kaplasak sizler olmadan 
burasının güzelliğinden söz edeme-
yiz. Burayı kurarken hiçbir özveriden 

kaçınmayan işletme sahibimiz Sefa 
Bediroğlu’na ve burada bizleri yalnız 
bırakmayan sizlere teşekkür ederim” 
diye konuştu. Açılış sonrasında kok-

teyl ve içecek konuklara ikram edilir-
ken ayrıca canlı müzik gösterimi de  
yapıldı.  
n UFUK KENDİRCİ

Şehrin gözde ve sakin bölgesi Meram’da gürültüden uzak botanik bir bahçe 
içine kurulmuş olan Şehr-i Sefa Restaurant Cafe-Nargile’nin açılışı gerçekleşti.
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Meram İlçesi 18 No’lu Lâdikli Aile Sağlığı Merkezi hayırsever Sanayici ve İşadamı Celalettin Hakan Katırcı tarafından yeniden 
yaptırılacak. Protokol imza töreninde konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya halkının hayırsever olduğunu söyledi

‘Konya halkı hayırseverdir’
Meram İlçesi 18 No’lu Ladikli Aile 

Sağlığı Merkezinin Hayırsever Cela-
lettin Hakan Katırcı tarafından yeni-
den yapılmasıyla ilgili protokol Konya 
Valilik makamında imzalandı.

 Protokol imza törenine Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Hayırsever 
Celalettin Hakan Katırcı ile babası 
Mehmet Katırcı ve Halk Sağlığı Mü-
dürü Dr. Hasan Öznavruz katıldı. 
Celalettin Hakan Katırcı tarafından 
yeniden yaptırılacak olan Aile Sağlığı 
Merkezine Mehmet Katırcı ve Ailesi 
ismi verilecek. 

KONYALILAR HAYIRSEVERDİR
Protokol imza töreninde Konya 

Valisi Yakup Canbolat, Konyalıların 
hayırsever olduğunu belirterek, “Ha-
yır işleri her zaman güzel işlerdir. 
Katırcı ailesinin hayırların Allah(C.C.) 
kabul etsin. Konya ve Konya halkı 
hayırseverdir. Her zamanda bu ha-
yırseverliği takdire şayandır. Sizlere 
ve Konyalılara bu anlamda teşekkür 
ediyorum. 

Yapılacak olan Aile Sağlık Mer-
kezinin Selçuklu mimarisi tarzında 
yapılması iyi olur. Şehrimize kazan-
dırılacak olan Aile Sağlık Merkezi va-

tandaşlarımıza ve Konyalılara hayırlı 
olsun” dedi.

SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEK 
OLMAKTAN MUTLUYUZ 

Hayırsever Sanayici ve İşadamı 
Celalettin Hakan Katırcı’da, Aile Sağ-
lık Merkezi Yaptırma sözümüzü yeri-
ne getirecek olmaktan mutlu olacağız 
diyerek, “Konya ekonomisine ve istih-
damına katkı yapan Katırcı ailesi ola-
rak şehrimize elimizden gelen katkıyı 
yapma amacıyla Meram ilçesinde Aile 
Sağlık Merkezi yaptırma sözümüz 
vardı. Allaha şükürler olsun. Bize bu 
sözümüzü yerine getirmeyi nasip etti. 
İnşallah yaptıracağımız Sağlık ocağın-
da insanlarımız sağlık hizmeti alarak 
şifa bulurlar. Bizde Katırcı ailesi olarak 
bundan mutlu oluruz. 

Yaptıracağımız aile sağlık merke-
zine babam Mehmet Katırcı ve Aile-
si ismini vereceğiz. Meram ilçemize 
yaptıracağımız sağlık merkezi için biz-
lere yardımcı olan Başta Sayın Valimiz 
Yakup Canbolat’a, Meram Belediye 
Başkanı Sayın Fatma Toru’ya, Konya 
Halk Sağlığı Müdürü Sayın Dr. Hasan 
Öznavruz’a ve diğer emeği çekenlere 
teşekkür ederiz. Her zaman şehrimize 

hizmet etmek bizleri mutlu edecek-
tir” diye konuştu. 

AİLE SAĞLIK MERKEZİ 
1 YILDA YAPILACAK

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan 
Öznavruz’da, “Meram İlçesi Ladikli 
Mahallesinde bulunan 18 Nolu Aile 
Sağlığı Merkezi halihazırda 16709 
nüfusa hitap etmekte olup, 5 aile 
hekimliği birimi ile hizmet veriyor. 
Mevcut bina 1996 yılında yapılmış, 2 
kattan oluşmaktadır.  Toplam 390 m2 
kapalı alana sahiptir. Arsası 1154,50 
m2’dir. Bina deprem, yangın, engel-
li yönetmeliklerine uygun olmayıp, 
uygun hale getirilmesi ekonomik de-
ğildir. Yeni yapılması planlanan bina 
hayırsever Celalettin Hakan Katırcı 
tarafından Mehmet Katırcı ve Aile-
si adına yaptırılacaktır. Mevcut bina 
yıkılarak yapılacak yeni bina 298 m2 
oturum alanına sahip, 2 kattan oluş-
makta olup, toplam 596 m2 kapalı 
alana sahip olacaktır. Bina 10 aile he-
kimliği birimi hizmet verecek şekilde 
tasarlanmıştır. Yeni binanın 1 yıl için-
de inşaatının tamamlanıp teslim alın-
ması planlanıyor” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram İlçesi 18 No’lu Ladikli Aile Sağlığı Merkezinin Hayırsever Celalettin Hakan Katırcı tarafından 
yeniden yapılmasıyla ilgili protokol Konya Valilik makamında imzalandı.

‘Anadolu insanı her şeyin
en iyisine ve güzeline layık’

AK Parti Konya Milletvekili 
Mustafa Baloğlu, Seydişehir’in  bazı 
mahallelerini ziyaret etti.

Milletvekili Baloğlu, Seydişe-
hir’e bağlı Taraşcı, Gökçehüyük, 
Kumluca, Kuran, Kesecik, İncesu, 
Manastır, Boyalı ve Karabulak  ma-
hallelerini ziyaret etti. Babaoğlu, 
beraberindeki Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti 
İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve 
partililerle birlikte ziyaret ettiği ma-
hallelerde vatandaşlarla ve mahalle 
muhtarları ile görüşerek istek ve ta-
leplerini dinledi. Yoğun bir program 
yaşadıklarını kaydeden AK Parti İlçe 
Başkanı Mustafa Konurer;” Sayın 
vekilimiz bizleri ziyaret etti. Bizlere 
vermiş olduğu enerjiden dolayı mü-
teşekkiriz. 

Memleketimiz ve Seydişehir’i-
miz için hayırla vesile olmasını di-
liyorum” şekilinde konuştu.  Dış 
mahallelerde Konya Milletvekili 
Mustafa Baloğlu ile birlikte bir dizi 
ziyarette bulunduklarını ifade eden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
”Yerel ihtiyaçları bizler , genel ih-
tiyaç ve sıkıntıları Sayın Vekilimiz 
dinledi, notlar aldık. Gerekli yerlerle 
iletişimde bulunacaklar. Sayın veki-
limize özellikle ihtiyaçların yerinde 
tespiti noktasında vatandaşlarımız-
la yüzyüze görüştüğü için teşekkür 
ediyorum. Bu tür ziyaretleri vekil-

lerimiz zaman zaman yapıyorlar 
,  bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu 
tür ziyaretlerle sıkıntıların tespitini 
yaparak çözüm yolları üretiyoruz.
Ziyaretlerin ilçemize hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum.”dedi. 
Seydişehir’de köylerden ve belde-
lerden dönüşen mahalleleri Beledi-
ye Başkanı ve İlçe Başkanı ile birlik-
te ziyaret ettiklerini ifade eden AK 
Parti Konya Milletvekili Mustafa Ba-
loğlu ;”Mahalle sorunlarımız ve ülke 
sorunlarımız konusunda mahalle 
sakinlerimizle ve muhtarlarımızla 
istişare ettik. Çok verimli bir gezi 
oldu. Hizmetler devam ediyor. Hem 
Büyükşehirimizin hizmetleri, hem 
de Seydişehir ilçe  Belediyemiz, 
merkezi hükümetimizin hizmetleri 
devam ediyor. Tabi ülkemizde is-
tikrar devam ettikçe, güven devam 
ettikçe, refah düzeyimiz arttıkça,her 
beldemiz,her bölgemiz bu refah dü-
zeyinden, artıştan istifade edecek.Şu 
bir gerçek Anadolu insanı her şeyin 
en iyisine ,en güzeline layık. Bizde 
Ak Parti ekibi olarak bu hedefte,bu 
gayede en iyi şekilde hizmet etmeye 
gayret ediyoruz. Ben tüm halkımıza 
çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaret-
lerimiz sırasında bizleri bağırlarına 
bastılar, misafirperverlikle karşıla-
dılar. Güç ve enerji verdiler hepsine 
çok teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Şiiri Rahmani aydınlıkta yürütmeliyiz’

Meram Belediyesi Şehrin Tasarım 
Atölyesi tarafından “Mecalis-i Seb’a 
Günleri” kapsamında düzenlenen et-
kinliklerin ilkine Ünlü Şair, Akademis-
yen ve Yazar Nurullah Genç konuk 
oldu. Ünlü şair, çocukluğunda yaşadı-
ğı sıkıntıları, edebiyatı, şairliği, neden 
iktisatçı olduğu gibi konularda keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdi. 

“İKİ TİP ŞAİR VARDIR”
İki tip şairin olduğunu kaydeden 

Genç, “Bizim şiirimiz toprağa dayalı 
sanattır. Mütevazıdır, üstünlük iddia-
sında değildir ve Allah içindir. Şuara 
suresinde şairleri tasvir ederken bu-
nun için ikiye ayırır: Her vadide şaşkın 

şaşkın gezen ve sapkınlığa götüren şi-
irler ve şairler, bir de zulme uğradık-
ları için şiir yazan ve hakkı dile geti-
ren şairler. Şairliğin kaynağı Cenab-ı 
Allah’ın ‘Kelam’ sıfatıdır” dedi.  Şiirin 
bir şeytani karanlığı bir de Rahma-
ni aydınlığının olduğuna işaret eden 
Şair Nurullah Genç, şöyle konuştu: 
“Biz bu Rahmani aydınlıkta yürüme-
ye çalışanlardan olmalıyız. Yani yaz-
dığımız metinler; insanları garipliğe, 
sapkınlığa ve ağır melankoliye sevk 
eden metinler olamaz. Müslüman-
ların şiir tarihine baktığımız zaman 
bunu görüyoruz.” Şair Akademisyen 
Nurullah Genç, söyleşiyi Suriye dra-

mını anlatan ve deniz kenarına vuran 
Aylan bebeğin cesedinden esinlene-
rek yazdığı Altıncı Tablet isimli şiiri 
okuyarak sonlandırdı. Şehrin Tasarım 
Atölyesi’nde Hayat bölümünde yaz 
akşamlarını daha keyifli ve okunaklı 
hale getirmek için 7 farklı akşamda 7 
farklı konseptte düzenlenecek Meca-
lis-i Seb’a Günleri’nde 7 başlık; sanat, 
tarih, edebiyat, müzik, mimari, sine-
ma ve şiir üzerine olacak. Alanında 
uzman isimler bu söyleşilere konuş-
macı olarak davet edilerek, halkın 
merak duyduğu konularda bilgi sahibi 
olması sağlanacak.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Şehrin Tasarım Atölyesi tarafından düzenlenen Mecalis-i Seb’a Günleri, Şair Akademisyen “Nurullah Genç İle Hayatın ŞİİRseli” programıyla başladı.

Nurullah Genç



Konya’da bir mahalle muhtarı 5 
yıldır birlikte yaşadığı iddia edilen ka-
dını otomobilinde bıçaklayarak öldür-
dükten sonra kendini de bıçakla yara-
ladı. Olay, Meram ilçesi Antalya Çevre 
Yolu Caddesi üzerinde meydana gel-
di. İddiaya göre, Konya’nın Karapınar 
ilçesi Adalet Mahallesi Muhtarı Mus-
tafa Ç. (53) 5 yıldır birlikte yaşadığı eşi 
Hacer Göral’ın (45) içinde bulunduğu 
42 JD 310 plakalı otomobili yol kena-
rına park etti. Araçtan inerek yol ke-
narında bulunan bir parka giden ikili 
bir süre oturarak kavun kesti. Tekrar 

otomobile dönen ikili arasında henüz 
bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine Mus-
tafa Ç. kavun kestiği bıçakla yanında 
oturan Hacer Göral’ı boynundan ve 
kalbinden bıçakladı. 

“ARAÇTA ÖLÜ VAR, 
POLİSİ ARADIM” DEDİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yara-
lanan kadın hayatını kaybetti. Musta-
fa Ç. aynı bıçakla kendini de yaraladı. 
Çevreden geçen bir kişi, Mustafa Ç.’yi 
kanlar içerisinde görmesi üzerine 
şüpheliye iyi olup olmadığını sordu. 

Bunun üzerine Mustafa Ç. “Araçta 
ölü var, polisi aradım” demesi üzerine 
ihbarcı polisi arayarak durumu bildir-
di.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki 
çocuk annesi Hacer Göral’ın hayatını 
kaybettiğini belirledi. 

Mustafa Ç. ise ambulansla Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kadının 3 ay önce 
Mustafa Ç’nin kendisini darp ettiği 
iddiasıyla polise şikayette bulunduğu 
öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.  
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
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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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Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişi otel 
odasında ölü bulundu.  Olay Eski Garaj Civarı 
Uludağ Caddesinde yakınlarında bulunan bir 
otel odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, ilçede yapımı devam eden bir yol şan-
tiyesinde çalışan Hamza A. (40) otel odasının 
banyo kısmında fıskiyeye eşarpla asılı olarak 
bulundu. Odaya giren iş arkadaşları tara-
fından Hamza Hamza A.’nın cansız bedeni 
bulununca polise haber verildi. İntihar 
ettiği iddia edilen şahsın cansız bedeni olay 
yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi 
için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Konya’da bir apartmanın bahçesindeki bir 
bisikletin aküsü çalındı. Olay, 17 Ağustos 
günü Meram ilçesi Esenler Mahallesi Yedi-
tepe Caddesi üzerinde bulunan bir apart-
manın bahçesinde meydana geldi. Güvenlik 
kamerasına yakalanan hırsızlardan biri 
gözcülük yaparken diğeri yanında getirdiği 
bıçak ile önce akülü bisikletten aküyü söktü 
daha sonra aküyü alarak olay yerinden hızla 
çıkıp kaçtı. 32 saniye süren akü hırsızlığının 
ardından bisikletinden akünün çalındığını 
fark eden Gökhan Baş, polise ihbarda bulun-
du. Polis hırsızların yakalanması için çalışma 
başlattı.  n İHA

32 saniye süren
hırsızlık kamerada

Otel odasında
ölü bulundu!

Konya’da bir sürücü önünde seyreden aracın sürücüsüyle 
tartışarak av tüfeğiyle havaya ateş etti. Yaşanan korku dolu 
anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.  Olay, Karatay ilçesi 
Mengene Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, kavşakta iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen 
bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası çevreden 
geçenler ve otomobilde bulunan diğer kişiler sürücüleri sa-

kinleştirmeye çalıştı. Öndeki aracın sürücüsü yoluna devam 
ederken tartıştığı diğer araç sürücüsü otomobilin arka koltu-
ğundan av tüfeğini çıkararak havaya bir el ateş etti. Korku 
dolu anlar yaşatan öfkeli sürücü küfürler savurarak av tüfeği-
ni otomobiline bıraktı. Yaşananlar bir cep telefonu kamerası 
tarafından kaydedildi.
n İHA

Küfürler savurarak tüfekle havaya ateş etti!

Yeni evinin balkonundan
düşerek hayatını kaybetti!

Seydişehir ilçesinde satın al-
dığı evinin balkonunda bakarken 
üçüncü kattan düşen engelli genç 
hayatını kaybetti.  Olay, Kızılcalar 
Mahallesi 315 Sokak üzerinde bu-
lunan inşaatı tamamlanmış ancak 
henüz oturulmayan binada mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Ramazan Işık (24) satın aldığı eve 
bakmak üzere binanın üçüncü ka-
tına çıktı. Balkondan aşağı baktığı 

sırada dengesini kaybeden engelli 
genç üçüncü kattan düştü. Ambu-
lansta ilk müdahalesi yapılan genç 
kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hasta-
nesinde hayatını kaybetti. Ramazan 
Işık’ın engelli kadrosundan Seydişe-
hir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
atandığı ve maaşı ile aldığı daireye 
bakmak üzere geldiği sırada düştü-
ğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor.  n İHA

Beyşehir Gölü ile Seydişehir ilçesindeki Soğla Gölü, ‘hayalet ağ’ olarak nitelendirilen atık ve terk edilmiş ağlardan temizleniyor

Göllerdeki ‘hayalet 
ağlar’ temizleniyor

Konya Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürün-
leri Şube Müdürü İbrahim Halil Öz-
men yaptığı açıklamada, her iki gölde 
yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler 
verdi. Bakanlığın yürüttüğü proje çer-
çevesinde başlatılan çalışmalarla “ha-
yalet ağ” temizliği yapılan Beyşehir 
Gölü ile Soğla göllerinde terk edilmiş 
ağlar ile pinterlerin çok büyük bir kir-
lilik oluşturduğunu belirten Sözmen, 
geçen yıl başlanan projenin kapsa-
mını genişleterek bu yıl Soğla Gö-
lü’nü de çalışmalara dahil ettiklerini 
vurguladı. Sözmen, “Bu projemizde, 
Beyşehir Gölümüzde tespit ettiğimiz 
bölgelerdeki atık ve terk edilmiş ağ-
ları, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi-
mizdeki çalışan avcılarımız vasıtasıyla 
gölden çıkararak temizliyoruz. Proje-
nin finansmanını sağlayan bakanlığı-
mızın bu çalışmaları sayesinde, her 
iki gölün tabanında büyük bir kirlilik 
meydana getiren “hayalet ağ” dedi-
ğimiz eski, atılmış, terk edilmiş ağları 
tatlı sulardan çıkarıyoruz. Bu ağların 
toplanması için çok ciddi bir çalışma 

yürütüyoruz. Şu ana kadar, Beyşehir 
Gölümüzde 15 bin metrelik, Soğla 
Gölümüzde ise 12 bin metrelik bir 
ağ topladık. Bunlar çok ciddi bir kir-
lilik oluşturuyor. Kirliliğin dışında, bu 
ağlar göl tabanındaki balıkların ölüm-
lerine de sebep oluyorlar ve insanlar 
için tehlike arz ediyorlar. Bunları te-
mizleyerek hem göllerimizin temiz-
lenmesine avcılarımız büyük bir katkı 
sağlamış oluyor, hem de bu çalışma-
larla balık ölümlerinin önüne geçmiş 
oluyorlar” dedi.

Beyşehir Gölü’ndeki çalışmala-
ra katılan balıkçı İbrahim Erdoğan 
da, yürütülen projeye katılarak açıl-
dıkları göl sularında bu defa deyim 
yerindeyse balık yerine “hayalet ağ” 
avlamaya başladıklarını söyledi. Ağ 
toplama faaliyetlerine katılan balıkçı 
Emre Yılmaz da, bu projenin hayata 
geçirilmesinden dolayı Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığına teşekkür 
ederken, yürütülen çalışmaların de-
vamının gelmesini beklediklerini dile 
getirdi.
n İHA 

Önce kavunu sonra eşini kesti!

Balık ölümlerinin önüne geçmek için yapılan çalışmalarla Beyşehir Gölü'nde 15 
bin metrelik, Soğla Gölü'nde ise 12 bin metrelik bir ağ toplandı.



Geçtiğimiz günlerde Konya Tabip 
Odası tarafından gündeme taşınan 
hekimlerin zorunlu mesleki sigorta 
yaptıramaması sorunu ile ilgili olum-
lu gelişmeler var. TOBB Türkiye Sağ-
lık Kurumları Meclisi ve Konya Tabip 
Odası Başkanı Dr.Seyit Karaca, yak-
laşık iki aydır çeşitli sebeplere bağlı 
olarak, yoğun bir şekilde hekimler 
tarafından dile getirilen mesleki zo-
runluluk sigortası yaptıramama so-
runu ile ilgili gelişmeler konusunda 
bilgi verdi. Durumu TOBB nezdinde 
de takip ettiklerini ve TOBB yönetimi 
tarafından yapılan girişimlerle Hazi-
ne Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Genç ile konuyu değerlen-
dirdiklerini ifade eden Dr.Karaca 
açıklamasında şu bilgilere yer verdi: 
“TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız 
Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üze-
re konu ile ilgilenen tüm arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum. Yaptıkları 
girişimlerle konuyu Hazine Müste-

şarlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet 
Genç ile değerlendirdik. Sn. Ahmet 
Genç konuyu yakinen takip ettikleri-
ni, şu anda Hazine Müsteşarlığı, Sağ-
lık Bakanlığı ve Sigortacılık sektörü ile 
ortak yürütülen bir teknik çalışmanın 
bulunduğunu, kısa bir süre içerisinde, 
bu teknik çalışmanın sonucunun Ha-
zine Müsteşarımıza ve ilgili Bakanlara 
arz edileceğini, müteakiben de sıkın-
tının ortadan kalkacağına inandığını 
ifade etti. Şu anda yaklaşık 20.000 
civarında hekimin yaptırmakta zor-
landığı ve teminatsız kalma, ayrıca si-
gorta yaptıramadığı için cezai bir hü-
kümle karşılaşma sorunlarına yönelik 
olarak ta, düzenlemenin Temmuz 
2017’yi de kapsayacak şekilde yapı-
larak sıkıntının ortadan kaldırılacağını 
ifade etti. Kendilerine, şahsım ve tüm 
meslektaşlarım adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. En geç bir hafta on gün-
lük bir süreçte sıkıntının aşılacağını 
bekliyorum.”    n HABER MERKEZİ
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Konya’da tarla meselesi yüzünden çıkan 
kavgada baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vurula-
rak öldürüldü.  Olay, Karapınar ilçesine bağlı 
Yeni Yayla Mahallesinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, tarla meselesi yüzünden 
husumetli olan Yakup K. (45), tarla komşusu 
Celal Altuntaş (65) ve oğulları Şemset (34) 
ile İsmail Altuntaş’ı (29) av tüfeğiyle vurarak 
öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı jandar-
ma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına 
alındı. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir 
krizi geçirirken incelemelerin ardından cena-
zeler Karapınar Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  
n İHA

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tatilden 
dönen ailenin içinde bulunduğu otomo-
bilin takla atması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.  Kaza, 
Seydişehir Konya yolu Muradiye kavşağı 
yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Antalya’dan tatilden döndükleri öğreni-
len Emrah Zengin’in kullandığı 68 BN 425 
plakalı otomobil sürücünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkar-
ken, taklalar atarak tarlaya devrildi. Kazada 
sürücü ile araçta bulunan eşi Büşra Zengin 
ağır yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  n İHA

Tatilciler dönüş
yolunda kaza yaptı

Tarla kavgası 2 
ölümle sonuçlandı

Konya’da yoldan çıkarak devrildikten sonra alev alan oto-
mobildeki bir çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.  Ramazan Karagöz 
idaresindeki 42 SN 526 plakalı otomobil, merkez Meram ilçe-
si Çarıklar Mahallesi’nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.  Kazada, sürücü 
Ramazan Karagöz ile otomobilde bulunan Eyüp, Hüdaver-
di, Salih, Muhammed Ali ve Ahmet Karagöz (6) yaralandı.  

Yaralılar çıkartıldıktan sonra araçta yangın çıktı.  Kısa sürede 
otomobilin büyük bölümünü etkisi altına alan yangın, itfaiye 
ekiplerince söndürüldü.  Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Kara-
göz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Tedavi altındaki 5 
kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
n AA

Alev alan otomobilde can verdi!

Beyşehir’de 32 okul 
beslenme dostu oldu

Ereğli Belediyesi Hobi 
Bahçeleri’nde hasat zamanı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü 
Beslenme Dostu Okul Projesi kapsa-
mında, Beyşehir’de 32 okul sertifika 
almaya hak kazandı.

Beslenme Dostu Okul Projesi 
kapsamında, okulların sağlıklı bes-
lenme ve hareketli yaşam koşulları-
na teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı 
beslenme, düzenli fiziksel aktivite-
nin özendirilmesi sağlanmak sure-
tiyle obezitenin önlenmesi ve hare-
ketli yaşam konularında duyarlılığın 
arttırılması ve bu konuda yapılan 
iyi uygulamaların desteklenmesi ile 
okul sağlığının daha iyi düzeylere çı-
karılmasını sağlayan proje,

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türki-
ye Halk Sağlığı Kurumu’nun Obezi-
te, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar 
Daire Başkanlığı tarafından 2010 

yılından beri ortaklaşa yürütülen 
‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ Mil-
li Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul 
öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri 
kapsamaktadır. 2015-2016 Eğitim 
Öğretim yılındaBeyşehiŕ de Beslen-
me Dostu Okul Projesisertifikasını 
almaya hak kazanan toplam 9 okula 
sertifikaları verilmişti. 2016-2017 
Eğitim Öğretim yılında iseBeyşehir 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okul/kurumlardan 32’si Beslenme 
Dostu Okul Projesi için başvuruda 
bulunup sertifika almaya hak ka-
zandı.Beyşehir’de toplam 41 okul/
kurumBeslenme Dostu Okul serti-
fikasına sahip oldu. Beyşehir Kon-
ya’da geçen eğitim-öğretim yılında 
olduğu gibi bu yılda Konya’nın tüm 
ilçeleri arasında birinciliğe ulaştı.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi ilçenin cadde ve sokaklarında yaptığı asfalt çalışmalarının 
yanında eğitime katkı sağlamak amacıyla okul bahçelerini de asfaltlıyor

Karatay Belediyesi’nden
eğitime asfalt desteği

Karatay Belediyesi alt yapı çalış-
maları tamamlanan bölgelerde yol 
yapım, bakım ve onarım çalışmalarını 
sürdürürken, eğitime katkı sunmak 
amacıyla Elmacı Mahallesi’nde bulu-
nan Yusuf Gül İlkokulu bahçesinde 
asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Okul 
bahçelerinin daha temiz ve düzgün 
olması için yapılan çalışmayla öğren-
cilerin daha rahat hareket etmeleri 
sağlanacak. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, göreve geldikle-
ri andan itibaren okul bahçelerinin 
asfaltlanması ve çevre düzenlemele-
rinin yapıldığını dile getirdi. Başkan 
Hançerli, “Vatandaşlarımızın cadde 
ve sokağını asfaltlarken, çocuklarımı-
zın eğitim gördüğü eğitim kurumları-
na da destek oluyoruz. Bu bazen eği-
tim yardımı olarak gerçekleştiği gibi, 
bazen de bahçelerin asfaltlanması, 
okul çevresinde düzenleme olabiliyor. 

Eğitim alanlarının temiz ve bakımlı 
olması önemlidir. 

Çocuklarımızın eğitimi bizim için 
önemli” dedi. Eğitime ve çocuklara 
olan ilgi ve sevgilerinin çalışmalarına 
da yansıdığına dikkat çeken Başkan 
Mehmet Hançerli, “Geleceğimizin te-
minatı en büyük hazinemiz olan de-

ğerli yavrularımızın daha yaşanılabilir 
bir Karatay’da hayatlarını idame ettir-
meleri, onlara daha güzel bir yaşam 
alanı bırakmak için var gücümüzle 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve 
okullarımızla birlikte çeşitli projelere 
imza atıyoruz. Çocuklarımızın tenef-
füslerde okul bahçesinde rahatça oy-

nayabilmeleri için ekiplerimiz asfalt 
çalışması yapıyor. Bu çalışmalarımızı 
imkanlar doğrultusunda Karatay’da 
ihtiyaç duyulan tüm okullarımızda 
yapıyoruz ve yapmaya devam edece-
ğiz. Önümüzdeki süreçte de eğitime 
olan desteklerimiz sürecek” ifadeleri-
ni kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi tarafından 
Toros Mahallesi’nde yapılan Hobi 
Bahçeleri huzurun yeni adresi oldu. 
Hobi bahçelerinde insanlar mey-
ve ve sebze yetiştirebiliyor, ayrıca 
temiz havada hoş vakit geçirebili-
yorlar.  Hobi bahçelerine sahip olan 
vatandaşlar: “Şehre böyle güzel bir 
yeri kazandıran Belediye Başka-
nımız Özkan Özgüven ve ekibine 
teşekkür ederiz” dediler. Halkımı-
zın huzur bulacağı güzel bir alan 
oluşturduk diyen Başkan Özgü-
ven: “Sosyal kaynaşma merkezi ve 
üretmenin hazzını duyarak huzurlu 
vakit geçirilmesi amacıyla oluştur-
duğumuz bu yer özellikle çocukları-
mızın doğayı ve toprağı sevmelerine 

olanak tanıyor. Hobi bahçelerimizde 
vatandaşlarımız piknik yaparak, 
kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir 
ortamda tüketerek boş zamanlarını 
en güzel şekilde değerlendirebili-
yorlar. Bu güzel projemize yoğun 
ilgi gösteren ve hoşnutluklarını dile 
getiren hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum. Ereğli’mize her anlamda 
ilkleri yaşatıyoruz. Hobi bahçeleri-
mizde şehrimizde ilk olma özelliği 
taşıyor. 

Proje ve çalışmalarımızla ilçemi-
zi modern kültüre kavuşturmak için 
çalışıyoruz. Halkımızın desteğiyle de 
çalışmalarımıza yoğun bir şekilde 
devam edeceğiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hekimlerin sigorta sorununda çözüme doğru

Dr. Seyit Karaca

Mehmet Hançerli
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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

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ÇALIŞANLAR

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

ELEMANLAR 
ARANIYOR

Adres : B.Kayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi
Evrenköy Caddesi No:4 Selçuklu/KONYA

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

· MONTAJ ELEMANLARI
· KAYNAKÇILAR
· CNC OPERATÖRÜ 
(PROĞRAMLAMA YAPABİLEN)

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Pancar Ekicileri 
başsız kalmayacak!

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne 
2013 yılında aday olan Prof. Dr. Mevlüt 
Mülayim, geçtiğimiz günlerde mevcut 
Başkan Karaman Milletvekili ve PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un 
yeniden aday olmayacağını açıklamasının 
ardından bir açıklama yaptı. Mülayim, 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 26 
Ağustos Cumartesi günü  genel kurul top-
lantısı yapacağını hatırlatarak şunları söy-
ledi, “Milletvekilimiz mevcut Başkan Sayın 
Recep Konuk, aday olmayacağını açıkladı. 
2013 seçimlerinde aday olmuştum. Bu 
seçimlerde de aday olmam konusunda ıs-
larlar olması nedeniyle böyle bir açıklama 
yapma gereği duydum. 

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
büyük bir camiadır. Ekicisiyle çalışanı ile 
büyümeye devam eden bir kuruluş olma-
sı nedeniyle Konya için bir kazançtır. Bu 
kurum elbette başsız kalmayacaktır. Kim-
senin endişe etmesine gerek yoktur. Çift-
çiyi bilen, profesyonel yönetimi bilen, ku-
rumu daha ileriye götürecek bir yönetim 
mutlaka iş başına gelecektir. Kurumların, 
çiftçilerin bütün tarafların endişe etmesine 
gerek olmadığına inanıyorum.”
n TEVFİK EFE 
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T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAHDİTLİ PLAKA VERİLMESİ İHALE İLANI
Resmi yada Özel kuruluşlara veya öğrencilere ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti vermek amacı 
ile kullanılan ve Konya il sınırları içinde tahdit kapsamında bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Tescil Şube Müdürlüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli C plaka serisine kayıtlı aşağıda 
belirtilen tahditli plakalar ile Ereğli İlçesinde belirtilen tahditli plakaların 30 yıl müddetle verilmesi işi, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) 
ihale usulü ile yapılacaktır.
İhaleler, 06.09.2017 Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından 
Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi 
yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
Tahditli C plakalar ve Ereğli İlçe Plakalar numaraları, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme 
şekilleri ile ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
İsteklilerin, 05.09.2017 Salı günü saat 12.30’a kadar istenen belgeleri Belediyemiz Ulaşım Trafik 
Sinyalizasyon Şube Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile 
başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler : 
5.1   a- Dilekçe,
b- Tebligat için adres beyanı,
c- Gerçek kişi olması halinde:
1- Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
2- Ehliyet fotokopisi (Müracaat edeceği araca uygun ehliyet sınıfı şartı aranır.)
3- İkametgah ilmühaberi, Adres Bilgileri Raporu (C plakalar için Konya İl Merkezindeki Selçuklu, 
Meram ve Karatay ilçelerinden birinde 2 yıl ikamet etmiş olma şartı aranır. Ereğli İlçesi tahditli plaka 
ihalesine katılmak isteyenler için plakanın kayıtlı bulunduğu İlçe Merkezinde 2 yıl ikamet etmiş olmak 
şartı aranır.  )
4- Vergi Dairesi mükellefiyet kaydı. (Tek geçim kaynağının sürücülük olma şartı aranır.)
5- Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler 
Kanununun 35. maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)
d- Tüzel kişi olması halinde: 
1- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır) veya bu 
hususları tevsik eden belgeler. 
2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihaleye ilişkin ilanın 
yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ,
e- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,
 Tüzel kişi olması halinde imza sirküleri,
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter 
tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
     g- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu 
bulunmadığına dair belge,
h- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 
Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. 
(Teminat mektubu verilmesi halinde 2886 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olması, limit içi ve süresiz 
olması gerekmektedir.)
Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünde bedelsiz 
olarak görülebilir.
 İlan Olunur.
Sıra
No. Plaka Nosu Araç İstiap Haddi 30 Yıllık Toplam

Muhammen Bedeli
Geçici

Teminat
İhale
Saati Ödeme Şekli

1 42 C 1065 Sürücü Hariç
9-21 Kişi ( 21 Dahil ) 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.00 1Taksit Peşin,

kalanı 5 taksit

2 42 C 1077 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.02 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

3 42 C 1080 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.04 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

4 42 C 1082 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.06 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

5 42 C 1083 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.08 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

6 42 C 1089 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.10 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

7 42 C 1091 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.12 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

8 42 C 1092 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.14 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

9 42 C 1093 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.16 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

10 42 C 1094 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.18 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

11 42 C 1095 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.20 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

12 42 C 1096 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.22 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

13 42 C 1097 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.24 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

14 42 C 1098 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.26 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

15 42 C 1099 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.28 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

16 42 C 1100 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.30 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

17 42 C 1101 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.32 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

18 42 C 1102 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.34 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

19 42 C 1103 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.36 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

20 42 C 1104 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.38 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

21 42 C 1105 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.40 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

22 42 C 1106 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.42 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

23 42 C 1107 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.44 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

24 42 C 1108 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.46 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

25 42 C 1109 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.48 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

26 42 C 1110 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.50 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

27 42 C 1111 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.52 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

28 42 C 1112 Sürücü Hariç
9-21 Kişi ( 21 Dahil ) 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.54 1 Taksit Peşin,

kalanı 5 taksit

29 42 C 1113 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.56 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

30 42 C 1114 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 10.58 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

31 42 C 1115 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 11.00 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

32 42 C 1116 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 11.02 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

33 42 C 1117 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 11.04 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

34 42 C 1118 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 11.06 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

35 42 C 1119 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 11.08 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

36 42 C 1120 “           “ 223.000,00 TL+KDV 6.690,00 TL 11.10 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

37 42 C 1157 Sürücü Hariç
22-28 Kişi (28 Dahil) 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.12 1 Taksit Peşin,

kalanı 5 taksit

38 42 C 1161 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.14 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

39 42 C 1162 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.16 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

40 42 C 1163 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.18 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

41 42 C 1164 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.20 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

42 42 C 1165 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.22 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

43 42 C 1166 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.24 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

44 42 C 1167 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.26 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

45 42 C 1168 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.28 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

46 42 C 1169 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.30 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

47 42 C 1170 “           “ 242.000,00 TL+KDV 7.260,00 TL 11.32 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

48 42 C 1179 Sürücü Hariç 29 ve 
üzeri 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.34 1 Taksit Peşin,

kalanı 5 taksit

49 42 C 1180 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.36 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

50 42 C 1181 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.38 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

51 42 C 1182 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.40 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

52 42 C 1183 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.42 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

53 42 C 1184 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.44 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

54 42 C 1185 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.46 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

55 42 C 1186 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.48 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

56 42 C 1187 Sürücü Hariç 29 ve 
üzeri 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.50 1 Taksit Peşin,

kalanı 5 taksit

57 42 C 1188 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.52 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

58 42 C 1189 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.54 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

59 42 C 1190 “           “ 262.000,00 TL+KDV 7.860,00 TL 11.56 1 Taksit Peşin,
kalanı 5 taksit

60 42 GAD 04 Sürücü Hariç 9-21 Kişi 
(21 Dahil ) 37.500,00 TL+KDV 1.125,00 TL 11.58 Tamamı Peşin

61 42 GAD 07 “           “ 37.500,00 TL+KDV 1.125,00 TL 12.00 Tamamı Peşin
62 42 GAD 13 “           “ 37.500,00 TL+KDV 1.125,00 TL 12.02 Tamamı Peşin
63 42 GAD 14 “           “ 37.500,00 TL+KDV 1.125,00 TL 12.04 Tamamı Peşin
64 42 GAD 15 “           “ 37.500,00 TL+KDV 1.125,00 TL 12.06 Tamamı Peşin
65 42 GAD 16 “           “ 37.500,00 TL+KDV 1.125,00 TL 12.08 Tamamı Peşin
66 42 GAD 17 “           “ 37.500,00 TL+KDV 1.125,00 TL 12.10 Tamamı Peşin
67 42 GAD 19 “           “ 37.500,00 TL+KDV 1.125,00 TL 12.12 Tamamı Peşin

68 42 GAE 18 Sürücü Hariç
29 ve üzeri 32.500,00 TL+KDV 975,00 TL 12.14 Tamamı Peşin

69 42 GAE 19 “           “ 32.500,00 TL+KDV 975,00 TL 12.16 Tamamı Peşin
Basın 653630 - www.bik.gov.tr

Yıldırım tarafından temeli atılan Konya YHT Garı’nın, yılda 3 milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor 

3 milyon yolcuya hizmet verecek
Başbakan Binali Yıldırım tarafından 

temeli atılan Konya Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) Garı’nın yılda 3 milyon yolcu-
ya hizmet vermesi bekleniyor. Devlet 
Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel 
Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklama-
da, Konya YHT Garı ve Kayacık Lojistik 
Merkezi’nin temelinin, Başbakan Yıldı-
rım tarafından, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da 

katıldığı törenle atıldığı hatırlatıldı. Yılda 
3 milyon yolcuya hizmet vermesi bekle-
nen garın, Konya Büyükşehir Belediyesi-
nin hafif raylı sistem projesiyle entegre 
olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar 
kaydedildi: “Konya Buğday Pazarı Mev-
kisi’nde yolculara yönelik her türlü sos-
yal ve kültürel donanımların yer alacağı 
yeni gar, Konya’yı Anadolu’nun lojistik 
üssü haline getirecek. Konya (Kayacık) 

Lojistik Merkezi, Organize Sanayi Bölge-
si yakınındaki 1 milyon metrekare alan 
üzerine kurulacak ve yıllık 1,7 milyon 
ton taşıma kapasitesine sahip olacak. Sa-
nayicilerimizin rekabet gücünü artırmak 
ve ülkemizi bölgesinin lojistik üssü yap-
mak üzere 21 ayrı yerde lojistik merkez 
yapımı planlandı. Ülkemize lojistik mer-
kezler kazandırma projesi kapsamında, 
bugüne kadar 7 adet lojistik merkez hiz-

mete açılmış olup, diğerlerinin de yapım, 
ihale ve kamulaştırma çalışmaları devam 
ediyor. Türkiye’yi bölgenin lojistik üssü-
ne dönüştürecek lojistik merkezlerin ta-
mamı hizmete girdiğinde, Türk lojistik 
sektörüne 34 milyon ton ilave taşıma 
imkanı ile 10 milyon metrekarelik açık 
alan, stok alanı, konteyner, stok ve elleç-
leme sahası kazandırılacak.”
n AA
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Başkan Altay’dan 
Başbakan’a teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım Yük-
sek Hızlı Tren İstasyonu ve Lojistik 
Merkezi’nin temel atma töreni için 
Konya’ya geldi. Toplam değeri 206 
Milyon TL olan bu iki tesis, Konya ve 
Selçuklu’ yu ulaşım ve lojistik mer-
kezi haline getirecek.  Yüksek Hızlı 
Tren İstasyonu ve Lojistik Merke-
zi’nin Selçuklu’ ya değer katacağını 
söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım’ın katılımları ile 
Selçuklu’da toplam değeri 206 Mil-
yon TL olacak iki tesisin temeli atıl-
dı. Yapımı tamamlandığında Konya 
ve Selçuklu’ yu ulaşımın kalbi ve 
önemli bir lojistik merkezi haline 
getirecek tesisler, 2023 hedefleri 
doğrultusundaki Güçlü Türkiye için 
şehrimizin önemli bir merkez oldu-
ğunu bir kez daha gösteriyor.  Kon-
ya Yüksek Hızlı Tren Garı ve Konya 
Lojistik Merkezi şehrimize sosyal ve 
ekonomik alanda çok büyük katkılar 

sağlayacak. Konya’mıza ve Selçuk-
lu’ muza tarihi bir gün yaşatan Baş-
bakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve 
temel atma törenine katılan Ulaştır-
ma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanımız Ahmet Arslan, Başbakan 
Yardımcımız Recep Akdağ, İçişleri 
Bakanımız Süleyman Soylu, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanımız 
Eşref Fakıbaba, Kalkınma Bakanı-
mız Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı-
mız İsmet Yılmaz’a, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcımız Ahmet Sor-
gun’a, Konya Milletvekillerimize ve 
hükümetimize hemşehrilerim adı-
na teşekkür ediyorum. Ayrıca hem 
Konya özelinde hem ülke çapında 
gerçekleştirdiği kalkınma hamleleri 
ile ülkemize çağ atlatan Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’a şükranlarımı sunuyorum. 
Temeli atılan bu iki tesis Selçuklu’ 
muza ve Konya’mıza değer katacak-
tır” dedi.  n HABER MERKEZİ

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, sağlıkta halen bazı sendikaların Yenikapı ruhuna aykırı davrandığına 
dair haberlerin geldiğini belirterek, “Kamuda liyakatin esas alınarak ayrımcılık yapılmamalı” dedi

Kamuda liyakat 
esas alınmalıdır!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekre-
ter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, Türk Sağlık-Sen Konya Şubesini ziyaret etti.  
MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Mustafa Kalaycı beraberinde MHP İl Başka-
nı Murat Çiçek ve parti yöneticileri ile birlikte Türk 
Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun’u 
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kalaycı, “Türk Sağ-
lık-Sen her zaman bizim gönlümüzde olan başarılı 
çalışmaları ile yakından takip ettiğim sendikamız. 
Her zaman yanlarında olduğum sendikanın ben 
bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalış-
malarımda da her zaman için bana destek oldu. 
Kamu ve sağlık çalışanlarının sorunlarının çözü-
mü noktasında meclise sunduğum yasa tasarısı 
sunma sürecinde de büyük destek olduğunuz için 
hepinize teşekkür ediyorum” dedi.  Sağlıkta az sa-
yıda da olsa halen Yenikapı ruhundan bir haber ve 
bu ruha aykırı davranan, sendikal ayrımcılık yap-
maya devam eden idareciler olduğuna dair ken-
disine bilgiler geldiğini belirten Kalaycı, kamuda 
liyakatin esas alınarak ayrımcılık yapılmamasını, 
tüm idarecilerin Yenikapı ruhuna uygun hareket 
etmesi gerektiğini dile getirdi.  Türk Sağlık-Sen 
Konya Şube Başkanı Hamza Olgun ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimizde 
yaşadığımız sıkıntılarımız sonucunda yaptığımız 
çalışmaların takibi, özellikle mecliste komisyon-
larda yıpranma payı, sağlıkta şiddetin önlenme-
siyle ilgili taleplerimize çalışmalarıyla destek olan 
Milletvekilimize teşekkür ediyoruz” dedi.  Ziyaret-
te Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza 
Olgun, Mustafa Kalaycı’ya günün anısına nostaljik 
ahşap tasarım küçük radyo hediye etti.  n İHA

Uğur İbrahim Altay

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Hamza Olgun’u 
ziyaret ederek, sendikal faaliyetlerinde kendilerinin her zaman destekçisi olduğunu söyledi. 

Faciadan dönüldü!

Konya’da, kulübe taşıyan vincin çarptığı trafik 
işaret levhalarının asılı olduğu direğin otobüs du-
rağının yanına devrilmesi sonucu meydana gelen 
kazada şans eseri yaralanan olmadı. 

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu 
ilçesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinile bilgiye göre, Yazır Hobi Bah-
çesinden yüklediği kulübeyi Kayacık Huzur Bah-
çelerine taşıyan Alparslan U. idaresindeki 42 LV 
092 plakalı vinç, cadde üzerinde seyir halindeyken 
trafik işaret levhalarının asılı olduğu direğe çarp-
tı. Çarpmanın etkisiyle ayaklarından kopan direk 
yola devrildi. Bu sırada arkadan gelen bir otomo-
bil direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. 
Direğin yol kenarında bulunan otobüs durağının 
hemen yanına düşmesi ve arkadan gelen araçla-
rın durumu fark ederek durması olası bir facianın 
önüne geçti. Kaza sonrası yola düşen direk ne-
deniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe tamamen 
kapatıldı. Direğin yoldan kaldırılmasının ardından 
cadde yaklaşık bir saat sonra tekrar trafiğe açıldı.
n İHA
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Saadet Partisi Ağustos ayı Konya İl Divan Toplantısı’nda Türkiye’nin ekonomi politikasını eleştiren ve çözüm önerilerinde bulunan Saadet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, “Çare faizci ekonomik düzenden adil düzene dönmektir. Bunun reçetesi Saadet Partisi’ndedir” dedi

‘Tek çare adil düzene dönmek’
Saadet Partisi Ağustos ayı Konya 

İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya Saadet Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı İlyas Tongüç, Genel 
Sekreter Tacettin Çetinkaya, Genel 
İdare Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin 
Öz, Eski Konya Milletvekili Veysel 
Candan, İl Başkanı Hasan Hüseyin 
Uyar, İl Yönetimi, ilçe başkanları ve 
partililer katıldı. Toplantının bası-
na açık bölümünde konuşan Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas 
Tongüç, “Biz bu milletin emeğini, alın 
terini bugüne kadar birtakım mihrak-
lara ve onların işbirlikçilerine teslim 
etmedik. Bu yolda 5 partimizi feda 
ettik. eğer milletimizin alın teri, göz 
nurunu, emeğini birtakım işbirlikçile-
re, sömürgecilere teslim etmeme hu-
susunda 105. partiyi kurmak zorunda 
kalırsak, biz 105. partiyi kuracağız ve 
bu yoldan dönmeyeceğiz” dedi.

ÖZELLEŞTİRMELER YANLIŞ
“Derdimiz koltuk meselesi değil” 

diyen Tongüç, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bir ama kardeşimiz bir çukura 
doğru ilerliyorsa biz buna kayıtsız 
kalıp çayımızı yudumlayamayız. Asla 
iktidar kavgasına girmeden meseleyi 

ortaya koymak, kardeşler topluluğu 
olarak bir bela geldiğinde hepimizin 
başına geleceği bilinci ile hareket et-
mek durumundayız. Ülkemiz ekono-
mik, tarım, hayvancılık, sanayi, ma-
den alanlarında zayıflamaktadır. Eğer 
ülke olarak zayıflarsak, dış mihrakla-
rın bu saldırılarının başarıya ulaşma 
ihtimali vardır. Önce ahlak ve ma-

neviyatımızı güçlü hale getirmek zo-
rundayız. Daha sonra faizsiz nizamı, 
adil bir düzeni kurmak zorundayız. 
Özelleştirme çevresinde Maliye Ba-
kanı Naci Ağbal’ın açıkladığı bilgilere 
bakılırsa ciddi tahribatlar görüyoruz. 
2012-2017 dönemi içinde kamu ku-
rumunda, kamunun payları ile ilgili 
94 özelleştirme yapılmış. Halka arz ve 

hisse devri yolu ile 81 elektrik santra-
li, 10 tane liman, 40 tesis ve işletme, 3 
bin 483 taşınmaz, 36 mahalle sahası 
satılmış, toplam elde edilen tutar; 59 
milyar civarında. Faize yıllık olarak 
verilen paraya bakılırsa bu paranın 
devede kulak olduğunu biliyoruz. Ne 
tür tesisler satıldığına bakarsak, Türk 
Telekom Lübnanlılar’a satılmış. Tekel 

İngiliz ve Hollandalılar’a satılmış. Si-
gorta şirketlerinden bazıları Fransız-
lar’a, THY’nin yüzde 26’sı satılmış. 
Limanlar, PETKİM, POAŞ, hisseleri, 
varlıkları satılmış. Bu özelleştirme 
mantığı ile ayağa kalkmamız müm-
kün değildir. Bugün 60 milyara varan 
faiz ödemelerinin, 600 ton altına denk 
geldiğini, bunun Konya’dan 10 ton 
alan 60 TIR altının faizcinin cebine 
gönderildiğini bilmek mecburiyetin-
deyiz.”

GENÇLER FAİZE BULAŞTIRILIYOR
Tarım ve hayvancılıkta alınan it-

halat kararlarına da değinen Tongüç, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gerek 
canlı hayvan ithalatı, gerek buğday, 
mısır ve arpa ithalatına bakılırsa ül-
kemizin daralma yaşadığını görürüz. 
Hatta 2012 yılında tarihimizde ilk defa 
sap saman ithal ettik. Tek başına Er-
zurum Türkiye’nin canlı hayvan ihti-
yacını giderirken, ithalat yapacak hale 
nasıl getirildik? Tarım hayvancılık 
bitirildi. Türkiye artık büyüyememek-
tedir. Bu bir yerden patlak verir. İşte 
terör, anarşi ve birtakım kalkışmalar 
bununla ilgilidir. çare faizci ekonomik 
düzenden adil düzene dönmektir. 

Bunun reçetesi Saadet Partisi’ndedir. 
Gelin hep beraber kurtulalım diyoruz. 
İthalat ile ilgili olarak, bizde üretilen-
ler başkasına, başka ülkede üretilen 
bize gelebilir ama, nohuttan pirince, 
kuru fasulyeden pirince alt alta sırala-
dığımızda, meyve, sebze, tahıla 2002 
yılında 2,5 milyar dolar civarında para 
aktarırken, 2016’da 14,5 milyar dolar 
para harcıyorsak oturup düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Ülkemiz rantiye-
ye çalışıyor, üretmiyor. Bu gözyaşı, 
fakirlik, işsizlik, göç meydana getirir. 
Borcu borçla kapatıyoruz. İyi şeyler 
tabii ki var. Gençlere evlendirme yar-
dımı yapıyorlar, faize bir defa bulaş-
mamış gencimizi faize bulaştırıyorlar, 
bankalara esir ediyorlar. Etrafınızdaki 
işsiz gençlere bakın, her sene alım 
gücünüzün nasıl değiştiğine bakın. 
Çiftçi emek verdikten sonra emeği-
nin hakkını alabiliyor mu? Bekara karı 
boşamak kolay diyorlar fakat biz gün 
görmüş bir topluluğuz. 45 yıldır çalışı-
yoruz. Zaman zaman iktidar da olduk. 
Çok hayırlı hizmetler yaptık. Düzeni-
miz mikrop üretiyor. Biz düzenin con-
tasını değil, kökünü değiştireceğiz.”
n HASİP MUTLU

SP Genel Başkan Yardımcısı 
İlyas Tongüç

Saadet Partisi Ağustos ayı Konya İl Divan Toplantısı Genel Başkan Yardımcısı 
İlyas Tongüç’ün de katılımıyla gerçekleştirildi. 
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Anadolu’da bir çok işletmede, kendi 
çalıştığım işletmelerde,  çalışanlarla görüş-
melerimden işletmelerin insan kaynaklarına 
bakışı ile ilgili çıkardığım sonuçlar;

• El elin işini ıslık çalarak çalar, 
kesinlikle işinin başında olacaksın, yetki 
devretmek tehlikelidir,

• Çalışanlar kesinlikle kötü niyet-
lidir, o her zaman dürüst olduğunu ispat 
etmek zorundadır,

• Güvenilir insanla çalışmak, sis-
temle çalışmaktan daha iyidir,

• Çalışanları sürekli ve kontrollü 
bir şekilde taciz etmek lazım, incinirse özel 
görüşmelerle gönlü alınır

• Her çalışana mavi boncuk dağı-
tılarak, onlar olmazsa bu işin olamayacağı 
ifade edilir, hatta en güvenilir insanın o oldu-
ğunu ifade ederler

• İnsanlar, ne kadar zorlanırsa o 
kadar iyi çalışır, çok sıkı takip gerekir

• Mümkün olduğunca kendine 
ayıracak zaman bırakılmamalıdır,

• Kariyer planı işe yakınlıkla değil 

belirli insanlara patrona ve yöneticilere ya-
kınlığa göre değerlendirilir

• Çalışanlar sık sık dışarda hayatın 
zorluğu ile korkutulur,

• Dışarda iş arayanın çokluğu sık-
lıkla dile getirilir, son zamanlarda Suriyeliler 
bu önermeye fazlasıyla destek olmuştur

• İş içerisinde eğitim vakit kaybı-
dır,

• Çalışanlar arasında işletmeye 
dönük ekip ruhu oluşturmak bile tehlikelidir,

• İnsanlar birbirinin hakkında kötü 
konuştukça işletme güvende olur,

• Çalışanları taktir etmek tehlikeli-
dir, mümkün olduğunca onun eksik taraf-
ları konuşulmalıdır,

• Performans değerlemesi, ça-
lışan ben iş buldum gidiyorum deyinceye 
kadar kolay kolay yapılmaz. Eğer ben gi-
diyorum derse; orada ne kadar alacaksın 
denir, sonra biz zaten artış yapacaktık, bu 
senin hakkındır diyerek ücret arttırılır.

• Pozisyonlar iş tanımına göre de-

ğil,karar veren pozisyondaki 
kişinin iki dudağı arasında-
dır.Onun için genel müdür 
bile gerçek genel müdür 
değildir.

• Genelde yöneti-
ciler sorumluluklar için tayin 
edilir. Her türlü problemden 
sorumludur, çoğu zaman 
hiç karar verme yetkisi yok-
tur. İşin sorumluluğunu alıp 
sevk ve idare ikinci planda-
dır.

• Yönetimin en tepesindeki kişi-
den daha bilgili kimse olamaz, zaten çoğu 
tepe yöneticiler bunun için yönetebilecekleri 
bir organizasyon kurarlar. İşletmenin gere-
ği çok da önemli değildir.

• Birçok departman işletmenin 
gereğinden değil, başkalarının da böyle bir 
departman kurup kurmadığına göre kuru-
lur

• Bu işletmelerde in-
san kaynakları işlemleri pek 
yapılmaz.. Çok büyük olanla-
rında da insan kaynakları de-
partmanı bunun için yoktur.

• Muhasebe devlete 
karşı şeklen ve zorunlu olarak 
yapılması gereken işlemler 
için vardır. Muhasebe yöne-
tim aracı olarak kullanılmaz.

• Mali analiz, maliyet, 
bütçe çalışması bunun için 

çok uzak işlemlerdir.
• İşletme geleceğe yönelik poli-

tikalar oluşturamaz, sadece patronlar bu 
işi yapar. Onun için işletme patrona ayak 
uydurmakta zorlanır.

• Çalışanın ücreti ne kazandırdı-
ğına göre belirlenmez,başka işletmede ne 
veriliyor ona bakılır.

 Bu liste uzayıp gider..
 Yani bu işletmelerde işletmenin ta-

mamı hedefe göre yönelmekte bunun için 
zorlanır. Çalışanlar sürekli endişe halinde 
olduklarından, düşünebilme kabiliyetleri 
daralmıştır. Moral motivasyon seviyesi 
düşüktür. Yarından endişelidir. Kariyer pla-
nı yapmak çoğu zaman aklına bile gelmez, 
gelemez. Bu durumdaki çalışanlar hangi 
seviyede olursa olsun, üretime verimliliğe 
ve karlılığa katkı sağlayamaz.

Zaten işletmelerin çoğunda katkı sağ-
laması da istenmez. Neden uluslar arası 
markamız yok? Neden uzun süreli işletme-
lerimiz olmuyor? Neden parasal olarak bü-
yümeyi başarıyoruz da bir türlü gelişemiyo-
ruz? Bu soruların cevabı belki de yukarıdaki 
tespitlerin arasında gizli.

 Aslında her insanın, çalışanın işi için 
söyleyeceği çok şey vardır. Bir röportajda 
İshak Alton’a sormuşlardı; Sihirli bir gücü-
nüz olsa, ne yaparsınız? Diye

O da; Benim sihirli gücüm var , çalışan-
larım demişti. Onları iyi motive eder, doğru 
şekilde işe yerleştirir, ne istediğimi doğru 
şekilde ifade edebilirsem onlar harikalar 

meydana getirir, getiriyorlar demişti. Ger-
çekten insanlar doğru yönlendirilir, doğru 
zamanda, doğru ölçüde, doğru mekanda 
doğru motivasyonla sevk ve idare edilirse iş 
yerlerinin hem bireysel hem ekip olarak ke-
şif ruhu gelişir, sıra dışı işler meydana gelir.

Belki de yöneticilik insanlarının potan-
siyelini doğru hedefe yönlendirmek, doğru 
motivasyon kullanmaktır. Sadece bedenen 
değil ruhen ve kalben iş yerine getirilebilirse,

İnsanların potansiyelini hedefe kana-
lize etmektir. Tabii ki işletmelerin gerçekçi 
hedefleri varsa . Eğer gerçek yöneticilik 
başarılabilirse, insan kaynaklarının potan-
siyelinin harekete geçtiği görülecektir. Hiç 
umulmayan insanlardan sıra dışı fikirler 
çıkacak, Her zamankinden daha samimi işi-
ne sarılacaktır. Çünkü ona değer verilmiştir, 
insan yerine konmuştur. İnsan kaynağının 
uyuyan gücü hareket geçmiş demektir. Bir 
de bu açıdan bakabilmekte fayda var. Belki 
de karşılaştığımız bir çok sorunun altında , 
bu açıdan bakamamak yatıyor.

İNSAN KAYNAKLARININ POTANSİYELİ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Doğa Koleji’nin Türkiye turu-
na çıkan etkinlik TIR’ı Konya’da 
çocuk ve velilerle buluşuyor. Et-
kinlik TIR’ında çocuklar, yarışma, 
bilim, spor ve sahne gösterileriyle 
rengarenk  gün geçirecek.  Etkin-
lik tırı23-24 Ağustos tarihlerinde 
Konya’da misafirlerini ağırlayacak.

Doğa Koleji’nin geleneksel et-
kinlik tırı, çıktığı Türkiye yolcu-
luğunda Konyalılarla buluşacak. 
Konya’da 23-24 Ağustos tarihle-
rinde Novada AVM’de park ede-
cek olan tır, 12.00-23.00 saatleri 
arasında eğlencenin adresi olacak. 
Doğa Koleji’nin geleneksel yaz eğ-

lencesine ev sahipliği yapan etkin-
lik TIR’ı Türkiye’nin dört bir yanı-
nı turlayarak konuklarını ağırladı. 
Doğa Koleji Yaz Şenliği TIR’ında 
oyun ve yarışmalarla eğlenceli 
vakit geçiren çocuklar, akademik 
etkinliklerle öğrenmeyi de ihmal 
etmiyor. Etkinlik TIR’ında çocuk-

lar kadar ebeveynler de yoğun ilgi 
gösteriyor. Yarışma, sanat, bilim, 
spor, Doğa Cup ve sahne göste-
rileriyle eğlenceli günler geçiren 
çocuklar kazandıkları madalya ve 
hediyelerle bu güzel tatil anılarını 
belgeliyorlar.
n HABER MERKEZİ

‘Ümmet adına büyük bir
Kurtuluş Savaşı veriyoruz’

Ereğli derneklerinden 
ERKONSİAD’a ziyaret

Kardeşlik bilincini yeşertmek 
adına düzenlenen Milleti İbrahim 
Projesi kapsamında Doğu Anado-
lu’dan Konya’ya gelen öğrenciler 
Mavi Marmara yolcusu Ahmetsami 
Uysal’ın konuşmasını dinledi.  Konya 
İHH insani yardım derneği tarafın-
dan düzenlenen Milleti İbrahim Pro-
jesi kardeşlik bilinci vermeye devam 
ediyor. Konya’da misafir edilen ikinci 
öğrenci grubu bir haftalık eğitim sü-
recinin sonunda düzenlenen pikni-
ğin ardından Konya İHH Yönetim 
Kurulu üyesi Ahmetsami Uysal’ın 
konuşmasını dinledi. İslam adına 
verilen mücadelede kibir ve göste-
rişe kaçmadan mümin bir şahsiyet 
olarak kardeş kalabilmek gerektiğini 
vurgulayan Uysal, “Biz bu memleke-
tin kurtuluş savaşını beraber verdik. 

Kudüs’ü Malazgirt’i İstanbul’u, Kür-
dü Türkü ile Milleti İbrahim olarak 
fethettik. Bizi son yüz yılda ırkçılığa 
kabileciliğe çekip asıl hedeflerimiz-
den uzaklaştırarak birbirimize dü-
şürdüler.” dedi. “İman etmedikçe 
cennete giremezsiniz. Birbirinizi 
sevmedikçe iman etmiş olamazsı-
nız.” hadisi şerifini hatırlatan Uysal 
“Kardeşler olarak aramızda selamı 
yayıp ırkçılık illetini kıracak olan biz-
leriz. Yarınlar hakikaten bizlerin elin-
de. Ülkemiz ve İslam ümmeti adına 
büyük bir kurtuluş savaşı veriyoruz.” 
dedi. Özgürlük mücadelesi içerisinde 
önemini anlattığı Mavi Marmara’nın 
yoluna devam ettiğini vurgulayan 
Uysal konuşmasının ardından öğren-
cileri memleketlerine uğurladı.
n HABER MERKEZİ

Enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması için bu alanda yetişmiş insan gücünün olması gerektiğini belirten Baş-
kan Karamercan, KONESOB’un ortaya koyduğu yenilenebilir enerji sektörüne yönelik projenin önemli olduğun söyledi

Yetişmiş insan gücüne
KONESOB’dan katkı

Erasmus+ Programı Ana Eylem 
2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik Or-
taklıklar kapsamında KONESOB’un 
Ulusal Ajansa sunduğu, ‘Training Qu-
alified Technical Staff For Renewable 
Energy’ isimli projenin kapanış top-
lantısı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği konferans salonunda yapıldı. 
Proje ortaklarının da hazır bulundu-
ğu toplantıda KONESOB Başkanı Ali 
Osman Karamercan bir konuşma 
yaptı. Başkan Karamercan, “Çevre-
mizin korunması için temiz enerji 
kullanımı giderek yaygınlaşmakta. 
Türkiye temiz enerji kaynakları de-
diğimiz, güneş, rüzgar, su gibi enerji 
kaynaklarına sahip şanslı ülkelerden 
biri. Enerji üretiminde ise ülke olarak 
birçok ülkeden geride bulunuyoruz. 
Amacımız temiz enerji kullanımını 
yaygınlaştırmak ve çocuklarımıza te-
miz bir dünya bırakmak. Bu maksatla 
hayata geçirdiğimiz projemiz kapanı-
şını yapmaktayız” dedi.

ARA ELEMAN İHTİYACININ ÖNEMİ
Enerji kaynaklarının kullanımının 

yaygınlaşması için bu alanda yetişmiş 
insan gücünün olması gerektiğini be-
lirten Başkan Karamercan, “İşte bu 
proje ile ülkemiz için önemli bir ihtiyaç 
olan ara eleman gücünü kısa sürede 

yetiştirecek bir eğitim programını ha-
yata geçirdik. Projemize Almanya ve 
Macaristan’dan bu alanda uzman iki 
kuruluş destek verdi. Ülkemizden ise 
meslek kuruluşları, meslek okulları, 
üniversite ve eğitim kurumlarından 
oluşan, beş kurum katkı sağladı. Proje 

kapsamında bu sektörde işletmelerin 
eğitim ihtiyaçları belirlendi, buna uy-
gun eğitim uygulamaları geliştirildi, 
test edildi ve uygulamaya konuldu” 
diye konuştu.

Toplantıda KONESOB Eğitim 
Koordinatörü Zehra Kaya, Proje or-
taklarından Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Enerji Sistemleri Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hidayet Oğuz ile Temizel - Ünlü 
MTAL Bilişim Teknolojileri Bölümü 
Öğretmeni İbrahim Duran da proje 
içeriği hakkında sunum yaptı.

Toplantıya KONESOB Başkanı Ali 
Osman Karamercan, Karaman ESOB 
Başkanı Bayram Uysal, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Esnaf Şube Müdürü 
Ahmet Yalçın, Proje Ortağı kurum 
ve kuruluşların temsilcileri, Meslek 
Liseleri Müdürleri, Oda Başkanları ve 
yöneticileri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’in kalkınması ve dünya-
nın birçok bölgesindeki Ereğlilerin 
dayanışması adına kurulan ER-
KONSİAD’a hayırlı olsun ziyaret-
leri sürüyor. KONERDER Başkanı 
Murat Başol ve ASKON Ereğli Şube 
Başkanı Uğur Koç ERKONSİAD’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette misafirleri ERKONSİAD 
Başkanı Ali Süzgün ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Sedat Er ağırladı. Zi-
yarette Ereğli’yi temsil eden der-
neklerin birlik ve beraberlik altında 
hareket edilmesine ortak paydanın 
Ereğli olduğuna dikkat çekildi. Zi-
yaretten memnun kaldığını ifade 
eden Başkan Ali Süzgün, başkanla-
ra teşekkür ederek, çalışmalarında 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Doğa Koleji Etkinlik TIR’ı eğlendirecek

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KONESOB) Ulusal Ajansa sunduğu yenilenebilir enerji sektörüne yönelik projenin kapanış toplantısı Konya’da gerçekleştirildi.

Ali Osman Karamercan



İHH İnsani Yardım Vakfı, günler-
dir yağan yağış sonrasında sel felake-
tine maruz kalan 2 bin Nepalli’ye acil 
yardım malzemesi ulaştırdı. İHH İnsa-
ni Yardım Vakfı, dünyanın neresinde 
olursa olsun din, dil, ırk, millet, ülke 
ayrımı yapmadan savaş veya afetlere 
maruz kalmış, acil yardım bekleyen 
insanlara yardım ulaştırmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda İHH, günlerdir 
devam eden muson yağmurları son-
rasında sel felaketine maruz kalan 
Nepalli 2 bin kişiye acil yardım malze-
mesi ulaştırdı.  Acil Yardım Faaliyetle-
ri kapsamında İHH, Nepal’in; Jhapa, 
Morang, Sunsari, Saptari ve Siraha 
bölgelerinde selden etkilenen 335 ai-
leye pirinç, mercimek, yağ, tuz, pirinç 
ezmesi, şeker, çadır ve cibinlik yardı-

mında bulundu. 
“3 BİN AİLE KURTARILMAYI BEKLİYOR”

Bölgeden aldığımız bilgilere göre 
sel, özellikle ülkenin doğusundaki 
ovalık bölgelerde büyük hasara se-
bep oldu diye konuşan İHH Güney 
Asya Masası’ndan Mahmut Toptaş, 
“Felaket sebebiyle Nepal’de yüzden 
fazla kişi hayatını kaybetti ve binlerce 
ev de kullanılamaz hale geldi” dedi. 
Sel nedeniyle çok sayıda kişinin de 
kaybolduğunu söyleyen Toptaş, Ne-
pal’deki son durumu şöyle özetledi: 
“Evlerini terk edip güvende olabilmek 
için yüksek yerlere kaçmak zorunda 
olan halk büyük sıkıntı içerisinde. Yüz-
lerce hektarlık ekim alanı selle birlikte 
mahvoldu. Günlerdir aralıksız yağan 
yağmurun bir süre daha yağacağı me-

teoroloji tarafından öngörülüyor. Sap-
tari bölgesinde sel, 50 bin civarında 
evi kullanılmaz hale getirdi. Bununla 
birlikte çeşitli bölgelerde 3 bin kadar 
aile, bir haftadır sıkışmış bir durumda 
kurtarılmayı bekliyor. Morang’daki sel 
suları Müslüman topluluğun çok ol-
duğu Biratnagar’da havalimanını bile 
kapsamış durumda. Aileler sadece 
temel eşyalarını ve kısıtlı yiyecek sto-
ğunu alıp evlerini terk etmek zorunda 
kaldı.”

NEPAL, YARDIM BEKLİYOR
İHH İnsani Yardım Vakfı, bağış-

çıların destekleriyle Nepal halkına 
yardım etmeye devam edecek. Hayır-
severler, İHH’nın banka hesaplarına 
“NEPAL” açıklaması ile birlikte yar-
dımda bulunabilecek.  
n HABER MERKEZİ
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İHH, Nepal’in yaralarını sarıyor

KOMEK’li öğrenciler 
Karapınar’ı fotoğrafladı

Konya Büyükşehir Belediyesine 
bağlı KOMEK bünyesinde yaz döne-
minde fotoğrafçılık eğitimi alan 50 
öğrenci, Karapınar ilçesinin doğal 
güzelliklerini fotoğrafladı. 

Öğrenciler fotoğraf öğretmen-
lerinin gözetiminde, teorik bilgilen-
dirme ve pratik çekim yaparak gü-
zellikleri fotoğraf karelerine yansıttı.  
Fotoğraf Eğitmeni Abdullah Atıl, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
etkinliğe KOMEK fotoğraf kursiyer-
lerinin katıldığını belirtti. Yapılan 
gezilerle kursiyerlerin uygulamalı 
fotoğraf çekerek derste anlatılan-

ları pekiştirdiklerini kaydeden Atıl, 
şöyle konuştu: “Kurslarda anlatılan 
bilgilerin uygulamaya geçilmesi 
noktasında bu geziler önemli. Kursi-
yerlerimiz fotoğraf çekmeye merak-
lı. Öğrenciler istekli olunca ortaya 
güzel sunumlar çıkıyor. Gittiğimizi 
her yöreyi fotoğrafladığımız gibi o 
bölgenin de tanıtımını yapıyoruz. 
Bu tür gezilerle fotoğrafçı kendisini 
geliştiriyor. Çekim yeteneğini artı-
rıyor.”  Kursiyerler, Karapınar eroz-
yon sahası, Selimiye Çarşısı, tarihi 
mekanlar, Meke ve Acıgöl’de fotoğ-
raf çalışması yaptı.   n AA

Üretimi 2000’li yılların başından itibaren yaygınlaşan aspir bitkisi, 
vücudun hem içeriden hem de dışarıdan onarımına önemli katkı sunuyor

Aspir hem içi hem 
dışı güzelleştiriyor

Türkiye’de 2000’li yılların başın-
dan itibaren üretimi hız kazanan aspir 
bitkisinden elde edilen yağın, içerdiği 
faydalı asit sayesinde vücudu hem iç-
ten hem de dıştan güzelleştirdiği be-
lirtildi.CLA olarak da bilinen “Conju-
gated Linoleic Acid” içeren aspir yağı, 
hem kilo vermeye ve cildin güneşten 
korunmasına hem de cilt lekeleri, kı-
rışıklıklar ile çatlaklarının onarımına 
yardımcı oluyor. Türkiye Aspir Der-
neği Başkanı da olan Selçuk Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret 
Akınerdem, yaptığı açıklamada, aspir 
bitkisinden elde edilen yağın bütün 
dünyada rağbet gördüğünü söyledi. 
Aspirin, Türkiye’de kolay yetişen bir 
bitki olmasının sağlık hassasiyeti olan 
herkes için büyük fırsat olduğunu dile 
getiren Akınerdem, bu yağın kullanı-
mı yaygın olan ayçiçek ve zeytin yağı 
gibi sofralarda yer alabileceğine dik-
kati çekti.

Akınerdem, aspir yağının yemek-
lerde ve salatalarda kullanılabileceğini 
belirterek, “Ben evde yumurtamı as-
pir yağıyla pişiriyorum. Mükemmel, 
harika bir tadı var. Son zamanlarda 
çevremdeki aspir yağı kullanıcıların-
dan da çok güzel övgüler duydum.” 
dedi.

Aspirin vücuda faydasının keşfe-
dildiğine ve özellikle yurt dışında bü-
yük ilgi gördüğüne değinen Akıner-
dem, aspir yağının, vücuttaki yağların 
yakılmasını ve dışarı atılmasını sağ-
ladığını, metabolizmayı hızlandırarak 
kişilere kolay kilo verdirdiğini aktardı.

“ASPİRLE 37 KİLO VERDİ”
Aspirin, içerdiği CLA sayesinde 

genellikle besin takviyesi satılan yar-
lerde zayıflatıcı ürün olarak satıldığı-

nın altını çizen Akınerdem, şöyle de-
vam etti: “Vücut yağlarını parçalayan 
CLA, yüksek oranda aspirde bulun-
maktadır. Geçen gün Amerika’daki 
bir arkadaşım arayarak ‘Bütün ek 
gıdalarda CLA yazıyor hocam, tebrik 
ederim’ dedi. Biz de inşallah yeni yeni 

kıymetini anlamaya başladık. Aspir 
yağının kilo verdirici etkisini çevre-
mizden de gözlemleyebiliyoruz. As-
pirle çok iyi kilo verenler oldu. Geçen 
sene Malatya’dan bir telefon aldım. 
Arayan kişi, ‘Hocam çok teşekkür 
ederim. Sadece aspir yağı kullanarak 

37 kilo verdim. Bu yağı kullanarak, 
hiçbir şeyimden eksiltmeden kilo 
verdim. Eskiden metabolizmam çok 
tembeldi. Daha sonra eşim de kullan-
maya başladı ve şu anda çok mutlu-
yuz’ dedi.”

Akınerdem, aspir yağının zayıfla-
mak amacıyla günde bir çorba kaşığı 
tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, 
“Genellikle sabahları aç karına içme-
lerini tavsiye ediyorum. Su, çay, yo-
ğurt veya süt ile karıştırıp içebilirler. 
Sabah yumurtalarını da bununla pi-
şirebilirler, çorbalarına da katabilirler. 
Kullandıktan sonra da 15-20 dakika 
vücudu ısındıracak kadar spor yapar-
larsa, en azından yürülerse, eminim ki 
kısa sürede faydasını göreceklerdir.” 
diye konuştu.

Aspir yağı kullananların kolon 
kanserine yakalanma riskinin azala-
cağını, kabızlık gidermek için faydalı 
olduğunu aktaran Akınerdem, şun-
ları kaydetti: “Cilt sorunlarını çözme 
konusunda da oldukça etkili. Aspir 
yağını bütün vücuda, makyaj malze-
mesi yerine de kullanmayı öneriyo-
rum. Bu yağ gözenekleri kapatmıyor, 
lekeleri, çizgileri ortadan kaldırıyor ve 
cildi besliyor. Nemlendirici ve özellik-
le güneş kremi olarak kullanılabiliyor. 
Güneş kremi olarak denize girmeden 
önce ve girdikten sonra sürün. Güneş 
kremi olarak kullanılabilir. Aspir yağı 
hem vücudunuza sağlık kazandırır, 
bazı ölü hücreleri atar ve canlandırır 
hem de hücre yenilenmesini hızlan-
dırır. Saç bakımı için de kullanılabilir. 
Bu yağ artık ülke gündemine girmiş-
tir. İstiyoruz ki mutfaklara da girsin. 
Ben soğuk pres olarak kullanılmasını 
öneriyorum. Ancak rafineri olarak da 
yemeklerde kullanılabilir.”  n AA

Prof. Dr. Fikret Akınerdem



Maliye Bakanı Ağbal, 2B ve Ha-
zine’ye ait tarım arazileri için baş-
vuru ve ödeme süresinin 7 Eylül’de 
biteceği uyarısında bulundu. Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıkla-
mada, kamuoyunda “2B yasası” 
olarak bilinen ve devlet ile vatandaş 
arasında yıllardır süregelen sorunu 
çözüme kavuşturan 6292 sayılı Ka-
nun uyarınca, Orman Kanununun 2. 
maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki 
taşınmazlardan bugüne kadar 666 
bin hak sahibine yaklaşık 482 bin 
taşınmazın satıldığını ifade etti. Söz 
konusu satışların toplam değerinin 
9,5 milyar lira olduğunu aktaran Ağ-
bal, bu bedelin 6,5 milyar lirasının 
tahsil edildiğini, geri kalan kısmının 
ise taksitler halinde ödendiğini söy-
ledi. 

Bu kanundan daha fazla hak sa-
hibinin yararlanabilmesini sağlamak 
için süresi içinde başvurmayanlar, 

kendilerine yapılan tebligatta be-
lirtilen bedeli süresi içerisinde öde-
meyenler ve taksitli satışlarda, söz-
leşmesinde belirtilen taksitlerden 
ikiden fazlasını vadesinde ödeme-
yenler için 6 aylık ek süre tanıdık-
larını hatırlatan Ağbal, “Bu süre 7 
Eylül 2017’de sona eriyor. Vatandaş-
larımıza bilgilendirici mesajlar gön-
derdik. Bu mesajlarla, erken ödeme 
halinde faiz indiriminden yararla-
nılacağı konusunda hak sahiplerini 
bilgilendirdik.” diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yine 
aynı kanunla çözüme kavuşturulan 
Hazine’ye ait tarım arazilerinin kira-
cılarına, kullanıcılarına ve paydaşla-
rına satışı uygulamasında rayiç bedel 
ve hak sahiplerini belirleme çalış-
maları tamamlanan illerde satışlara 
başlandığını bildirdi.

Bu uygulamayla vatandaşlara 
büyük bir imkan sunduklarının altını 
çizen Ağbal, “Söz konusu uygula-
ma kapsamında, Türkiye genelinde 
bugüne kadar yaklaşık 25 bin 200 

kişiye toplam 32 bin taşınmaz, 399 
milyon lira bedelle satıldı ve bu be-
delin 182 milyon lirası tahsil edildi.” 
ifadelerini kullandı.

Ağbal, 2B ve Hazine’ye ait tarım 
arazileri için başvuru ve ödeme süre-
sinin 7 Eylül’de bittiğini hatırlattı. Bu 
zamana kadar başvuru yapmayanla-
rın 7 Eylül’e kadar yapmaları halin-
de hak sahibi olacağını, ödemelerini 
kaçıranların da ödeme yapmaları ha-
linde arazilerini alabileceğini belirten 
Ağbal, “Bu son şans. Hak sahibi olan 
ve olabilecek tüm vatandaşlarımızı 
bu büyük imkandan yararlanmaya 
davet ediyorum. Başvuru ve ödeme 
için önümüzdeki hafta ve bayram 
tatilinden sonra 3 gün var. Hiçbir 
vatandaşımızın hakkını kaybetme-
sini istemiyoruz. Bu nedenle herke-
sin bayram tatilini de dikkate alarak, 
başvuru ve ödemelerini yapması ge-
rekiyor.” ifadelerini kullandı.
n AA

TESK Genel Başkanı Bendevi 
Palandöken, “Yapılandırması bozu-
lanların ilk taksitini ödeyip yapılan-
dırmalarını devam ettirebilmeleri 
için bir defaya mahsus hak tanına-
cak şekilde yasal düzenleme yapıl-
malı” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarla-
rı Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı 
açıklamasında, yeniden yapılandır-
ma kanunundan yararlanan birçok 
esnaf ve sanatkarın 31 Temmuz’da 
ilgili internet sitesinde yaşanan so-
runlar nedeniyle ödeme yapamadı-
ğını ve bu nedenle yapılandırması-
nın bozulduğunu öne sürdü.

“Yapılandırması bozulanların ilk 
taksitini ödeyip yapılandırmalarını 
devam ettirebilmeleri için bir defaya 
mahsus hak tanınacak şekilde yasal 
düzenleme yapılmalı.” önerisinde 
bulunan Palandöken, söz konusu 
kanundan on binlerce esnaf ve sa-

natkarın yararlandığını, yapılandır-
madan yararlanabilmek için ilk iki 
taksitin süresinde ve tam ödenmesi 
gerektiğini anımsattı.

“Aşırı yoğunluk nedeniyle bil-
gisayar sistemlerinde aksamalar 
oldu”

Palandöken, “Ancak ödemenin 
son günü olan 31 Temmuz’da aşırı 
yoğunluk nedeniyle bilgisayar sis-
temlerinde aksamalar oldu. Bu da 
vergi dairelerinde izdiham denile-
bilecek kuyrukların oluşmasına ne-
den oldu. Borcunu ödeyemeyen çok 
sayıda esnafımızdan çok yoğun baş-
vurular geliyor. ‘Borcumuzu ödeyip 
yapılandırmamızın devam etmesini 
istiyoruz.’ diyorlar. Umarız bürok-
ratlarımız bu sese kulak verir ve ya-
pılandırma mağdurlarına bir defaya 
mahsus olmak üzere ödeme şansı 
tanıyan düzenleme bir an önce ya-
pılır.” ifadelerini kullandı. 
n AA
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SGK’dan kayıt dışı istihdama darbe
Sosyal güvenlik denetmenlerin-

ce yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 
kontrollerle, 2 bin 330 iş yeri kayıt 
altına alındı, sosyal güvencesiz ça-
lışan 9 bin 558 kişinin sigortası ya-
pıldı.

Kayıt dışı istihdamla mücadele-
ye aralıksız devam eden Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK), bu kapsamda 
sosyal güvenlik denetmeleri eliyle 
çalışmalarını sürdürüyor.

Özelikle Ağrı, Kars, Ardahan, 
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari gibi kayıt 
dışı istihdamın yoğun olduğu illere 
yoğunlaşan kurum, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığının iletişim 
merkezi “Alo 170”e gelen ihbar ve 
şikayetleri de dikkate alıyor.

SGK, 2007’de yüzde 45 civarın-

da olan kayıt dışı istihdam oranını, 
etkin mücadeleyle geçen yıl yüzde 
33 seviyesine düşürdü. Kurum, ka-
yıt dışı istihdam oranındaki her 1 pu-
anlık azalışa karşılık 1 milyar liralık 
yükten kurtuldu.

Sosyal güvenlik denetmenlerin-
ce yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 
kontrollerle, kayıt dışı 2 bin 330 iş 
yeri kayıt altına alındı, sosyal güven-
cesiz çalışan 9 bin 558 kişinin sigor-
tası yapıldı. 

Kurum, bu faaliyetler sayesinde 
85 milyon lira prim geliri elde eder-
ken, kayıt dışı işçi çalıştıran işveren-
lere de toplam 15 milyon lira ceza 
kesildi.

Sosyal Güvenlik Denetmenle-

ri Derneği Genel Başkanı Mustafa 
Duman, AA muhabirine, bir kişinin 
sigortasız çalıştırılması, sigortalı ol-
duğu halde ücretlerinin eksik ya da 
işçinin çalıştığı gün sayısından daha 
az gün sigortalı olarak kuruma bildi-

rilmesini, kayıt dışı istihdam şeklin-
de nitelendirdiklerini söyledi.

Kayıt dışı istihdamla mücadele 
kapsamında SGK ve ona bağlı çalı-
şan sosyal güvenlik denetmenlerinin 
büyük başarılara imza attığını dile 
getiren Duman, şunları kaydetti:

“2014’ten bu yana yapılan dene-
timler neticesinde kayıt altına alınan 
sigortasız işçilerin yaklaşık yüzde 
90’ı, sosyal güvenlik denetmenle-
rince tespit edilmiştir. Bu kapsamda 
70 bine yakın iş yerinde denetim 
faaliyeti gerçekleştirilerek 45 bin si-
gortasız işçi sosyal güvenlik kapsamı 
altına alınmıştır. Bu sürede usulsüz-
lüklere ilişkin olarak da işverenlere 
toplamda 500 milyon liraya yakın 
ceza kesildi.”
n AA

Kayıt dışı istihdamla mücadeleye aralıksız devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu kapsamda sosyal güvenlik denetmeleri eliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomi Bakanlığının, ihracatçıların işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı hedefleyerek 
uygulamaya koyduğu hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamasına yoğun talep geldi

‘Yeşil pasaport hareket
kabiliyetimizi artırdı’

Ekonomi Bakanlığının, ihracatçı-
ların işlemlerini kolaylaştırarak önle-
rini açmayı, dünyanın her noktasında 
daha aktif ve daha görünür olmasını 
sağlamayı hedefleyerek uygulamaya 
koyduğu hususi damgalı (yeşil) pasa-
port uygulamasına yoğun talep geldi. 

Bu kapsamda uygulamanın yü-
rürlüğe girdiği 23 Mart 2017’den 15 
Ağustos 2017’ye kadar toplam 4 bin 
105 firmanın 5 bin 44 yetkilisine yeşil 
pasaport verilmek üzere söz konusu 
yetkililerin formları Bakanlıkça onay-
landı. 15 Ağustos itibarıyla 71 farklı 
şehirde yerleşik firmalardan başvuru 
alınırken, bu başvurularda ilk sırayı 
yüzde 44,2 ile İstanbul aldı. Bu ili, 
yüzde 7,2 ile Bursa, yüzde 6 ile Gazi-
antep ve yüzde 6 ile İzmir, yüzde 3,8 
ile Ankara, yüzde 3 ile Kocaeli izledi.

YEŞİL PASAPORTLA 100’DEN FAZLA 
ÜLKEYE RAHATÇA GİRME İMKANI
Konuya ilişkin değerlendirmeler-

de bulunan Denizli İhracatçılar Birliği 
Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, 
ilk yeşil pasaport alan ihracatçılardan 
olduğunu anımsatarak, uygulamadan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren 
yeşil pasaport kullandığını anlatan 
Uzunoğlu, özellikle vize engellerinin 
yeşil pasaportla aşıldığına dikkati çek-
ti. Bazı ülkelere gitmek için günlerce 
konsolosluklarda sıra bekleyip geri 
dönüş bile alamadıklarını aktaran 
Uzunoğlu, yeşil pasaportla 100’den 
fazla ülkeye rahatça girme imkanına 
kavuştuklarını söyledi. 

Bu uygulama sonrası vize sorunu 
yaşamadan hızlı şekilde yurt dışına 
çıkabildiğine dikkati çeken Uzunoğlu, 
“Benim firmam yaklaşık 20 ülkeye ih-
racat yapıyor. Bunların çoğunluğu AB 
ülkelerinden oluşuyor. Kolayca yurt 
dışına giderek yaptığımız görüşme-
lerin sonucunu sonraki yıllarda ala-
cağımıza inanıyorum. Yeşil pasaport 
hareket kabiliyetimizi artırdı, bu son-

raki dönemde ihracatımıza mutlaka 
yansır” diye konuştu.

Uzunoğlu, yeşil pasaport verilecek 
yetkili sayısının tespit edilmesinde ih-
racat tutarlarının baz alınmasının çok 
doğru olduğunu da vurgulayarak, 
“Bu limitler ihracatçıyı daha fazlasını 

yapmaya motive ediyor. Yeşil pasa-
port özel bir uygulama. Çok dallanıp 
budaklanmasın. Bu işi gerçekten layı-
kıyla yürütebilecek insanlara verilsin. 
Öte yandan devletimizden yeşil pasa-
portla vizesiz girilebilecek ülke sayısı 
artırmasını istiyoruz.” ifadelerini kul-

landı. 
“YEŞİL PASAPORT, HIZIMIZI ARTIRDI”

Yeşil pasaportu ilk alan firma yet-
kililerinden Mustafa Kemal Özdemir 
ise yeşil pasaportun, ihracatçının yurt 
dışında hızlı hareket etmesine imkan 
sağladığına işaret ederek, “15 gün 
önce yurt dışına çıkmam gerekti. Pa-
saportumu polisimiz onayladı, uçağa 
bindim ve sorunsuzca Almanya’ya 
girdim. İş görüşmemi tamamlayıp bir 
gece kalıp Türkiye’ye döndüm. Bu ani 
bir seyahatti. Önceden olsa firmam-
da vizesi olan bir çalışanımı bulmam 
veya vize beklemem gerekiyordu. 
Yeşil pasaport, hızımızı artırdı. Daha 
çok ülkeye gitmemize imkan sundu.” 
diye konuştu.

Yeşil pasaportun kısa vadede de-
ğil ancak uzun vadede ihracatı artı-
racağına yönelik inancını dile getiren 
Özdemir, “Bugün ektiğimiz tohum 
seneye filizlenecek, mahsul verecek.” 
dedi.  n AA

Torosların balı üreticinin 
yüzünü güldürdü

‘Yapılandırma mağdurlarına
 ikinci şans’ talebi

Antalya’nın Toros Dağları’nda 
organik elde edilen ve tescillenmesi 
için patent çalışmaları devam eden 
Akseki balındaki rekolte, üreticinin 
yüzünü güldürdü.

Akseki ilçesinde bin 250-2 bin 
metre yükseklikteki yaylalarda üre-
tilen balın hasadına başlandı. Toros-
ların güney yamacına kurulu ilçenin 
Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, 
Geyran gibi yaylalarında üretilen 
balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevin-
dirdi. 

Geçen iki yıl iklimsel neden-
lerden dolayı rekoltenin az olduğu 
Akseki’de, bu yıl yaklaşık 5 bin ko-
vandan yaklaşık 50 ton bal üretimi 
bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan 
yaylalarda kovanlardan çıkarılan ba-
lın süzmesi 150, kara kovanı ise 200 
liradan satışa sunuldu. 

Akseki Belediye Başkanı Musta-
fa İsmet Uysal, yaptığı açıklamada, 
Akseki balının bir marka olduğunu, 
özellikle Çimi yaylası balının çok ter-
cih edildiğini söyledi. 

İlçedeki Toros Dağlarında üreti-
len bala talebin fazla olduğunu ifade 
eden Uysal, şöyle devam etti:  “Ak-
seki balının tescillenmesi için patent 
çalışmalarımız var. Akseki balı doğal 
ve organiktir. Torosların endemik 
ve özel çiçeklerin içerisinde üretildi-
ği için aroması çok özeldir. Arılar bin 
bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki 
balı kovanından çıkmadan satılıyor. 
Yol üzerinde satılan ‘Akseki balı’ 
diye satılanlar bal değildir. Çünkü 

Akseki balı yol kenarına çıkmaz. 
Müşterileri her zaman hazırdır.”

Bölgede çocukluğundan bu 
yana arıcılık yapan 59 yaşındaki Ah-
met Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yayla-
sında, arıların balı bin bir çeşit çiçek-
ten yaptığını anlattı.

Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, 
kalitesinin de daha iyi olduğunu 
belirten Arıcı, “Kara kovanlarımız-
dan bal hasadı yapıyoruz. Ballarımız 
hastalar için şifadır.” dedi.

Arıcılığın zahmetli bir iş olduğu-
nu aktaran Arıcı, “Çektiğimiz eme-
ğe değiyor. Eşim, ağabeyim ailece 
atalarımızdan devraldığımız arıcılığı 
sürdürüyoruz. Arılara bebek gibi 
özenle bakıyoruz. Bizim ballarımızı 
özellikle hasta olan kişiler alıyor. Biz 
bunu hastalara gönderirken sanki 
biz hastaları iyileştirmiş gibi mutlu 
oluyoruz. Bizim bu bölgenin balları 
hakiki organik baldır.” diye konuştu. 

Arıcı, geçen yıldan daha fazla 
sipariş aldıklarını, ellerindeki mev-
cut balı bitirmek üzere olduklarını 
kaydetti.

Mevlüt Arıcı ise bal veriminin 
çok iyi olduğunu, rekoltenin üretici-
nin yüzünü güldürdüğünü söyledi. 
Bala talebin fazla olduğuna dikkati 
çeken Arıcı, “Her yıl böyle verim 
olmaz. Arıcılar her zaman umutla 
yaşar. 7-8 yılda böyle iyi hasat olur. 
Bu yıl bir kovandan ortalama 9-10 
kilo arasında bal alacağız.” ifadeleri-
ni kullandı. 
n AA

2B ve tarım arazileri için 7 Eylül uyarısı

4 bin 105 firmanın 5 bin 44 yetkilisine yeşil pasaport verilmek üzere söz konusu 
yetkililerin formları Bakanlıkça onaylandı.
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Esed rejimi Humus’ta sivilleri vurdu Telafer’de DEAŞ’a karşı operasyon
Suriye’de Beşşar Esed rejiminin 

“çatışmasızlık bölgeleri” içinde yer 
alan Humus’un kuşatma altındaki 
Telbise ilçesine düzenlediği topçu 
saldırılarında 1’i sağlık çalışanı, 2 si-
vilin hayatını kaybettiği, aralarında 
çocukların da olduğu 10 sivilin ya-
ralandığı bildirildi.

Esed rejimine bağlı güçler, Hu-
mus’un kuzey kırsalındaki Telbise 
ilçesine topçu saldırıları düzenledi. 
Muhaliflerin kontrolündeki Telbi-
se’deki sahra hastanesinin sosyal 
medya hesaplarından yayımlanan 
açıklamaya göre, rejimin ilçeye 
düzenlediği topçu saldırılarında 1’i 
sağlık çalışanı, 2 sivil yaşamını yi-
tirdi. Açıklamada, saldırılarda ara-
larında çocukların da bulunduğu 10 
sivilin yaralandığı bildirildi. Rejimin 
askeri kuşatması altındaki, Humus 
ilinin kuzey kırsalında yer alan Hola 
ilçesindeki bazı bölgelere dün rejim 
güçlerinin düzenlediği hava ve kara 

saldırılarında da en az 2 kişi ölmüş, 
aralarında çocuklarında da bulun-
duğu 13 kişi yaralanmıştı. Rejimin 
son bir haftadır saldırı odağındaki 
ilçede hava ve topçu saldırıları son-
rası, sivillere ait yerleşim yerlerinde 
büyük çaplı zararlar meydana geldi-
ği öğrenildi.

Humus’un kuzeyinde, askeri 

muhaliflerin kontrolündeki Telbise 
ve Hola ilçeleri, yaklaşık 5 yıldır re-
jimin askeri kuşatması altında. Hu-
mus’un kuzey kırsalındaki Telbise 
ve Hola ilçeleri, 4-5 Mayıs’ta Asta-
na Toplantısı’nda Rusya, Türkiye ve 
İran’ın imzaladığı muhtırayla oluş-
turulması öngörülen “çatışmasızlık 
bölgeleri” içerisinde yer alıyor.  n AA 

Irak Başbakanı Haydar el İba-
di, Telafer’i DEAŞ’tan kurtarma 
operasyonunun başladığını duyur-
du. İbadi, devlet televizyonundan 
yaptığı açıklamada, “Telafer kenti 
kurtarılmaya doğru gidiyor. Tela-
fer kentindeki DEAŞ’lıların teslim 
olma veya öldürülmekten başka se-
çenekleri yok” ifadelerini kullandı.  
Telafer operasyonuna katılan güç-
lere de değinen İbadi, “Irak asker-
leri, anti terör timleri, federal polis 
güçleri ve Haşdi Şabi operasyonda 
yer alıyor” bilgisini verdi. Irak or-
dusundaki yetkililer, başlaması an 
meselesi olan Telafer operasyo-
nuna yaklaşık 40 bin güvenlik gö-
revlisinin katılacağını ifade etmişti. 
Musul kent merkezinin 63 kilomet-
re batısında yer alan, Türkmenlerin 
çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Ha-
ziran 2014’ten bu yana terör örgü-
tü DEAŞ’ın elinde bulunuyor.  Irak 
güçleri, sabah başlatılan Telafer’i 

terör örgütü DEAŞ’tan kurtarma 
operasyonunda ilerleme kaydettik-
lerini açıkladı. 

Operasyona batı cephesinden 
katılan Irak federal polis güçlerin-
den yapılan yazılı açıklamada, “Po-
lis güçleri, Irak savaş uçaklarının 
desteğiyle Telafer’in batı yakasında 
‘Küçük Abra Bölgesi’ni’ geri aldı” 
ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, gü-

venlik güçlerinin batı cephesinden 
El-Asad, Zuhra ve Vahde bölgeleri-
ne doğru ilerlediği kaydedildi.  Ope-
rasyona, Irak ordusu, federal polis 
güçleri, İran destekli ve mehzepçi 
yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi 
milisleri katılırken, Irak ve ABD ön-
cülüğündeki uluslararası koalisyon 
güçlerine ait savaş uçakları da ha-
vadan destek veriyor.   n AA

Ülkedeki mülteci Rohingyalar, ülkeden sınır dışı edilmelerinin geçen hafta 
gündeme gelmesinin ardından geri gönderilme korkusu yaşamaya başladı

Hindistan’daki Arakanlı 
Müslümanlar endişeli!

Hindistan’ın İçişlerinden sorumlu 
Devlet Bakanı Kiren Rijiju’nun geçen 
hafta, mülteci Rohingyaların (Ara-
kanlı Müslümanlar) ülkeden sınır dışı 
edilmelerinin istendiğini açıklaması 
üzerine, Hindistan’daki Rohingyalar 
Myanmar’a gönderilme korkusu ya-
şamaya başladı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Del-
hi’de yaşayan 24 yaşındaki Rohing-
ya Amina Khatoon, , ikinci kez evini 
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğunu söyledi.

Eşinin hayatına mal olan şiddet 
olaylarının ardından 2012’de Myan-
mar’dan kaçtığını belirten Amina 
Khatoon, “Buraya geldiğimde ha-
mileydim. Hayatta kalmayı başar-
dım. Burada çok bir şeyim yok ama 
Hindistan’da ölmek, eve dönmekten 
daha iyidir.” ifadesini kullandı.

Yeni Delhi’deki Okhla adlı kamp-

ta kalan Ali Johar da 2012’de Myan-
mar’dan 5 aile üyesiyle kaçtığını dile 
getirdi.

Kaldığı kampta temel olanaklara 
bile erişemediklerini ifade eden Ali 
Johar, “Burada yaşamak oldukça zor. 
Yine de Hindistan’da daha iyi durum-
dayız. Yerel halk bizi destekliyor.” 
dedi.

Hindistan Başbakanı Modi’ye 

çağrı Bu arada Ulusal İnsan Hakları 
Komisyonu, yabancı ülke vatandaşı 
olan mültecilerin, kendi ülkelerine 
gönderilmeleri durumunda zulüm 
görmekten korktuklarını açıkladı. 

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) 
Başkanı Dr. Hla Kyaw, Hindistan 
Başbakanı Narendra Modi’ye hafta 
içi gönderdikleri, mektupta konunun 
insana yakışır şekilde ele alınmasını 

umduklarını belirtti.
Mektupta, sınır dışı etme planı-

nın durdurulmasının beklendiği ifade 
edildi. Arakanlı Müslümanların duru-
mu Myanmar’ın Arakan eyaletinde 
2012’de Budistler ile Müslümanlar 
arasında çıkan çatışmalar, Rohingya-
ların dramını gözler önüne sermişti. 
Olaylarda, çok sayıda kişi yaşamını 
yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe 
verilmiş, şiddet olayları nedeniyle 
binlerce kişi bölgeyi terk etmek zo-
runda kalmıştı. 

Myanmar’da 1982’de kabul 
edilen yasayla vatandaşlık hakları-
nı kaybeden Arakanlı Müslümanlar 
“devletsiz” sayılıyor. BM tarafından, 
“eziyet gören dini azınlık” olarak ka-
bul edilen Arakanlı Müslümanlar, 
hem şiddet olaylarına hem de yasal, 
ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa 
maruz kalıyor.  n AA

‘Türkmenleri koruyacak 
silahlı bir güç gerek’

Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Başkanı Erşet Salihi, Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Re-
ferandum Heyeti ile yaptığı görüş-
meye ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Kürt heyetine açık bir şekilde 
referandumun Kerkük, Tuzhurma-
tu ve diğer Türkmen bölgelerinde 
yapılmasına ilişkin tavırlarının ne 
olduğunu belirttiklerini söyleyen 
Salihi, şöyle konuştu:

“Üç vilayette (Erbil-Duhok ve 
Süleymaniye) yapmak istedikleri 
referandumu Bağdat merkezi hü-
kümetiyle konuşmaları gerektiğini 
söyledik. Irak merkezi hükümeti-
nin de buna karşı tutumu belli ve 
itiraz ediyor. Kerkük, Tuzhurmatu 
ve diğer Türkmen bölgelerindeki 
referandumu kesinlikle reddediyo-
ruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde 
gelen heyete söyledik. Eğer birlikte 
yaşamak istiyorsak, çoğunluk veya 
azınlık diye bir halk olmamalıdır. 
Eğer birinci çoğunluktaki halk Kürt-
lerse, diğer birincisi bizleriz (Türk-
menler). Bu bölgeler coğrafi olarak 
aslında Türkmen bölgeleridir.”

“Türkiye ve Türk dünyasına 
şunu söylüyoruz; bölgede kimse bizi 
yalnız bırakmasın. Aksi takdirde eri-
riz. Burada bir mezhep kavgası var-
dır.” diyen Salihi, şunları kaydetti:

“Irak’ta merkezi hükümet ve 
Kuzey Irak yönetimi var. Bunların 
Peşmergesi, öbür tarafın ordusu ve 
Haşdi Şabisi var. Benim neyim var? 
Bizim de güçlü bir silahlı grubumu-
zun olması lazım. Irak Türkmenleri-
nin bölgede huzurlu ve güvenli bir 
şekilde yaşayabilmeleri için kesin-
likle silahlı bir teşkilatı veya ordusu 
olması lazım.” 

Maruf: Referandumun yasal da-
yanağı yok

IKBY’de bir grup siyasetçi, ga-
zeteci ve aktivistin başlattığı “Refe-
randuma Şimdi Hayır Hareketi”nin 
sözcüsü Rabun Maruf ise sandıktan 
büyük farkla “hayır” çıkacağını sa-
vundu. 

Referanduma “hayır” demele-
rinin yasal ve siyasi olmak üzere iki 
nedeni olduğunu belirten Maruf, 
bunları şöyle açıkladı: “Bize göre bu 
referandumun hiçbir yasal dayanağı 

yok. Referandum kararı bazı siyasi 
partiler tarafından meclis dışında 
alındı. Siyasi partilerin referandum 
kararı alma yetkisi yok. Bu yüzden 
yasal açıdan bu referanduma hayır 
diyoruz. Siyasi olarak da, referan-
dum kararı alan partiler yaklaşık 26 
yıldır bölgemizi yönetiyorlar ancak 
büyük bir çöküş içindeler. Amaçları 
büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan 
siyasi ömürlerini referandum vesile-
siyle 26 yıl daha uzatmak.” 

Maruf, komşu ülkeler Türkiye 
ve İran başta olmak üzere Kürtlere 
terörle mücadelede en çok destek 
veren ABD ve Almanya’nın da refe-
randuma karşı çıktığını hatırlatarak, 
kimsenin bölgede daha çok istikrar-
sızlık ve çatışma istemediğini dile 
getirdi.

Irak’ın yeterince ciddi sorunu 
olduğunu belirten ve tek taraflı refe-
randum kararıyla bunların daha da 
artacağı uyarısında bulunan Maruf, 
şöyle devam etti:

“Evet cephesi, bölgeyi istikrar-
sızlığa sürüklüyor. Bu referandum, 
tamamen bölgedeki siyasi istikrar-
sızlığın kaynağıdır. Bu nedenlerle 
halkımızın hayır demesini istiyoruz. 
Bu kampanya vesilesiyle de hükü-
metin referandum kararını lağvet-
mesini talep ediyoruz.”
“BASKI VE HİLE OLMAZSA SANDIK-
TAN BÜYÜK ÇOĞUNLUKTA HAYIR 

ÇIKAR” 
IKBY’de hakimiyeti elinde tutan 

Kürdistan Demokrat Partisi ve Kür-
distan Yurtseverler Birliği’ne bağlı 
güçlerin hayır kampanyası yürüt-
melerine büyük engeller çıkarma-
sına rağmen birçok gencin gönüllü 
olarak kendilerine destek verdiğini 
anlatan Maruf, “Baskı ve hile ol-
mazsa sandıktan büyük çoğunlukta 
hayır çıkar” öngörüsünde bulundu. 

Rabun Maruf, Referandum 
Şimdi Hayır Hareketi’nin ABD’den 
destek aldığı iddialarına ilişkin ise, 
“Hiçbir bölgesel veya batılı ülke 
kampanyamıza destek vermiyor; 
ama keşke bölgesel veya güçlü dev-
letler bize arka çıksaydı. Destek al-
mamız da çok doğal olacaktır, çünkü 
kimse kendi yanı başında istikrarsız 
bir bölge istemez.” ifadelerini kul-
landı.  n AA

Balkanlar’da ilk hac kafileleri yola çıktı

Kosova ve Arnavutluk’tan, hac 
vazifesini yerine getirmek üzere Su-
udi Arabistan’a gidecek ilk kafileler 
dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kosova’nın başkenti Priştine’de 
hac vazifesini yerine getirecek 216 ki-
şilik ilk kafile Adem Yaşari Havalima-
nı’ndan Kosova İslam Birliği yetkilileri 
ve aileleri tarafından dualarla kutsal 
topraklara uğurlandı.

Bu yıl Kosova’dan kutsal toprak-
lara giden en genç hacı adaylarından 

18 yaşındaki Erlaet Janjeva, yaptığı 
açıklamada, daha önce umreye gitti-
ğini ifade etti. 

Janjeva, “Ancak hac daha farklı. 
Daha büyük duyguları barındırıyor. 
Umarım Allah herkese nasip eder” 
dedi.

Bir diğer hacı adayı Leyla Feta 
da yıllardır kutsal toprakları ziyaret 
etmek istediğini belirterek, “İmkanı 
olan o kutsal yeri ziyaret etmeden 
bırakmasın. Çünkü bu şekilde insan 

kendisi ile mücadele edip karakteri-
nin ne kadar güçlü olduğunu görebi-
lir.” diye konuştu.

Kosova İslam Birliği Genel Sekre-
teri Resul Recepi, hacı adayları arasın-
da bu yıl 400 kadının bulunduğunu 
belirterek, “Kosova’dan bu yıl toplam 
bin 80 hacı adayı bulunuyor.” dedi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 
da 100 kişilik kafile, Rahibe Teresa 
Havalimanı’ndan kutsal topraklara 
uğurlandı. Hacı adaylarından Erzen 

Pashaj, ilk defa hac vazifesini yerine 
getirecek olmaktan duyduğu mutlu-
luğu ifade etti.

Bu yıl Arnavutluk’tan kutsal top-
raklara yaklaşık 450 hacı adayı gide-
cek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da Arnavutluk İslam Birliği vasıtasıyla 
kutsal topraklara kavuşacak Karadağ-
lı hacı adaylarının da yer alacağı bir 
diğer kafile ise 21 Ağustos’ta başkent 
Tiran’dan kutsal topraklara hareket 
edecek.  n AA

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 
Eylül’deki bağımsızlık referandumunu Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı 

bölgelerde yapmasını kabul etmediklerini belirtti.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yaşayan 24 yaşındaki Rohingya Amina Khatoon, , ikinci kez evini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
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Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Hüsamettin Şenel’in kızı gerçekleştirilen düğünle 
dünyaevine girdi. Düğüne çok sayıda davetli katılarak aileleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

Hüsamettin Şenel’in
kızı dünyaevine girdi

Ayşegül ve Maruf bir ömür boyu mutluluk için ‘Evet’ dediler. Elit Düğün Salonu’ndaki 
düğünde misafirler genç çiftin mutluluklarına ortak oldular

Ciğal ve Açar aileleri
düğün mutluluğu yaşadı

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Hüsamettin Şenel, kı-
zını evlendirdi. Özcan-Hüsamettin 
Şenel çiftinin kızları Fatma Nur 
ile Mihriban-Fahri Duman çiftinin 
oğulları Oğuz dünya evine girdi. 
Genç çift için İpekyolu Tesisleri’n-
de bir düğün merasimi düzenlendi. 
Gerçekleştirilen düğüne Türkiye 
Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel 
Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk Eği-
tim-Sen Konya 1 Nolu Şube Baş-
kanı Tanfer Ata, Türk-Eğitim-Sen 

Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli 
Doğrul, Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Konya Şube Başkanı Atilla Ayhan, 
Türk Ulaşım-Sen Konya Şube Baş-
kanı Timur Sönmez Varol, Ülkü 
Ocakları Konya İl Başkanı Hasan 
Koçhan, ailelerinin akrabaları ve 
sevenleri katıldı. Şenel ve Duman 
aileleri davetlilerle tek tek ilgilene-
rek davetlilerin hayırlı olsun dilek-
lerini kabul etti. Genç çiftle hatıra 
fotoğrafı çekinen davetliler, genç 
çiftin ve ailelerin heyecanlarına 
ortak oldu.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ciğal ve Açar aileleri akraba 
oldu. Hamdiye ve Süleyman Ciğal 
çiftinin kızları Ayşegül ile Arife- 
Abdulfettah Açar çiftinin oğulları 
Maruf dünya hayatına girdiler. Elit 
Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen 
düğüne Ciğal ve Açar ailelerinin 
akrabaları, sevenleri ve dostları 
katıldı.  Düğnüde davetlilere ge-
leneksel Konya düğün pilavı ik-
ram edildi. Hamdiye ve Süleyman 
Ciğal ve Arife- Abdulfettah Açar 
çiftleri konuklarla yakından ilgile-

nerekx davetlilerin hayırlı olsun 
tebriklerini kabul ettiler. Mutluluk-
ları yüzlerinden okunan genç çift 
ise mutlu günlerini ölümsüzleş-
tirmek için bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdiler. Genç çiftin heyecan-
larına arkadaşları da ortak olarak 
hatıra fotoğrafına girmeyi ihmal 
etmediler. Yenigün Gazetesi ailesi 
olarak başta genç çift Ayşegül ve 
Maruf olmak üzere Ciğal ve Açar 
ailelerine Allah’tan mutluluk ve 
huzur diliyoruz.  n UFUK KENDİRCİ

Şakalak Tarım Makineleri, dünyaca ünlü tohum üreticisi Dekalb’ın organize ettiği teknoloji merkezleri etkinliğinde çiftçilerle buluştu. 
Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, bu tür organizelerin verimli geçtiğini söyledi

Şakalak yine tam not aldı

Şakalak Tarım Makineleri, dün-
yaca ünlü tohum üreticisi Dekalb’ın 
organize ettiği teknoloji merkezinde 
makinelerini sergiledi. Konya Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araş-
tırma Merkezi’ndeki etkinliklere ilgi 
yoğun oldu. 

Şakalak A.Ş. de ekim ve toprak 
işleme grubundaki son teknolojile-
rini etkinlikte çiftçi ile buluşturdu. 
Etkinlikte Şakalak A.Ş’nin stadında 

çiftçilerle buluşan Şakalak Tarım Ma-
kineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü Mustafa Genç, bu tür 
organizelerin verimli geçtiğini belirtti. 
Genç, “Dünyaca ünlü tohum üreticisi 
Dekalb, Konya’da güzel bir etkinliğe 
imza attı. Konya Bahri Dağdaş Ulus-
lararası Tarımsal Araştırma Merke-
zi’ndeki bu ‘Teknoloji Merkezleri’ et-
kinliğine bizleri de davet ettiler. Biz de 
katıldık ve makinelerimiz sergiliyoruz. 

Çiftçilerimizin ilgisi güzel. Burada ma-
kinelerimizi yakından tanıma fırsatı 
buluyorlar. Dekalb de organizeyi çok 
iyi yapmış, Yine Bahri Dağdaş yöne-
ticileri de ellerinden geleni yapıyorlar. 

Herşey çok güzel oldu. Biz tüm 
emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
ruz. Şakalak A.Ş. olarak bu tür etkin-
liklerde yer almaya devam edeceğiz. 
Çiftçimiz bize büyük teveccüh göste-
riyor. Biz de kendilerine son teknolo-

ji makineleri üreterek verimli tarım 
yapmalarına katkı sunmaya gayret 
gösteriyoruz. 

Dekalb yöneticilerine de ayrıca 
şahsım ve firmam adıma teşekkür 
ediyorum” dedi.  Öte yandan etkinlik 
boyunca Şakalak A.Ş. standına gelen 
çiftçilere çeşitli hediyeler verilerek, 
firma yetkilileri makineleri çiftçilere 
ayrıntılarıyla anlattı. 
n HABER MERKEZİ

Şakalak A.Ş. ekim ve toprak işleme grubundaki son teknolojilerini etkinlikte çiftçi ile buluşturdu.
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Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Takımımız iyi yolda
Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda 

Sivasspor’a 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Malat-
yaspor’da maçla ilgili açıklamalarda bulunan 
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “İyi yoldayız. Takı-
mımız Sivas karşısında izleyenlere keyif verdi. 
Tabi maçın bir kırılma anı vardı ki, bana göre de 
nizami goldü” dedi. 

“NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR 
FAUL OLMADIĞI”

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda 
Sivasspor’a 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Ma-
latyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek maçla 
ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas karşılaş-
masında Khalid’in attığı golün nizami olduğunu 
savunan Gevrek, “Öncelikle komşu kentin takı-
mı Sivasspor’u tebrik ediyorum. Maça gelecek 
olursak, sanırım Yeni Malatyaspor’u izleyenler 
keyif almışlardır. İyi yoldayız. Oyuna tamamen 
kontrollü ve rakibi sahasına hapsederek başla-
dık. Maçın hemen başında Khalid güzel bir gol 
attı, ancak hakem rakibine faul yaptığı gerekçe-
siyle golü iptal etti. Maçın özetini izlerken de net 
bir şekilde görülüyor faul olmadığı. Bence ma-

çın kırılma anı bu pozisyondu. Tabi bunu söyler-
ken sakın aldığımız yenilgiye kılıf uyduruyorum 
diye düşünülmesin. Ben sadece biraz daha 
dikkatli olunmasının bu tür hataların önüne ge-
çilmesi adına iyi olacağını düşünüyorum” dedi.
MİNA: OYNADIĞIMDA SEVİYEMİ GÖRECEĞİM

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi 
Arturo Mina, geçtiğimiz sezonu geçirdiği Arjan-
tin Ligi’nin üst seviyelerde olduğuna dikkat çe-
kerek, “Ama Türkiye’deki seviyenin de yüksek 
olduğunu biliyorum. Ancak kulüpte oynamaya 
başladığım zaman gerçekte seviyenin ne oldu-
ğunu göreceğim” dedi. 

“TÜRKİYE’DE FUTBOL SEVİYESİ YÜKSEK”
Geçtiğimiz sezonu Arjantin takımlarından 

River Plate’de geçiren Mina, Türkiye’de oyna-
nan futbol seviyesinin üst düzeyde olduğunu 
belirterek, “Arjantin’in seviyesi oldukça yüksek 
ve zor. Ama Türkiye’deki seviyenin de yüksek 
olduğunu biliyorum. Ancak kulüpte oynamaya 
başladığım zaman gerçekte seviyenin ne oldu-
ğunu göreceğim” şeklinde konuştu.
n İHA

Maicon Pereira ilk 
resmi golünü attı
Galatasaray’ın Brezilyalı defans oyuncusu Ma-

icon, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi golünü Os-
manlıspor karşılaşmasında kaydetti.  Süper Lig’in 
ikinci haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Os-
manlıspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızı-
lıların Brezilyalı futbolcusu Maicon, bir ilki yaşadı. 
Müsabakanın 14. dakikasında Belhanda’nın sağ 
taraftan kullandığı köşe vuruşunda Musa’dan seken 
topu arka direkte takip eden Maicon, kafa vuruşuyla 
meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Başarılı defans 
oyuncusu Eskişehirspor ile oynanan hazırlık maçında 
da kafa vuruşu ile gol atmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, 
sarı-kırmızılılara bu sezon Brezilya ekiplerinden Sao 
Paulo’dan katılmıştı.  n İHA

Samir Nasri 
Antalya’ya geldi
Antalyaspor’un transferi için anlaşmaya vardı-

ğı Fransız futbolcu Samir Nasri, Antalya’ya geldi. 
Antalya Havalimanı’na gelen yıldız futbolcuyu, An-
talyaspor Kulübü yetkilileri ile kalabalık bir taraftar 
grubu karşıladı. Havalimanında, Antalyaspor atkısı 
takan Fransız futbolcuya, taraftarlar tezahüratlarla 
sevgi gösterisinde bulundu.  Antalyaspor’un bugün 
düzenlenecek törenle Nasri ile sözleme imzalaması 
bekleniyor.  n AA

Başakşehir’e 
İskoç hakem

Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi 
play-off turu rövanşında İspanya’nın Sevilla ekibiyle 
deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu. 
UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 22 
Ağustos Salı günü Sevilla kentindeki Ramon Sanc-
hez Pizjuan Stadı’nda TSİ 21.45’te başlayacak kar-
şılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek. 
Karşılaşmada Collum’un yardımcılıklarını David Mc-
Geachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın 
dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.  n AA

Sivasspor 16 maçtır yenilmiyor
TFF 1. Lig’de geçen sezon sahasında-

ki son 15 maçta yenilmeyen Demir Grup 
Sivasspor, Süper Lig’deki ilk iç saha mü-
cadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor’u 
2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 
sürdürdü.

Sahasındaki son yenilgisini geçen se-
zon TFF 1. Lig’in 4. haftasında Denizlispor 
karşısında yaşayan Sivas ekibi, 18 Eylül 
2016’daki 2-1’lik mağlubiyetten sonraki 
15 iç saha mücadelesinde 11 galibiyet 
elde etti ve 4 beraberlik aldı.

İç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik se-
risini Süper Lig’de de sürdürmek isteyen 
kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunun 
son haftasındaki şampiyonluk maçında, 
sahasında 4-0 yendiği Evkur Yeni Malat-
yaspor’u dün de 2-0’la geçmeyi başardı.

Bu galibiyetle Yeni 4 Eylül Stadı’nda-
ki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran 

Sivasspor, bu karşılaşmalarda 36 kez fi-
leleri havalandırırken, kalesinde ise 6 gol 
gördü.

Sahasında oynadığı 13 maçta kalesi-
ni gole kapatan Sivas temsilcisi, son 6 iç 
saha mücadelesinde ise rakiplerine gol 
şansı tanımadı.

AYBABA’NIN SAĞLAM’A 
KARŞI İKİNCİ ZAFERİ

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin tek-
nik direktörü Samet Aybaba, kariyerinde 
daha önce çalıştırdığı takımlarla 9 kez 
rakip olduğu Malatya temsilcisinin teknik 
direktörü Ertuğrul Sağlam’a karşı ikinci 
zaferini elde etti. 

Sağlam’ın çalıştırdığı takımlar 6, 
Aybaba’nın yönetimindeki ekipler ise 1 
maçta gülen taraf olmuş, 2 karşılaşma ise 
beraberlikle sonuçlanmıştı.
n AA

Delarge, Beşiktaş 
maçına hazırlanıyor
Bursaspor’da Alanyaspor maçında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan yeni transferlerden Dzan 
Delarge, “Benim için harika bir deneyimdi. Fantastik bir maç yaşadık. Tam performansıma ulaşmak için 
biraz daha süreye ihtiyacım var. Beşiktaş maçına yüzde 100 hazır olarak çıkacağım diye düşünüyorum” dedi

Yeşil-beyazlı ekip, dün oynadığı Alan-
yaspor karşılaşmasında yeni transferlerin-
den 27 yaşındaki Kongolu oyuncu Dzon De-
large’nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. 
Kendisi için harika bir deneyim olduğunu 
ifade eden Delarge, “Maç başladığında 
benim için en önemli olan şey kulübeden 
gelip takım arkadaşlarım adına işleri de-
ğiştirmekti saha içinde. Arkadaşlarımın ve 
hocamın güvenini geri ödediğimi düşünü-
yorum. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. 
Bugün fantastik bir maç yaşadık. Bizim için 3 
puan çok önemliydi. Şimdi daha da önemli 
olan şey önümüzdeki hafta yapacaklarımız 
ve biz buna odaklanacağız. Tam performan-
sıma ulaşmak için biraz daha süreye ihtiya-
cım var. Bence Beşiktaş maçına yüzde 100 

hazır olarak çıkacağım diye düşünüyorum. 
Umuyorum çarşamba gününe kadar fiziksel 
seviye olarak en üst seviyeye gelebilirim” 
ifadelerini kullandı.

BADU: “UMARIM ATTIĞIM GOLLERLE 
TAKIMIMA DESTEK OLABİLİRİM”

Karşılaşmada açılış golünü kaydeden 
Badu ise, “Taraftarlarımız konusunda dürüst 
olmam gerekirse harikalar, inanılmazlar. Bu 
bizim için de çok önemliydi. Galibiyet almak 
çok önemliydi. İlk yarıya harika başladık di-
yebilirim. Çok güzel iki tane gol attık ve ikin-
ci yarı biraz rahatladık. Rakip takımın golleri 
geldi. Biz karakter ortaya koyduk takımca ve 
maçı bir şekilde kendi lehimize çevirmeyi 
başardık. Taraftarlarımız için yaptık ve bunu 
onlara armağan ediyoruz. Yeri geldiğinde 

öne çıkıp atak oyuncularımıza destek ver-
mem gerekir, yeri geldiğinde de savunma 
oyuncularımıza destek vermem gerekir. 
Oyunun iki tarafını da oynamak benim için 
önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. 
Umarım hedeflerimize ulaşmak açısından 
attığım gollerle takımıma destek olabilirim. 
Bu takımın başarısı için neler yapabilirim 
buna odaklanıyorum” diye konuştu.

KUBİLAY ÖZÜR DİLEDİ
Bursaspor’un genç oyuncusu Kubilay 

Kanatsızkuş, Alanyaspor maçında kendisine 
yönelik gelen tepkilerden etkilendiğini belir-
terek, “Sahadan çıkarken tavırlarım yanlış 
anlaşıldıysa affedin” dedi.

Yeşil-beyazlı ekibin 20 yaşındaki golcü 
oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, dün oynanan 

Alanyaspor maçında gösterdiği performans-
la taraftarların tepkisini çekmişti. 72. daki-
kada teknik direktör Paul Le Guen tarafın-
dan oyundan alınan genç isim, taraftarların 
yoğun protestolarına alkışla karşılık verdi. 
Oyundan alınmasının ardından doğrudan 
soyunma odasına giden genç isim, sosyal 
medya hesabından taraftarlardan özür di-
ledi. ‘Daha iyi performans ortaya koymam 
gerektiğinin farkındayım’ diyen genç isim, 
şu ifadeleri kullandı: “Taraftarımızı anlı-
yorum, ben de üzülüyorum ve tepkilerden 
doğal olarak etkileniyorum. Uzun bir yolun 
başındayım. Daha çok çalışıp, formaya layık 
olmak için elimden geleni yapacağım. Sa-
hadan çıkarken tavırlarım yanlış anlaşıldıy-
sa affedin.”  n İHA
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Kenan Sofuoğlu, şampiyona liderinin ensesinde
Dünya Supersport Şampiyo-

nası’nda mücadele eden milli mo-
tosikletçi Kenan Sofuoğlu, Alman-
ya’da düzenlenen 8. ayak yarışında 
2. oldu. Almanya’nın Klettwitz kasa-
basındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz 
Pisti’nde koşulan sezonun 8. yarışı, 
19 tur üzerinden yapıldı.

Kallio takımından Niki Tuuli’nin 6 
sıra geriden başlama cezası alması 
nedeniyle 4. cepten kalkan Kawasaki 
Puccetti’den Kenan Sofuoğlu, startta 
yerini korudu. Şampiyona liderliği 
için çekiştiği GRT Yamaha’dan Lucas 
Mahias’ın 3. turda geçtiği Kenan, 9. 
turda 4’üncü, 6 tur kala 3’üncü, 3 tur 
kala ise 2. sıraya tırmandı. Kenan, 
sondan 2. turda da GRT Yamaha’dan 
Federico Caricasulo’yu geride bıra-
karak liderliği aldı. Fakat Mahias, 
Kenan’ın atağı sonrası motosikletinin 
kontrolünü kaybeden takım arkadaşı 
Caricasulo’ya çarptı. Kaza sonrası kır-

mızı bayrak sallanarak yarış bitirildi.
Kurallar gereği, tamamlanmış 

turdaki klasman geçerli olduğu için 
17. turu lider geçen Kallio takımın-
dan Sheridan Morais birinci, Kenan 
2’nci, Mahias ise 3. oldu. Bu sonuçla 
puanını 120’ye çıkaran Kenan, sürü-
cüler klasmanı lideri Mahias ile ara-
sındaki farkı bir puana indirdi. Dünya 
Supersport Şampiyonası’nın 9. ayağı, 
17 Eylül’de Portekiz’de düzenlenecek. 

SÜRÜCÜLER KLASMANI
Sezonun 8. yarışının ardından sü-

rücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki 
puan durumu şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 121 
puan 

2. Kenan Sofuoğlu - 120 
3. Sheridan Morais (Güney Afri-

ka) - 101
4. Jules Cluzel (Fransa) - 88 
5. Patrick Jacobsen (ABD) - 68

n AA

Anadolu Selçukspor’da 
Pendikspor hazırlıkları

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, Spor 
Toto 2. Ligi Beyaz Grup’ta sezonun ilk maçında 26 
Ağustos Cumartesi Pendikspor ile iç sahada oyna-
nacak 1. hafta karşılaşması için hazırlıklarını sürdü-
rüyor. Yeşil beyazlı takımın Pendikspor hazırlıkları 
Teknik direktör Alper Avcı ve yardımcıları nezaretin-
de gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hare-
ketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra üç takım 
halinde yarı sahada hücum ve savunma ağırlıklı bir 
çalışma yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney ve Yönetim Kurulu futbol komitesi üyesi Meh-
met Ay da takip etti.   n SPOR SERVİSİ

Sarayönü’de Nevşehir 
kampı devam ediyor
Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan 

temsilcimiz Sarayönü Belediyespor, Konya kam-
pının ardından Nevşehir’e gitti. Burada yeni sezon 
hazırlıklarını sürdüren yeşil siyahlılar, taktik ağırlık 
çalışmalar yapıyor. Hazırlık maçları da oynayacak 
olan Sarayönü Belediyespor’da maç programı önü-
müzdeki günlerde belli olacak. Yeni sezonda şampi-
yonluk hedefleyen Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz, 
çalışmalarını bu kapsamda yürütüyor.
n SPOR SERVİSİ

Atlı okçulukta 
yarı finaller yapıldı

Atlı okçulukta yarı final B Grubu müsabakaları 
Nevşehir’in Göreme beldesinde gerçekleştirildi. Tür-
kiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 
düzenlenen ve ülke genelinden 30 sporcunun katıl-
dığı müsabakalarda, alana yerleştirilen hedefler at 
üstünden yapılan ok atışlarıyla vurulmaya çalışıldı. 
Vatandaşların ilgiyle izlediği müsabakalarda derece-
ye giren sporcular, eylül ayında düzenlenecek final 
yarışlarında mücadele edecek. Türkiye Geleneksel 
Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı 
Levent Talha Suluoğlu, yaptığı açıklamada, finalde 
başarılı olan sporcuların milli takıma katılacağını be-
lirterek,  “Finalden çıkanlar ise ekim ayında Güney 
Kore’deki Dünya Şampiyonası’na katılacak.” dedi. 
Gençlerin geleneksel spor dallarına olan ilgisinin 
günden güne arttığını vurgulayan Suluoğlu, fede-
rasyonun “Geçmişin ihtişamını geleceğe taşımak” 
sloganıyla ülke genelinde çalışmalar sürdürdüğünü 
ifade etti.
n AA

Transanatolia Rally Raid başladı

7. Transanatolia Rally Raid’e katılacak 
araçlar, İzmir’den başlayıp 7 gün sonra 
Samsun’da sona erecek. Rally Raid yarışla-
rının bir etabı da Konya’dan geçecek. Tran-
sanatolia Genel Koordinatörü Orhan Çelen, 
Gaziemir Fuar Alanı’ndaki basın toplantısın-

da yaptığı konuşmada, organizasyon kapsa-
mında 19 il sınırı ve 60 ilçeden geçecekle-
rini belirtti. İzmir’den hareket eden araçların 
Samsun’da yarışı tamamlayacağını kayde-
den Çelen, günlük etapların 400 kilometre-
den oluşacağını, 7 günlük parkurun 2 bin 900 

kilometre olduğu bilgisini verdi.
Yurt dışından ekiplerin de aralarında 

bulunduğu 49 aracın organizasyona katı-
lacağını söyleyen Çelen, “Arazide hareket 
etme kabiliyetine sahip her türlü aracın yer 
aldığı organizasyonla ülkemizin bilinmeyen 

kültürünü, doğal güzelliklerini de tanıtmayı 
amaçlıyoruz.” dedi.  Transanatolia, İzmir’de 
başlayıp, Denizli, Antalya, Konya-Karapınar, 
Niğde-Aladağ’ın ardından rotasını kuzeye 
çevirip Kapadokya, Tokat-Gümünek’ten son-
ra Samsun’da sona erecek.  n AA

Malick, taraftar 
desteği bekliyor
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un resmi sözleşme imzaladığı Malick Evouna, 

yaptığı açıklamalarda Konyaspor camiasına teşekkür etti. Şu an tam olarak hazır olmadığını 
belirten Gabonlu oyuncu, yeşil beyazlı takıma ciddi katkılarda bulunmak istediğini ifade etti

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor Gabonlu Malick Evouna’yı renklerine 
kattı. Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
gerçekleşen imza törenine yönetim kurulu 
üyesi Fatih Yınmaz’ın yanı sıra sportif direk-
tör Bülent Akın katıldı.

İmza töreninde konuşan yönetici Fatih 
Tınmaz “Atiker Konyaspor’umuz bugün Ga-
bon Milli Takımının golcü oyuncusu Malick 
Evouna ile satın alma opsiyonu kulübümüz-
de olmak üzere anlaşmış bulunmaktayız.

‘İNGİLİZ KULÜBÜNÜN 
TEKLİFİ TRANSFERİ GECİKTİRDİ’

Bir süredir Malik’in şehrimizde olduğu-

nu Konyaspor’umuzu yakından takip edenler 
bilmektedirler. İmzanın bu kadar uzaması-
nın sebebi İngiliz Kulübü Birmingham’ın bu 
transfer için araya girmesi ve Çin kulübüne 6 
milyon poundluk bir öneride bulunmasıydı.

‘SATIN ALMA OPSİYONU ATİKER 
KONYASPOR’UMUZDA’

Kulüp olarak Malik’in bonservisiyle bir-
likte almak istedik ancak yoğun temasları-
mız neticesinde satın alma opsiyonu Atiker 
Konyaspor’umuzda olmak üzere kiralık ola-
rak anlaştık. 

Bu arada Malik’in kulübünden geçtiği-
miz hafta antrenmanlara çıkabilmesi için 

gerekli olan izinleri aldık bu süre içinde 
futbolcumuzun çalışmaları gözetimimiz al-
tındaydı. Her iki tarafa da hayırlı olsun” şek-
linde konuştu.

‘KATKI SAĞLAMAYA GELDİM’
İmza töreninden sonra konuşan Malick 

Evouna ise “İlk önce camiamıza, Başkanı-
mıza ve yöneticilerimize bana çok güven-
dikleri için teşekkür ediyorum. Kulübümü-
zün, Başkanımızın o isteğini hissetmem 
benim için çok öz güven verici ve bu bana 
çok güç verecek. 

Konyaspor’un son senelerde marka 
değeri açısından kulüp olarak büyüdüğünü 

görebiliyoruz ve buna çok ciddi katkılar yap-
mak istiyorum. Şu an tabii ki az bir süredir 
idman yaptım takımla. Ama ben kendi başı-
ma idmanlar yapmıştım zaten. Şu an yüzde 
65-70’lerdeyim. 

Tabi ki takıma katılmak farklı bir şey 
ama hem şehrin güzelliği hem tesislerin gü-
zelliği artılar yapacaktır kondisyonuma, çok 
daha rahat hissediyorum kendimi burada. 
Taraftarlardan isteğim stadı doldurmaları. 
Arkamızda olmaları ve biz burada onları 
mutlu etmek için devamlı en iyisini vermeye 
çalışacağız” dedi.  
n SPOR SERVİSİ



Bugün çok kri-
tik bir maç bekliyor 
Konyaspor’u. Kon-
yaspor’un ve rakibin 
durumunun, içinde 
bulunulan şartların 
çok ötesinde bir 
ehemmiyette bir 
karşılaşma. 

Geçen hafta iyi 
başlayacak bir hika-
ye birilerinin müdahalesi ile 
tersine çevrildi. 

Ancak hala camiada bir 
tedirginlik yok. Bu işin iyi 
tarafı. Ancak içinde bulunu-

lan süreç ve 
fikstür deza-
vantajı itibari 
ile Gençlerbir-
liği maçından 
alınacak ilk 3 
puan, Kon-
yaspor’u çok 
ama çok ra-
hatlatacaktır. 

Olası bir 
puan kaybı ise telafisi olma-
yan sonuçlara götürebilir 
Konyaspor’u. Hele hele arka-
sından çıkılacak Başakşehir 
ve Beşiktaş deplasmanları 

düşünüldüğünde, bu maçın 
önemi bir kez daha ortaya 
çıkıyor. 

Taraftar yok. Takım hala 
bir oyun karakteri edinmeye 
çalışıyor. Federasyonun art 
niyetli müdahalesi herkesin 
malumu. Ama her şeye rağ-
men Konyaspor kazanmak 
zorunda. 

Umarız korkulan olmaz 
ve Konyaspor kendisini ina-
nılmaz rahatlatacak o 3 puanı 
hanesine yazdırır. Tersini dü-
şünmek bile istemem.

HER ŞEYE RAĞMEN!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Özat: Seyircisiz tadı tuzu yok
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat zorlu bir maça 

çıkacaklarını söylerken, maçın seyircisiz olmasına da tepki gösterdi
Süper Lig’de 2. haftanın 

kapanış maçında bugün dep-
lasmanda Atiker Konyaspor ile 
karşılaşacak Gençlerbirliği’nde 
teknik direktör Ümit Özat, ligde 
alınacak her puanın önemi oldu-
ğunu söyledi. 

Özat, yaptığı açıklamada, 
ligin ilk haftasında sahalarında 
Kardemir Karabükspor ile be-
rabere kaldıklarını hatırlatarak, 
“Geçen hafta bireysel hatadan 
bir gol yedik. Onun haricinde ra-
kibin direkten dönen bir topu var. 
Maçı pozisyon vermeden kapat-
tık. Khalili’nin golünden sonra 
da pozisyonlar yakaladık ama 
ikinci golü bulamadık. Onun 
haricinde özellikle ikinci yarıdaki 
mücadelemizden memnunum.” 
ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor’un sezonu 
Süper Kupa ile açtığının altını 
çizen Özat, “Geçen hafta son 
dakika golüyle mağlup oldular. 
İyi bir rakibe karşı oynayacağız. 
Futbolcularımız da bunun bilin-
cinde. Seyircinin olmaması bir 
avantaj gibi görünüyor ama bu 

futbol için iyi değil. Seyirci ol-
madan futbolun tadı tuzu olmu-
yor. İki takımın da kafa kafaya 
oynayacağı bir maç olmasını 

bekliyorum. Her puanın önemi 
var. Kazanamıyorsan da kaybet-
meyeceksin.” değerlendirme-
sinde bulundu.   n AA

Kartal siftah peşinde
Ligin ilk haftasında hakem operasyonu ve son dakika 
golüyle Trabzonspor’a mağlup olan Atiker Konyaspor, 
bugün evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Anadolu 
Kartalı seyircisiz oynanacak maçta sezonun ilk galibiyetini 
almaya çalışacak. Maç 21.45’te başlayacak ve Arda 
Kardeşler tarafından yönetilecek

Atiker Konyaspor, Süper Lig’de bugün Gençlerbirli-
ği’ni konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 
saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kar-
deşler yönetecek. Konyasporlu taraftarlar, takımlarının 
cezası nedeniyle müsabakayı statta takip edemeyecek. 
Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş ile oynadığı karşılaş-
madaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama 
cezası alan yeşil-beyazlı ekip, maça taraftar desteğinden 
yoksun çıkacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda Trab-
zonspor’a 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor, Gençlerbir-
liği’ni yenerek 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

KRİTİK MAÇTA TEK HEDEF GALİBİYET
Geçen hafta oynanan tartışmalı Trabzonspor maçın-

dan puansız ayrılan Atiker Konyaspor bugünkü Gençler-
birliği maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Yeşil 
beyazlıların ilk 5 haftadaki zorlu periyotta ayakta kalabil-
mesi için içerde oynayacağı maçlardan 3 puan çıkarması 
şart. Trabzonspor’un ardından İstanbul Başakşehir ve Be-
şiktaş gibi zorlu deplasmanlara çıkacak olan Konyaspor, 
evinde oynayacağı bugünkü Gençlerbirliği ve 4. Haftada-
ki Alanyaspor maçlarını kilit maçlar olarak görüyor.

TARAFTAR DESTEĞİNİ HİSSETTİRECEK
Öte yandan seyircisiz oynanacak maç öncesi Kon-

yaspor taraftarı önemli bir organizasyona imza atacak. 
Nalçacılılar Taraftarlar Derneği maçtan önce tesislerden 
stada kadar takım otobüsüne araçlarla eşlik edecek ve 
stadyumda da meşalelerle karşılayacak. Nalçacılılar 
Taraftarlar Derneği’nden yapılan açıklamada, “Karşılaş-
ma öncesinde saat 19:45’te Kayacık Tesisleri’nden takı-
mımıza konvoy halinde stadyuma kadar eşlik edeceğiz. 
Aracı olanları konvoya, olmayanların 20:00’de Konya 
Büyükşehir Stadyumu önünden binlerce meşale ile takı-
mımızı karşılama organizasyonuna bekliyoruz” denildi.

REKABETTE GENÇLERBİRLİĞİ ÜSTÜN
Süper Lig tarihinde iki takım arasında daha önce 

oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği’nin üstünlüğü 
bulunuyor. Ligde daha önce iki takım 30 kez karşı karşı-
ya gelirken, bu maçların 12’sini Gençlerbirliği, 8’ini ise 
Atiker Konyaspor kazandı. Rekabette 10 müsabaka ise 
berabere bitti.  n SPOR SERVİSİ


