
İçimizde cevher var!
Siyasetçi Veysel Candan, Kon-
ya’nın mevcut durumu itibariy-

le her türlü teknolojiyi ürete-
bilecek kapasitede olduğuna 

dikkat çekti. Gençliğe güvendi-
ğini de ifade eden Candan, çok 
çalışmak gerektiğini vurguladı

‘TÜRK GENÇLİĞİNE 
İNANIYORUM’

21. Dönem Konya Milletvekili ve Meram Eski 
Belediye Başkanı Veysel Candan, ülke so-
runları; Türkiye’nin politikaları, eğitim duru-
mumuz ve ekonomimiz hakkında özel açık-
lamalarda bulundu. Türk gençliğine dikkat 
çeken Candan,  “Ben Türk gençliğine inanı-
yorum. Türk insanının ileri gidecek içerisin-
de büyük bir cevheri var” dedi. 

“KONYA SANAYİSİ 
HER ŞEYİ YAPAR’

Konya’nın mevcut potansiyelinin geliştirilme-
si gerektiğini söyleyen Veysel Candan, hızlı 
tren ve yerli otomotiv sanayisinin şehrimizde 
yapılabileceğini vurgulayarak, “Biz diyoruz ki 
hızlı treni Konya sanayi yapar. İddia etmiyo-
rum, eminim. Şehrimiz bu işin altından kalkar. 
Aynı durum yerli otomobil içinde geçerli” ifa-
delerini kullandı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya’da 6 yeni 
atama yapıldı

Mülki idare amirleri ile emniyet 
müdürleri atama kararlarına 
ilişkin kararname ile Konya’ya 1 
yeni Vali Yardımcısı, 4 Kayma-
kam ve 3. Ana Jet Üs Komutanlı-
ğı’na 1 yeni komutanın ataması 
yapıldı.  n HABERİ SAYFA 17’DE

Üniversitelilere
‘kayıt’ hediyesi!

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi, Konya’daki üniver-
sitelere kayıt yaptıran bütün 
öğrencilerine kolaylık sağlamak 
amacıyla 3 gün boyunca ücret-
siz elkart hizmeti verme kararını 
onayladı.   n HABERİ SAYFA 12’DE

İlaç sanayine
ham madde!

Virüslü mesaj
tehdit ediyor

120 tür tıbbi aromatik özellikli 
bitkinin yetiştirildiği Selçuk 
Üniversitesi bünyesinde “Tıbbi 
Bitkiler Çiftliği”  Türkiye’de ilk 
olma özelliği taşıyor. Çiftlik, ilaç 
sanayine yönelik bitkisel kökenli 
ham madde geliştirerek ilaç 
firmalarına Ar-Ge ölçekli ham 
madde sağlıyor.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Sosyal medya uzmanları, bilgi-
sayar korsanlarının, bir hesabın 
orijinal olduğunu gösteren mavi 
onay rozetini almak isteyenlerin 
hesaplarını ele geçirmek için 
virüslü mesajlar yolladığını 
belirterek, vatandaşları mesajları 
tıklamamaları konusunda uyardı.
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Dağın zirvesinde 
hayvan otlatıyorlar 

Duba ile yüzdü, 
hasada başladı!

Evlilik programları 
bu dönem yok!

GüncelGüncelGüncel

Sille önemli bir marka haline geldi
Devam eden Sille Subaşı Ma-

hallesi’ndeki Subaşı Camii’nin 
restorasyon çalışmalarını ince-

leyen Selçuklu Belediye Başkanı 
U. İbrahim Altay, “Sille’yi, 

Konya’nın ve Türkiye’nin turizm 
destinasyonuna kazandırmaya 

çalışıyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik tanımıyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, ihtiyaç sahiplerinin ihti-
yaçlarını gidermeyi görev olarak 
benimsemek gerektiğini söyledi.

Meram Belediyesi,  vatandaş-
ların güven ve huzur içerisinde 

kurbanlıklarını alabilecekleri kur-
ban pazarıyla ilgili düzenlemeleri 
tamamladı. Loras Mahallesi’nde 

bulunan kurban satış yeri için 
kayıtlar devam ediyor. 

Meram’da Kurban satış yeri hazır Hizmette önemli olan dua almak 

n  HABERİ SAYF A12’DE n  HABERİ SAYFA 7’DE n  HABERİ SAYFA 13’TE

BİLGEHANELERDE 
YILSONU COŞKUSU

ÇEVRE BİLİNCİNDE
SINIFTA KALIYORUZ!

MÜSİAD, PİKNİKTE 
BİRARAYA GELDİ 

Öğrenciler final coşkusu yaşadı

Parklarda temizliğe önem vermiyoruz!

Kervansaray’da kaynaşma pikniği yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi 
kapsamında hizmete sunduğu Bilgehanelerde eğitim gö-
ren öğrenciler, hazırladıkları yılsonu programıyla coşkulu 
bir final gerçekleştirdi.

Cezası olmasına rağmen çevre konusunda hala bilinçsiz-
ce hareket ediliyor. Vatandaşın aileleriyle eğlenmesi için 
yapılan parkların temiz kullanılmaması tepkiye neden olu-
yor. Çevre temizliği konusunda vatandaşların daha duyarlı 
olması isteniyor. 

MÜSİAD Konya Şubesi, üyelerine ve ailelerine iş stresinden 
kurtulma, kaynaşma ve sohbet ortamı sağlamak amacıyla 
her yıl geleneksel olarak düzenlediği piknik programı Kızı-
lören Kuruçeşme Kervansarayı’nda gerçekleştirildi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

Sıcak havanın bunalttığı Konya’da ikindi saatlerinde 
yağan sağanak yağmur serinletti. 

Meteroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye 
göre bugün de sağanak yağmur bekleniyor.

n HABERİ SAYFA 17’DE

Sağanak yağmur 
vatandaşı serinletti!

Konya yurt kapasitesinde Türkiye’de 3. sırada

Kapasitemiz 21 bin!
Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Kon-
ya Bölge Müdürü Mehmet Sorgun, 
2017-2018 eğitim-öğretim yılına 
sayılı günler kala Konya’daki yurt 
kapasitesi ve yeni projelerle ilgili 
bilgi verdi. Sorgun, “Konya İl Mü-
dürlüğü’nün kapasitesi ise 20 bin 
979” dedi. 

Konya’nın birçok ili geride bıra-
karak kapasite açısından 3. sırada 
bulunduğunu işaret eden Sorgun, 
özellikle NEÜ çevresinde yurt ih-
tiyacının olduğunu, yeni proje ve 
çalışmalarla birlikte eksiklerini ka-
patacaklarını dile getirdi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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“Seçimler yaklaşırken eğer ayrıştırıcı dilden vazgeçmezse siyasi liderler, toplum içerisindeki sorunlar artar” diyen Siyasetçi Veysel Candan, “Önemli olan 
eleştiriden bir şeyler çıkarmaktır” dedi. Candan, Konya’nın mevcut durumu itibariyle her türlü teknolojiyi üretebilecek kapasitede olduğuna da dikkat çekti 

‘Siyasi liderler barışçıl olmalı!’
21. Dönem Konya Milletvekili ve 

Meram Eski Belediye Başkanı Veysel 
Candan, ülke sorunları; Türkiye’nin 
içeride ve dışarıda uyguladığı politi-
kalar, eğitim durumumuz ve ekono-
mimiz hakkında özel açıklamalarda 
bulundu. Siyasilerin toplumu ayrış-
tırmaması gerektiğini belirten Vey-
sel Candan, “Siyasiler nazik, hassas, 
barışçıl bir dili aktif haline getirmeleri 
gerekiyor” diyerek siyasette sağ duyu 
mesajı verdi.
“TÜRKİYE AİLE YAPISINI KORUMALI”

Türkiye’nin sorunlarını madde-
lere ayıran Veysel Candan,  listenin 
başına aile olmanın önemini koydu. 
Candan Avrupa’da aile yapısının 
önemsenmediğini vurgulayarak Tür-
kiye’nin bu durumu örnek almaması 
gerektiğini belirtti ve şunları söyledi, 
“Bugün çok hassas bir dönemin için-
deyiz. Adı her ne kadar verilmedeyse 
bir dünya harbindeyiz. Osmanlı’nın 
yıkılmasıyla iyilik setti yıkıldı. Çünkü 
Osmanlı Avrupa için bir denge unsu-
ruydu. Maalesef Tanzimat ile birlikte 
çeşitli sorunlar yaşandı ve Osmanlı 
Devleti yıkılmaya doğru gitti. Diye-
biliriz ki Türkiye, Osmanlı’nın deva-
mıdır ve son kalesidir.  Uzakdoğu’da 
Ortadoğu’da sorunlar var. Tamamen 
güce dayalı, haklı-haksız tartışması 
yapılmadan hareket ediliyor. Batı’nın 
21. yüzyılı planları gerçekleşiyor. Bi-
zim yapmamız gereken ise karşımız-
dakini iyi tanımaktır. Sürekli Batı’ya, 
ABD’ye söylemlerde bulunarak çö-
züm üretemeyiz. Kürtler ile ilgili içi-
mizde sorun oluşturmaya çalışıyorlar. 
Amaç ülkemizi bölmek. Ancak bizler 
yıllardır etle tırnak gibiyiz ve kız alıp 
vererek yakınlaşmışız. Kimse bir so-

run oluşturmaya çalışmamalı. Rus-
ya ve ABD’ya baktığımızda zaman 
zaman yüzümüze gülüyorlar. Fakat 
arkamızdan oyunlar oynuyorlar. Eğer 
Batı’yı iyi analiz edersek bu kandır-
malara uymamış oluruz. Gerekirse 
dönemin şartlarına uygun denge 
politikası uygulayabiliriz. Türkiye bir 
İslam ülkesidir. Bizim en başta yap-
mamız gereken şey sorunlarımızı 
çözme anlamında aile yapımızı koru-
maktan geçiyor. Avrupa’da ailesi belli 
olmayan bir sürü insan var. Bizim 
yapımızda böyle bir şey yok. Onların 
teknoloji ve bilimini almalıyız. Aile 
yapılarını örnek almamalı, mevcut 
aile durumumuzu muhafaza etmeli-
yiz. Diğer yandan eğitim sistemimizi 
gözde geçirmeliyiz. 16 yıldır düzen-
li olarak uygulanan bir milli eğitim 
politikamız yok. Sürekli değişiklikler 
meydana geliyor. Halbuki her gelen 
bakan bir öncekini geliştirmeli ve mil-
li oluşturulan politikaya devam ettir-
mesi lazım. Bu temeli eğer atamazsak 
bütün çalışmalar buzun üzerine bina 
yapmaya benzer. Binayı yıkmak için-
de depreme gerek yok. Bina yanlışlar 
üzerine kurulduysa zaten yıkılır” diye 
konuştu.

“DİNİ KONULAR DİN 
ADAMLARINA BIRAKILMALI”

Dini konuların istismar edilme-
mesi gerektiğinin altını çizen Eski 
Konya Milletvekili Veysel Candan, 
siyasi liderlere çatışma oluşturacak 
söylemlerden uzak durmaları gerek-
tiğini belirterek, “Dini konuların açık 
yerlerde konuşulmasını doğru bul-
muyorum. Din ile ilgili hocalarımız ve 
uzmanlarımız var. Konunun muha-
tapları gerektiği zaman açıklama yap-

malı. Diğer bir mevzuda toplum içeri-
sinde kamplaşma ile ilgili. Ben ilerde 
2 partinin kalacağını düşünüyorum. 
Seçimler yaklaşırken eğer ayrıştırıcı 
dilden vazgeçmezse siyasi liderler, 
toplum içerisindeki sorunlar artar. 
Siyasiler nazik, hassas, barışçıl bir 
dili aktif haline getirmeleri gerekiyor. 
Bugün muhalefet, ana muhalefet ve 
iktidar her zaman tartışma yaşıyorlar. 
Muhalefet seçimi kazanmak için dilini 
sertleştiriyor. İktidar hem bu eleştiri-
leri göğüsleyerek düşünmeli, hem de 
muhalefetin oluşturduğu projelerin 
üstüne çıkarak hareket etmeli. Çün-
kü iktidar kanadı işin icra kısmında 

yer alıyor, sorumlulukları haliyle daha 
fazla.  Mevcut durumumuz ise aksine 
eleştiri yapmanın düşmanlık yapıldığı 
algısıyla yürütülüyor. Herkes eleştiri-
lebilir.  Önemli olan nasıl eleştirildiği 
ve bu eleştiriden bir şeyler çıkarmak-
tır” dedi.

“MİLLETİNİ, DEVLETİNİ, DİNİNİ HER 
ŞEYİN ÖNÜNE KOYAN NESİL 

YETİŞTİRİLMELİ”
Veysel Candan gençliğe inandığı-

nı söyleyerek doğru projeler yürütül-
düğünde istenilen seviyeler ulaşılabi-
leceğini ifade etti. Candan, “Ben Türk 
gençliğine inanıyorum. Türk insanı-
nın ileri gidecek içerisinde büyük bir 

cevheri var. Ancak doğru projelerle 
ve atılımlarla bu gerçekleşebilir. Eğer 
iş imkanları sağlanmazsa, kutuplaş-
manın önüne geçilmezse Türkiye 
gelişemez.  Milletini, devletini, dini 
değerlerini her şeyden öne koyan bir 
nesil yetiştirmeliyiz. Yolsuzluk ve tor-
pil işleri bu şekilde sonlandırabilir. Biz 
zamanında cemaat ile ilgili de açıkla-
ma yapmıştık. İnsanların aldatıldığını 
anlatmıştık. Din vahiye dayalıdır. Biz 
bunu korumalıyız. İslam’a aykırı bir 
yere Peygamber’in geldiği anlatıldı bu 
millete. Sapmalardan uzak durmalı-
yız. Ekonomi üzerinden de bir şeyler 
söylemek gerekiyor. Biz yıllardır tarım 
ülkesi olduğumuzu anlattık. Ancak 
yurt dışında bir marka oluşturabildik 
mi, ya da madem tarım ülkesiyiz ne-
den halen daha tarım ürünleri ithal 
ediliyor? Demek ki bazı şeyler yolun-
da gitmiyor. Türkiye uzun vadede dış 
güçlerle mücadele etmek için güçlü 
olması gerekiyor. 

1950-60’larda Türk otomotiv ya-
pıldı. Sonra önümüz bir anda kesildi. 
Tarımda da GDO’lu ürünlerle tarımı-
mız baltalanmaya çalışılıyor. Bizlerin 
kısa-orta ve uzun vadeli milli projeler 
üretip her gelen iktidarın bu proje-
leri geliştirmesi gerekiyor. Örneğin 
İsrail’den kodlar aldığımız için İsrail 
uçakları düşman olarak görülmüyor. 
Yazılımlarımızı kendimiz yapmamız 
gerekiyor. 

Bakın iletişim bugün çok ilerde se-
viyede. Yıllar önce yayınlanan bir ra-
porda Türkiye’nin iletişimdeki payının 
çok aşağıda olduğu yayımlanmıştı. Biz 
o gün ders alsaydık telefon vb ürünler 
aldığımız ülkelere domates vermek 
zorunda kalmazdık. Kendi teknolojik 

üretimimizi kendimiz yapabildik mi 
bunu sorgulamalıyız. Almanya her 
sene bütçesi fazla veriyor. Türkiye’de 
her yıl bütçe açığı veriliyor. Mevcut 
iktidar evet köprüler, yollar vb çalış-
malar yapılıyor ama bütçe açığımız 
ne olacak? Bizim bu kadar borcumuz 
varken bu çalışmaları yapmamalıyız. 
İyi planlama yaparak, önce açıkları-
mızı kapatıp sonra büyümeliyiz. Faizi 
indir diye söylemlerle faizler inmez” 
diye konuştu.

“KONYA SANAYİSİ HIZLI TRENİ VE 
YERLİ OTOMOTİVİ YAPAR”

Konya’nın mevcut potansiyelinin 
geliştirilmesi gerektiğini söyleyen 
Veysel Candan, hızlı tren ve yerli oto-
motiv sanayisinin şehrimizde yapı-
labileceğini vurgulayarak sözlerine 
şöyle devam etti, “Havaalanı, hızlı 
tren gibi önemli çalışmalar yapılıyor. 
Biz diyoruz ki hızlı treni Konya sana-
yi yapar. İddia etmiyorum, eminim. 
Şehrimiz bu işin altından kalkar. Va-
gonlarımızı Çekoslavakya’dan almak 
yerine kendimiz yapsaydık o parayla 
çok daha fazla çalışma gerçekleştirir-
dik. Aynı durum yerli otomobil içinde 
geçerli. Konya limanlara uzak olduğu 
söyleniyor. 

Avrupa’da çalışmalar dağlık alan-
lara nasıl yapılıyor? Hızlı tren sadece 
ulaşım taşımız hazine de taşır. Sanayi 
hep belli bir ekibin elinde. Bankala-
rın çok para kazandığı yerde sanayici 
para kazanamaz. Sanayideki tekel-
leşmeyi ortadan kaldırabilirsek eğer 
o zaman ekonomik alanında çok hız 
kazanırız. Halkın gelirini banka değil 
çalışma sağlar. Bizler daha fazla çalış-
malıyız” diyerek sözlerine son verdi.  
n UFUK KENDİRCİ  

21. Dönem Konya Milletvekili ve Meram Eski Belediye Başkanı Veysel Candan, 
“Halkın gelirini banka değil çalışma sağlar. Bizler daha fazla çalışmalıyız” dedi.

Candan, “Havaalanı, hızlı tren gibi önemli çalışmalar yapılıyor. Biz diyoruz ki hızlı treni Konya sanayi yapar. İddia etmiyorum, eminim. Şehrimiz bu işin altından kalkar. Aynı durum yerli otomobil içinde geçerli” dedi.

MÜSİAD, piknikte biraraya geldi 
MÜSİAD Konya Şubesi, üyele-

rine ve ailelerine iş stresinden kur-
tulma, kaynaşma ve sohbet ortamı 
sağlamak amacıyla her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği piknik programı 
Kızılören Kuruçeşme Kervansara-
yı’nda gerçekleştirildi. Piknik prog-
ramına Derbent Belediye Başkanı 
Hamdi Acar, MÜSİAD Lyon Başkanı 
Adil Dönmez, MÜSİAD Konya Şube-
si 3’üncü Dönem Başkanı Ziya Öz-
boyacı, 5’inci Dönem Başkanı Aslan 
Korkmaz, 6’ıncı Dönem Başkanı Dr. 
Lütfi Şimşek ile çok sayıda MÜSİAD 
ve Genç MÜSİAD üyeleri aileleri ile 
birlikte katıldı.  

Piknik programında düzenlenen 
voleybol, okçuluk, çocuklara yönelik 
yumurta taşıma yarışması, çuval ya-
rışı, halka atma yarışması, halat çek-
me yarışı ve uçurtma şenliği ile ka-
tılımcılar unutulmaz bir gün geçirdi. 
Yarışmaların sonunda dereceye giren 
üyelere kupaları verildi.  Katılımcılara 
gün boyu yemek, dondurma ve çeşitli 
ikramlar yapıldı. 

Piknik programının ardından de-

ğerlendirmelerde bulunan MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, bu tür organizasyonlarla üyeler 
arasındaki birlik ve beraberliğin daha 
da artmasına katkı sağlamayı hedef-
lediklerini söyledi.

Başkan Okka, “Düzenlediğimiz 
bu programla hem yoğun iş tem-
posundan biraz olsun uzaklaşmayı 

hem de üyelerimiz ve aileleri ile bir 
araya gelerek kaynaşmayı, birlik ve 
beraberliğimizi artırmayı amaçlıyo-
ruz. MÜSİAD Konya Şubesi olarak 
üyelerimiz ve ailelerinin katıldığı bu 
tür programları özellikle önemsiyo-
ruz. Üyelerimizin iş hayatında yaşa-
dığı sorunların çözümü kadar, aile 
yaşantısında mutlu olmaları da bizler 

için önemli. Türk ve İslam kültürün-
de önemli bir yeri olan aile bağları-
nın korunması, beraberinde başarıyı 
getirecektir. Aile yaşantısında rahat 
olan iş adamlarımızın, iş hayatında 
da başarılı olacağına inanıyoruz. Pik-
nik programımıza katılan üyelerimize 
ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum” dedi.  n HABER MERKEZİ 



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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    Gece Gündüz
Konya                    19      30

Karaman              17 29 

Aksaray                17     29

Ankara                  17  29
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Hülya- Suat Özcan ve Mukadder- Osman Çağlak aileleri çocuklarının mürüvvetini görmenin 
mutluluğunu yaşadı. Aybüke Büşra ve Mustafa çiftini yakınları ve dostları yalnız bırakmadı 

Özcan ve Çağlak aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Konya’nın tanınmış ailelerinden 
Özcan ve Çağlak ailelerinin mutlu 
günü. Hülya-Suat Özcan’ın kızları 
Aybüke Büşra ile Mukadder-Osman 
Çağlak çiftinin oğulları Mustafa bir-
birlerine söz vererek dünyaevine gir-
diler. Atiker Del Luxe Meram Düğün 
Salonu’nda yapılan düğünde genç 
çiftin yakın arkadaşları bu mutlu gün-
lerinde yalnız bırakmadılar.

Etkinlikte geleneksel Konya pi-
lavının ikram edilirken, düğüne çok 
sayıda davetli katıldı. Düğün boyun-
ca Hülya- Suat Özcan ve Mukadder- 
Osman Çağlak çiftleri konuklarla ya-
kından ilgilenerek düğün tebriklerini 
kabul ettiler. Yenigün Gazetesi ailesi 
olarak Aybüke Büşra ve Mustafa’ya 
kurdukları yuvada bir ömür boyu 
mutluluklar diler, ailelerini tebrik 
ederiz.  n UFUK KENDİRCİ

KYK Konya Bölge Müdürü Mehmet Sorgun, Konya’da yurt açığını kapatmak için yoğun olarak çalıştıklarını belirterek, “Mevcut kapasite 20 bin 
979” dedi. NEÜ çevresinde yurt ihtiyacının olduğuna da dikkat çeken Sorgun, eksikliği giderme noktasında çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi

NEÜ’nün yurt ihtiyacı var!
Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) 

Konya Bölge Müdürü Mehmet Sor-
gun, 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılına sayılı günler kala Konya’daki 
yurt kapasitesi ve yeni projelerle il-
gili bilgi verdi. Konya’nın birçok ili 
geride bırakarak kapasite açısından 
3. sırada bulunduğunu işaret eden 
Sorgun, özellikle Necmettin Erba-
kan Üniversitesi (NEÜ) çevresinde 
yurt ihtiyacının olduğunu, yeni pro-
je ve çalışmalarla birlikte eksiklerini 
kapatacaklarını dile getirdi.

760 KİŞİLİK YENİ ERKEK YURDU
Konya’da yapılması planlanan 

yeni projelerden bahseden Müdür 
Mehmet Sorgun, geçen yıl Melike 
Cihan Kız Yurdu bu yıl da Sadrettin 
Konevi Erkek Yurdu’nu yeni eğitim 
yılına yetiştirdiklerini ifade etti. 

Sorgun, “Konya’da 26 yurt mü-
dürlüğü var. Bunlardan 6 tanesi er-
kek 10 tane kız, 10 tane de karma 
yurdumuz bulunuyor. Konya İl Mü-
dürlüğü’nün kapasitesi ise 20 bin 
979. Şu anda kurumumuza bağlı 
proje aşamasında Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Köyceğiz çevresin-
de 2 bin kişilik erkek, 3 bin kişilik 
kız öğrenci yurdu çalışmamız var. 
Tahminlerimize göre 2019 yılın-
da bu projemiz bitecek. Merkezde 
Selçuklu Belediyesi etrafında bin 
kişilik yurt projemiz devam ediyor. 

2018 yılında bitmesini bekliyoruz. 
Çevre ilçelerimizi değerlendirirsek 
Doğanhisar’da 300 kişilik, Sara-
yönü’nde 300 kişilik ve Taşkent’te 
300 kişilik yurt çalışmamız bulunu-
yor. Taşkent’teki yurdumuzun yüz-
de 25 oranında sonuçlandığını açık-
layabiliriz. Sanırım Aralık 2017’de 
bitecektir. Ocak ayı içerisinde bin 
806 kapasiteli yurt hizmeti sunduk. 
Melike Cihan Kız Yurdu’nu hizmete 
sunmuştuk. Bu yıl da Selçuk Üni-
versitesi kampüsü üzerinde yeni bir 
erkek yurdu açmayı hedefliyoruz. 
760 kapasiteli erkek yurdumuz yeni 
eğitim yılında Sadreddin Konevi is-

miyle hizmete verecek” dedi.  
KONYA YURT KAPASİTESİ 

OLARAK 3. SIRADA
“Genel olarak baktığımızda ka-

pasite olarak öğrencilerimizin tama-
men taleplerini karşılamış değiliz. 
Ama diğer illerimize göre Konya’nın 
yurt kapasitesi olarak çok ileri sevi-
yede olduğunu söyleyebiliriz” diyen 
KYK Konya Bölge Müdürü Mehmet 
Sorgun, şunları kaydetti: “Bugün 
bölgeliğimiz Türkiye’de İstanbul ve 
Ankara’dan sonra kapasite olarak 3. 
sırada yer alıyor. Bursa, Adana gibi 
şehirleri geride bıraktık. Bu durum 
Konya’nın bir eğitim şehri olduğunu 
yeniden gösteriyor. Yurt kapasite-
lerini arttırmak için çalışmalarımız 
var. Özellikle Necmettin Erbakan 
Üniversitesi civarında eksiklerimiz 
var. Bu yolda uğraş veriyoruz. Ek-
siklerimizi kapatacağız.  Yurt fiyat-
larına geldiğimizde bugün en ucuz 
yurdumuzun aylığı 150 TL. En pa-
halı yurdumuzun aylığı ise odada 
kalan kişi sayısının azlığı, konfor vb 
etkenlerden dolayı 265 TL. Bu üc-
retlerimiz geçen sene ile aynı.  Ocak 
ayı gibi bir zam olması bekleniyor. 
Öğrencilerden sadece bir kere aldı-
ğımız depozite fiyatı ise 355 TL.” 
“KYK’NIN KENDİ ETKİNLİKLERİ VAR”

Son olarak eğitime gelen öğren-
cilerin Konya’nın tüm imkanların-

dan faydalanmalarını tavsiye eden 
Sorgun, ailelerin gözlerinin arkada 
kalmamasını belirterek, “Yurtları-
mız özellikle son zamanlarda yapı-
lan çalışmalarla konforunun arttı-
ğını açıkça bahsedebiliriz. Aileler 
çocuklarını gönül rahatlığı ile yur-
dumuza bırakabilirler. Çünkü gü-
venlik açısından bir zafiyetimiz yok 
ve kaliteli işler yapmaya çalışıyoruz. 
Diğer yandan Konya kadim bir şe-
hir. Buraya eğitime gelen öğrencile-
rimizin buradan istifade etmelerini 
tavsiye ediyoruz. Ayrıca kurumu-
muzun gerçekleştirdiği sosyal akti-
viteleri de takip etmeleri kendilerini 

geliştirme anlamında onların yolu-
nu açacaktır. Üniversite etkinlikleri 
haricinde kurumumuzca yapılan 
faaliyetler bunlar. Kıymet hoca-
larımız bu etkinliklerde eğitim de 
verecekler bu şansı öğrencilerimiz 
kaçırmamalı. Sadece eğitim aldım 
ve gidiyorum yerine şehri tanıma-
ları manevi atmosferini solumaları 
gerektiğini kurum olarak öğrencile-
rimize anlatıyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı üni-
versiteyi kazanan öğrenciler için 14 
Ağustos’ta yurt üzerinden başvuru-
larının başladığını açıklamıştı. Baş-
vurular E-Devlet üzerinden yapılır-

ken, başvuruların nasıl yapılacağına 
dair kurum bir kılavuz yayımlandı. 
Ayrıca KYK 7/24 öğrencilere online 
destek verecek. Kurumun sonuçları 
açıklayacağı net bir tarih yok. An-
cak geçtiğimiz seneler baz alındı-
ğında 15 gün en geç 45 gün içinde 
açıklanması bekleniyor. Kurum öğ-
rencileri ilk kayıt ücreti konusunda 
uyarıyor. 

İlk kayıt ücreti onaylandıktan 
sonra E-Devlet’in içinde yer alan 
Yurt Kayıt İşlemleri içerisinde taah-
hütname onayının yapılması gere-
kiyor. Aksi takdirde başvuru geçer-
siz sayılıyor.   n UFUK KENDİRCİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Konya 
Bölge Müdürü Mehmet Sorgun

KYK Konya Bölge Müdürü Mehmet Sorgun, “Genel olarak baktığımızda kapasite olarak öğrencilerimizin tamamen taleplerini karşıla-
mış değiliz. Ama diğer illerimize göre Konya’nın yurt kapasitesi olarak çok ileri seviyede olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
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Konya’nın tanıdık ailelerinden Mehmet Zaladin, torunları Mehmet Talha, Hüseyin Emre ve Ali 
Murtazı’yı sünnet ettirdi. Köyceğiz Düğün Bahçesi’nde yapılan etkinlikte aile konuklarla tek tek ilgilendi

Zaladin ailesi sünnet
mutluluğu yaşadı

Konya’nın tanıdık isimlerinden Mehmet Zaladin 
sünnet mutluluğu yaşadı. Sami, Selman ve Faruk 
Zaladin’in oğulları Hüseyin Emre, Mehmet Talha ve 
Ali Murtaza sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attılar. 
Köyceğiz Düğün Bahçesi’nde yapılan sünnet törenin-
de geleneksel Konya pilavı misafirlere ikram edildi. 

Düğün boyunca torunlarının yanında bulunan 
dede Mehmet Zaladin misafirlerle özel olarak ilgile-
nerek tebrikleri kabul etti. Etkinlikte palyaçodan, ço-
cuk oyunlarına kadar birçok organizasyon faaliyetleri 
gerçekleştirildi. Biz de Yenigün Gazetesi ailesi olarak 
Ali Murtaza, Hüseyin, Emre ve Mehmet Talha’ya 
mutluluklar, Zaladin ailelerine de hayırlı olsun dilek-
lerimizi iletiriz. 
n UFUK KENDİRCİ

Çevreyi kirletmeden 
eğlenemiyoruz!

Ailemizle ve sevdiklerimizle bir-
likte çevreye zarar vermeden vakit 
geçiremiyoruz! Görüntüler vatan-
daşların hafta sonunu en yoğun 
şekilde geçirdiği noktalardan birisi 
olan Karaaslan Hadimi Parkı’nda 
çekildi. Sıcak havada evde otur-
mak istemeyen vatandaşlar dışarı 
çıkarak ailesi ve sevdikleriyle kali-
teli zaman geçirmek istiyor. Hafta 
sonunu iyi değerlendirmek adına 
Konya’nın piknik alanlarından birisi 
olan Karaaslan Hadimi Park’a gelen 
vatandaşlar burada çeşitli etkinlikler 
gerçekleştiriyorlar. Ancak eğlenmek 
ve dinlenmek için yapılan bu faali-
yetler çevreye zarar vermeden ne-
dense yapılamıyor.

Öğle saatleri sırasında parkta 

çekilen bu fotoğrafta arkadaşlarıyla 
alana gelen bir grup genç ikindi sa-
atlerine kadar birlikte oturup sohbet 
ederken çekirdek ve kola tükettiler. 
Gençler tükettikleri yiyecekleri yer-
lere attıktan sonra bir şey olmamış 
gibi piknik alanından uzaklaştılar. 

CEZASI 203 TL!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’n-

ca 2017 yılında uygulanacak idari 
para cezaları yeniden değerlendi-
rilerek arttırılmıştı. Çevre düzenini 
bozmaya yönelik alınan kararlar 
Resmi Gazete’den yayınlanmasıyla 
birlikte umuma açık yerlerde her 
ne şekilde olursa olsun çevreyi kir-
letenlere 203 lira para cezası kesil-
mesi öngörülüyor. 
n UFUK KENDİRCİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmete sunduğu 
Bilgehanelerde eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları yılsonu programıyla coşkulu bir final gerçekleştirdi

Bilgehanelerde 
yılsonu coşkusu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Medeniyet Okulu Projesi kapsamında 
hizmete sunduğu Bilgehanelerin yıl-
sonu programı yapıldı. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde Bilgehane öğren-
cileri tarafından hazırlanan program, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

Açışta konuşan Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Müze ve Kütüphaneler 
Şube Müdürü Hasan Yaşar, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in 
destekleriyle yeni bir eğitim modeli 
olarak başlatılan Bilgehaneler’in gü-
zel bir yılsonu etkinliği ile sona erdi-
ğini söyledi. 

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, yaz aylarını tatil-
de, sokaklarda oyun oynayarak geçir-
mek yerine böyle güzel etkinliklerle 
geçiren öğrencilere ve anne-babaları-
na ve kendilerine destek olan öğret-
menlere teşekkür etti. 

Program, Bilgehane öğrencileri-
nin eğitimleri boyunca öğrendikleri 
ilahiler, hadis ve sure okumaları ile 
tanıtım filminin gösterimi ile sona 
erdi. 

Etkinlik sonunda Yaşar ile Bü-
yükmanav, düzenlenen futbol tur-
nuvasında dereceye giren takımlara 
madalyaları ve kupaları verilirken, 
ayrıca Bilgehaneler’deki en başarılı üç 
öğrenciye de bisiklet hediye edildi.
n HABER MERKEZİ



Teşekkür

KARACIĞAN AİLESİ

Ailemizin değerli büyüğü 
HACI AHMET KARACIĞAN’ın 

tedavi sürecinde tıbbi bilgi ve insani yardımlarını 
esirgemeyen Konya Medicana Hastanesi Sağlık 
Direktörü ve Dahiliye Uzmanı Sn. Yrd. Doç. Dr. 

Bülent Koçer’e, Kardiyoloji Uzmanı Sn. Prof. Dr. 
Kurtuluş Özdemir’e, ekibine, özveri ve 

güleryüzle hizmet veren kat 
hemşirelerine, yoğun bakım ekibine 

ve emeği geçen tüm personele,
Hastalığı süresinde ve vefatından sonra bizleri 

yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan,  
desteklerini esirgemeyip taziyelerini bildiren 

tüm dost, akraba ve yakınlarımıza 
Teşekkür ederiz.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
22 Ağustos 2017 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3120

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No: 158/D  Karatay/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi 
yaralandı. Alınan bilgiye göre Nuri Odun ida-
resindeki 34 CAJ 95 plakalı otomobil, Konya 
Ankara karayolunun Kulu makasında, önün-
de seyreden Yılmaz Kara idaresindeki 42 HF 
725 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulu-
nan sürücü Odun ve Halil Birincioğlu ağır 
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık 
ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar-
la Ankara Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi-
ne kaldırıldı.   n AA

Karapınar’da iki grup arasında çıkan silahlı 
kavgada Suriye uyruklu kişi hayatını kay-
betti. İlçenin merkez Fatih Mahallesi’nde iki 
grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın 
kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda 
Suriye uyruklu Mustafa El Muhammed 
(35) ve Hüseyin El Muhammed (28) tüfekle 
yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesine 
kaldırılan Mustafa El Muhammed, burada 
hayatını kaybetti. Hüseyin El Muhammed 
ise Konya Eğitim Araştırma Hastanesine 
sevk edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve polisin 
soruşturması sürüyor.   n AA

İki grup arasında
silahlı kavga

Otomobil 
TIR’a çarptı

Seydişehir’de yaşayan çoban, hayvanlarını otlatmak için 
her gün 2 bin 575 rakımlı Büyükgözet Dağı’nın zirvesine çı-
kıyor.  Çoban Ali Yalçın, tehlikelerine rağmen ekmek parası 
kazanmak için Seydişehir’de bulunan 2 bin 575 metre ra-
kımlı Büyükgözet Dağı’nın zirvesinde hayvanlarını otlatıyor. 
Kar ve keskin kayalıkların yanı sıra kurt, domuz ve ayının bu-
lunduğu dağda çobanlık yapan Yalçın, kendisini ve hayvan-
ları korumak için köpeğini yanından ayırmıyor.  Yalçın, yap-
tığı açıklamada, otlattığı hayvanların kendisine ait olduğunu 

ve geçimini sağlamak için bu yolu seçtiğini söyledi. Yalçın, 
zirvede en büyük tehlikenin kurt saldırısı olduğunu belirte-
rek, şöyle konuştu: “Dağda yalnız kalıyorum. Bu işi severek 
yapıyorum. 150 hayvanım var. Bu dağlarda ayı, kurt, domuz 
gibi yaban hayvanları da var. Hayvanlarımı onlardan köpek-
lerimle koruyorum. Dağda benden başka sürüsü olan kimse 
yok. Sabah beşten akşam dokuza kadar bu dağların hepsini 
dolaşıyorum. Hiç durmaksızın üç dört saat yol yürüyorum.” 
n AA

Anne karnında bebeğe
ameliyat yapıldı

Akciğerinde su toplanan anne 
karnındaki bebeğe dünyada çok az 
sayıda gerçekleştirilen operasyon ile 
müdahalede bulunuldu.  Riskli bir 
operasyon ile bebeklerine şant takı-
lan aile, evlatlarını kucaklarına ala-
cakları günü bekliyor.  Sezgin (25) 
ve Emel Camcı (25) çifti yaklaşık 1 
yıl önce evlendi. 5 ay önce çocukları 
olacağı haberini alan çiftin mutlulu-
ğu, bebeklerinin akciğer rahatsızlığı 
olduğunu öğrenmeleriyle gölgelen-
di. 

Hemen müdahale edilmediği 
takdirde bebeklerinin yaşamını yi-
tirebileceği ya da sağlıksız doğabile-
ceğini öğrenen çift, Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi perinatoloji uz-
manı Doç. Dr. Sibel Özler’e başvur-
du. Özler, yapılan kontroller sonrası, 
bebeğe anne karnındayken müda-
hale kararı aldı. Bebek küçük olduğu 
için oldukça riskli görülen ameliyat, 
Özler ve ekibi tarafından başarıyla 
gerçekleştirildi. Bu tip durumlarda 
genellikle hamileliğin sonlandırıldı-

ğını, nadiren anne karnında ameli-
yat yapıldığını belirten Özler, dün-
yada nadir yapılan yöntemle cerrahi 
müdahale kararı aldıklarını dile ge-
tirdi. Özler, bebeğin sol akciğerinde 
sıvı toplandığını ifade ederek, şöyle 
devam etti:

“Buna bağlı olarak kalbinde yer 
değişikliği vardı. Akciğeri de geliş-
miyordu. Bunu 18. haftada tespit 
ettik. Torasentez dediğimiz yön-
temle anne karnındaki bebeğin 
akciğerinde toplanan sıvıyı çektik 
ancak bu durum birkaç kez tekrar-
layınca 22. haftada 600 gram olan 
bebeğin akciğerinden su kesesine 
açılan bir şant takmamız gerektiği-
ne karar verdik.”

Anne Emel Camcı çifti ise be-
beğin rahatsızlığını öğrendiklerinde 
çok üzüldüklerini anlattı. Camcı, 
operasyon sonrası 32 haftalık olan 
bebeklerini sağlıklı olarak kucakla-
rına almayı ümit ettiklerini dile ge-
tirdi.
n AA

Bilgisayar korsanlarının, mavi onay rozetini almak isteyen vatandaşların hesaplarını ele geçirmek için virüslü 
mesajlar yolladığı, bu mesajların tıklanması halinde hesapların korsanların kontrolüne geçtiği belirtildi

İnternette her gelen
mesajı açmayın!

Sosyal medya uzmanları, bilgisa-
yar korsanlarının, bir hesabın orijinal 
olduğunu gösteren mavi onay rozeti-
ni almak isteyenlerin hesaplarını ele 
geçirmek için virüslü mesajlar yolla-
dığını belirterek, vatandaşları mesaj-
ları tıklamamaları konusunda uyardı. 

Sosyal Medya Uzmanı Cem Kara-
hüseyin, yaptığı açıklamada, “verified 
account” olarak bilinen, Türkçe’ye 
“onaylanmış hesap” olarak geçen 
profillerin Facebook, Twitter, instag-
ram ve Google+ gibi platformlarda 
uzun zamandır varlıklarını sürdür-
düklerini söyledi.

Türkiye’de hala onaylanmış he-
sap profiline önem vermeyen birçok 
kurum ve marka olduğuna dikkati 
çeken Karahüseyin, mavi tik işareti 
almanın sahte hesapların önüne ge-
çerek kullanıcıların doğru iletişimi 
resmi hesaplardan yapmalarını sağla-
dığını belirtti.

Karahüseyin, ilk onaylanmış profil 
hesabının Twitter tarafından 2009’da 
başlatıldığına işaret ederek, “Sosyal 
medya hesaplarında mavi tıkların 
önemi markanın sosyal medya etki-
leşiminin yanı sıra markaya kullanıcı-
lar tarafından güveninin artırılmasını 
sağlamak. Sosyal medya hesapları 
için mavi tik almak, bir hesabın etki-
leşiminin, yani paylaştığı yazı, fotoğ-
raf video gibi içeriklerin onaylanma-
mış hesaba göre daha fazla kitlelere 
ulaşması demek.” diye konuştu.

Mavi tik alan hesapların hepsi-
nin resmi olamayacağını vurgulayan 
Karahüseyin, bazı fotoğraf, belge ve 
grafik programları yardımı ile hazırla-
nan sahte nüfus cüzdanı örnekleriyle 
manipüle edilerek, sahte hesapların 
onaylatıldığını dile getirdi. 

Karahüseyin, bu hesapların res-
mi hesap olup olmadıklarını anlamak 
için sosyal medya dili ve paylaşım-
daki yazıda imla kurallarına dikkatle 
bakılması gerektiğinin altını çizerek, 
mavi tik işaretinin son zamanlarda 
hayatı etkileyen en önemli simgeler-
den olmaya devam edeceğini söyledi. 
Onaylanmış hesabın birçok kullanıcı-
yı cezbettiğini, bu nedenle bilgisayar 
korsanlarının insanların bu arzusun-
dan yararlanmaya çalıştığını ifade 
eden Karahüseyin, şöyle devam etti: 
“Hesabını mavi tik işaretiyle onaylat-
mak isteyen kişilere otomatik şekilde 
programlanmış direkt mesaj yoluyla 
atılan linklerin içerisinde zararlı yazı-

lımlar bulunuyor. Yanlışlıkla tıklarsa-
nız hesabınız kötü niyetli kişilerce ele 
geçiriliyor ve sizden bağımsız olarak 
virüsü yaymaya başlıyorlar. Yani he-
sabınız diğer kullanıcılara spam ola-
rak direkt mesaj gönderen bir hesap 
haline geliyor. Henüz yeni türeyen 
bu virüsle ilgili Twitter tarafından bir 
açıklama yapılmadı. Fakat kendinizi 
korumak istiyorsanız, kesinlikle bu 
şekilde gelen mesajlara tıklamayın. 
Böylece kendinizi güvene alabilirsi-
niz. Ayrıca tarayıcı yoluyla bulaşan 
yine bir Twitter virüsü son dönemde 
etkin olarak kullanıcıların hesaplarını 
kendi istemleri dışı hareketlerle favori 
ve retweet olarak kullanılıyor. Takip 
listeniz aynı gün içinde yüzlerce tanı-
madığınız kişiyi takip eder gibi çoğal-
ması bu tarayıcı veya uygulama ek-
lentisi ile gelen virüslerin hesabınızı 
onların kontrolüne bilinçsizce teslim 
ettiğinizi gösteriyor.”

VİRÜSLÜ MESAJLARIN SABAH 
ATILMASININ NEDENİ 

Karahüseyin, sosyal medyadaki 
virüslü mesajların sıklıkla sabah sa-
atlerinde atıldığına dikkati çekerek, 
“Buradaki amaç tamamen sizin gü-
nün ilk saatleri uykudan yeni kalktı-
ğınız varsayılarak, gelen mesajların 
içeriklerini dikkatsizce okuyup link-
lere tıklanmasını sağlamak için ya-
pılmıştır. Ayrıca diğer kullanıcılara 

göre telefon ve tablet kullanıcıları bu 
tuzağa daha fazla düşmektedir.” de-
ğerlendirmesini yaptı.

Dijital İletişim Direktörü Rıdvan 
Özdemir ise sosyal medya kullanıcıla-
rının nihai iki hedefinin yüksek takipçi 
sayısına ulaşmak ve hesabına “mavi 
tik” almak olduğunu belirtti.

Mavi tik işareti almanın dijital ça-
ğın son dönemde yarattığı en önemli 
değerlerden biri olduğuna dikka-
ti çeken Özdemir, “Mavi tik, sosyal 
medyada gerçekliğin yegane taşıyıcısı 
konumunda. Bu nedenle her kullanıcı 
bir şekilde buna sahip olmayı istiyor. 
Ortada bir değer olunca onu kısa yol-
dan elde etmeye çalışan kullanıcılar 
da eksik olmuyor. Twitter, hesabına 
mavi tık almış algısı yaratan ikonları 
kullanan hesapları bir dönem ka-
patmıştı. Haklı olarak sosyal medya 
devi bu değerin tek dağıtıcısı olma 
pozisyonunu korumak istiyor.” diye 
konuştu.

Özdemir, mavi tık almak için ge-
rekli kriterler sağladığında bunun için 
herhangi bir ücret talep edilmediğini, 
bu süreci takip edebilecek bilgiye sa-
hip olanların ücretsiz bir şekilde bunu 
alabildiğini ifade etti.

Kriterleri sağlama sürecinin bir 
ajans aracılığıyla tamamlamak is-
tendiği durumlarda hesaba göre 3-5 
bin lirayı gözden çıkarmak gerektiği-

ni vurgulayan Özdemir, bu nedenle 
sosyal medya dolandırıcılığıyla sık sık 
karşılaşıldığını belirtti.

Twitter’da belirledikleri hesaplara 
mesaj atan sosyal medya dolandırıcı-
larının bu kişilerin hesapları ücretsiz 
bir şekilde onaylatarak, kullanıcıya 
mavi tik kazandıracaklarını vadettik-
lerine dikkati çeken Özdemir, “Dolan-
dırıcıların bunun için sizden istedikle-
ri tek şey hesabınızın kullanıcı adı ve 
şifresi. Mavi tikin karşı konmaz çekici-
liğini kendilerine yem olarak kullanan 
sosyal medya hırsızları, bu yöntemle 
onlarca Twitter hesabını ele geçiriyor. 
Bu tip dolandırıcılıklara karşı en kesin 
çözüm direkt mesajla size yollanan 
linklere tıklamamak, yanlışlıkla tık-
lamış olsanız bile sizden istenen bil-
gileri kayıt formlarına girmemektir.” 
ifadelerini kullandı.

Özdemir, sadece toplumca ta-
nımış kişilere sunulan onaylanmış 
hesap uygulamasının şimdilerde he-
sabın gerçekliğini doğrulayabilen her-
kese sunulduğunu belirtti.

Onaylı hesap uygulamasının kul-
lanıcı tarafında oldukça ilgi gördüğü-
nü belirten Özdemir, bu ilgiye kayıtsız 
kalmayan sosyal medya platformları-
nın mesajlaşma uygulamalarına da 
bu seçeneğini getirme kararı aldıkla-
rını sözlerine ekledi.
n AA

Dağın zirvesinde hayvan otlatıyorlar

Sosyal medya uzmanları, bilgisayar korsanlarının virüslü mesajlar yolladığını belirterek, 
vatandaşları mesajları tıklamamaları konusunda uyardı. 
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Tarım-Hayvancılık Fuarı, Ereğli’de ses getirecek
Ereğli Tarım, Hayvancılık, Kül-

tür, Sanat Festivali ve Tarım-Hay-
vancılık Fuarı düzenlenen basın 
toplantısıyla tanıtıldı. Programa AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Et-
yemez, Ereğli Kaymakamı Ömer 
Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başka-
nı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli 
İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, 
Kurum Müdürleri, Oda Başkanları 
ve STK Temsilcileri katıldı. Toplan-
tının açılış konuşmasını yapan Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Düzenlediğimiz Tarım-Hayvancılık 
Fuarı ile ilgili bilgi vermek üzere bir 
araya geldik. Bu fuar Ereğli’miz için 
önem arz etmektedir. Eğer tarım ve 
hayvancılık şehriyiz diyorsak ki öyle-
yiz bu tür fuarları her yıl düzenleme-
liyiz. Biz Belediye olarak şehrimizin 
isminin duyulması ve değerlerimize 
sahip çıkmak adına öncü olduk. Ge-
çen sene düzenlediğimiz fuarı bir ile-

ri daha taşıyarak bu sene çeşitli kül-
türel programlarla daha renkli hale 
getirdik. Bu fuarda emeği olan her-
kese teşekkür ederim. 23 Ağustos 
Çarşamba günü fuarımızı açacağız, 
tüm halkımızı fuarımıza bekliyoruz” 
dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, “Tarım ve süt şehri olarak 
bize de yakışan böyle bir fuardı. Bu 
fuarın gelişerek devam etmesini dili-
yorum. Tarım ve hayvancılık alanın-
da faaliyet gösteren kurumlarımızın, 
odalarımızın ve sivil toplum kuru-

luşlarımızın bu fuara destek verece-
ğinden eminim, onların öncü olması 
gerekir. Bu fuarın düzenlenmesinde 
emeği olan başta Belediye Başkanı-
mız olmak üzere herkese teşekkür 
ederim. Ereğli için hayırlı uğurlu ol-
sun” dedi.

 Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi 
Yaran da şunları kaydetti: “Ereğ-
li tarım ve hayvancılık konusunda 
önemli yerlere geldi. Geçen sene 
yapılan fuarda çok güzel olmuştu bu 
sene daha kapsamlı yapılan fuarın 
da güzel olacağından şüphem yok. 

Değerlerimizin ve markalarımızın 
ön plana çıkması ve Ereğli’nin tanıtı-
mı için bu fuar çok önemli. Öncelikle 
bu fuarın organizasyonunu yapan 
Belediye Başkanımıza ve emeği olan 
herkese teşekkür ederim. Hayırlı 
uğurlu olsun.”   n HABER MERKEZİ

Ereğli Tarım, Hayvancılık, Kültür, Sanat Festivali ve Tarım-Hayvancılık Fuarı, ilçenin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayacak.

Bahçesinden 38 derece
sıcaklıkta termal su çıktı

Seydişehir’de bir kişi, bahçesine 
yaptırdığı sondaj ile bilim insanları 
tarafından içerisinde bulunan mine-
rallerden dolayı ‘Gençlik Pınarı’ adı 
verilen 38 derece sıcaklıkta termal 
su buldu. 

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi’n-
de yaşayan Hakkı Çiftçi, 2004 yılın-
da bahçesinde su bulmak için çalış-
malara başladı. Selçuk Üniversitesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü 
öğretim görevlisi Dr. Bilgehan Ya-
bgu Horasan tarafından yönetilen 
proje kapsamında 2 adet jeotermal 
amaçlı kuyu, 1 adette soğuk su 
amaçlı kuyu açıldı. Soğuk su amacı 
ile açılan kuyuda soda yapılabilecek 
mineralleri içerisinde taşıyan su bu-
lunurken, 450 metrede ise 38 dere-
ce sıcaklıkta saniyede 120 litre debi-
si olan ve içerisinde birçok minerali 
barındıran termal su bulundu.

Bahçe sahibi Hakkı Çiftçi, suyu 
sadece sera amaçlı değil hem soda 
hem de kuracağı termal tesis ile 
hizmete sunmayı hedefliyor. Hak-
kı Çiftçi, şu ana kadar bu çevrede 
çıkmış en güçlü kaplıca suyunun 
bulunduğunu söyleyerek, “Özellik-
lede mineral yapısı itibarı ile Türki-
ye’de birçok sıcak su mevcut ancak 
bu kaplıca sularının çok önemli bir 
kısmı mineral yönünden fakir kireç-
li sular, halbuki buradaki sular ise 
daha ziyade zengin mineral yapısına 
sahip dünyadaki bilim insanları bu 
mineraller üzerine yaptıkları araştır-

malar ile bunun bir ‘Gençlik Pınarı’ 
olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla 
insan vücudundaki yaşlanmış hüc-
relerin atılması, asidik vücut yapı-
sının bazik vücut yapısına dönüş-
türülmesi gibi birçok önemi var ki, 
sedef hastalığından birçok hastalık-
lara, iç ve dış uygulamalarla birlikte 
faydalı bir mineral yapısına sahip. 
Özelliklede Fransız bilim insanla-
rı da silikal asit üzerinde yaptıkları 
araştırmalarda alzheimer hastalığını 
önlediğine dairde ilmi bulgular söz 
konusu” dedi.

“Bölgede jeotermal potansiyel 
yüksek”

Proje yöneticisi Selçuk Üniver-
sitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bö-
lümü öğretim görevlisi Dr. Bilgehan 
Yabgu Horasan ise sahada 2004 yı-
lında ilk olarak araştırılmaya başla-
dıklarını belirterek, “400-450 metre 
civarında yaptığımız sondaj saye-
sinde saniyede 120 litre civarında 
artezyenle çıkan bir kuyu elde ettik. 
Seydişehir’in geneli itibari ile ele 
aldığımız zaman bölgede jeotermal 
potansiyelin oldukça fazla olduğu-
nu, bu bölgenin daha detaylı bir şe-
kilde araştırıldığı zaman daha yük-
sek sıcaklıklarda daha verimli sular 
elde edilebileceğini düşünmekteyiz. 
Bunun için yatırımcıların öncelikli 
olarak AR-GE çalışmalarına araştır-
ma çalışmalarına önem vermeleri 
gerekmektedir” dedi.
n İHA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “İlçemizde kurbanlık satışları Loras Mahallesi’nde oluşturduğumuz 
alanda yapılacak. Besicilerimiz satış yeri tahsisi için belediyemize başvuru yapabilirler” dedi 

Meram’da kurban satış 
yeri kayıtları sürüyor

Meram Belediyesi, yaklaşan Kur-
ban Bayramı öncesi vatandaşların 
güven ve huzur içerisinde kurbanlık-
larını alabilecekleri kurban pazarıyla 
ilgili düzenlemeleri tamamladı.Loras 
Mahallesi’nde bulunan kurban satış 
yeri için kayıtlar devam ediyor. 

Loras Mahallesi’nde yaklaşık 160 
bin metrekarelik alana kurdukları 
kurbanlık pazar yerinde gerekli dü-
zenlemeleri tamamladıklarını belir-
ten Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “İlçemizde kurbanlık satışları 
Loras Mahallesi’nde oluşturduğumuz 
bu alanda yapılacak. Güvenlik kontrol 
birimi, veterinerlik hizmetleri, altya-
pısı ve sosyal tesisleriyle vatandaşları-
mızın huzur ve güven içerisinde kur-
banlık alışverişlerini yapabilecekleri 
bu pazar yerinde besicilerimiz satış 
yeri tahsisi için belediyemize başvuru 
yapabilirler” dedi. 

KAYITLAR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Meram Belediyesi Kurban Satış 

Yeri’ne tahsis için kayıtlar nüfus cüz-
danı ile birlikte şahsen Zabıta Müdür-
lüğü’ne yapılıyor. Pazara kurbanlık 
hayvan girişi 25 Ağustos Çarşamba 
günü başlayacak olup 4 Eylül Pazar-
tesi günü pazar kapatılacak. Kurban-
lık hayvan girişleri veteriner hekim 
kontrolünde yapılacak olup, kurbanlı-
ğa uygun olmayan ve belgeleri eksik 
olan hayvanların pazara girişine izin 
verilmeyecek. Kurbanlık pazar yerin-
de tahsisler müracaat sırasına göre 
yapılıyor

6 VETERİNER GÖREV YAPACAK
Pazarda 6 veteriner hekim görev 

yapacak. Pazara getirilen hayvanla-
rın hem bulaşıcı hastalıklar yönüyle 
kontrolünü hem de kurbanlık vasfı ta-

şıyıp taşımadıklarının kontrolünü ya-
pacaklar. İki ayrı güvenlik noktasında 
bu kontroller yapılacak. Bu alanda 2 
adet hayvan indirme rampası bulun-
maktadır. 

1078 PATOK BULUNUYOR
Kurbanlık alanımızda her biri 65 

metrekare olmak üzere 528 adet bü-
yükbaş hayvan patoğu ve 55’er met-
rekarelik 550 adet küçükbaş hayvan 
padoğu olmak üzere toplam 1078 
adet padok yer alıyor. Meram Bele-
diyesi, vatandaşların kurbanlık alış-
verişlerinde mağduriyet yaşamaması 
için gerekli tüm tedbirleri aldı. Bu çer-
çevede kurban pazar yerinin etrafı tel 
çit ile çevrildi. Satıcılar ve alışveriş için 
pazara gelen vatandaşların tuvalet, 
mescit, kantin gibi ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere burada sosyal tesisler de 
düzenlendi.  n HABER MERKEZİ 

Biçerdöverler yüzdürülerek adaya çıkarıldı
Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü 

olan Beyşehir Gölü’nün tarımsal fa-
aliyet yapılan adalarından Yeltenli 
Adası’na duba üzerinde yüzdürüle-
rek çıkarılan biçerdöver, dört tarafı 
suyla çevrilen kara parçasında hasat 
mesaisine başladı.  Gölün her yıl yaz 
döneminde tarımsal faaliyet gerçek-
leştirilen adası olan Yeltenli Adası’na 
biçerdöver, su üzerinde nakil için özel 
olarak tasarlanan “duba” adı verilen 

sal üzerinde yüzdürülerek ulaştırıldı. 
Göle kıyısı olan Konya’nın Beyşehir 
ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde 
çiftçilik yapan Mehmet Erdoğan, hu-
bubat ekimi için kiraladığı Yeltenli 
Adası’na kendisine ait biçerdöveri sal 
üzerinde yüzdürerek nakletti. Gölkaşı 
Mahallesi kıyısına getirilen biçerdö-
ver, bindirildiği salın balıkçı tekne-
leriyle motor gücünden istifade edi-
lerek çekilmesiyle Yeltenli Adası’na 

ulaştırıldı. Adaya çıkarılan biçerdöver 
daha sonra buradaki 240 dekarlık 
sahada buğday ve arpa ekili alanları 
hasat etmeye başladı. Çiftçi Mehmet 
Erdoğan yaptığı açıklamada, mahalle 
sakinleri arasında Çeçen Adası olarak 
bilinen Yeltenli Adası’nda yıllardan 
beri tarımsal faaliyetler yaptıkları-
nı hatırlattı. Çiftlik Mahallesi’ndeki 
alanlarda hububat hasadını tamam-
ladıktan sonra sıranın adadaki hasat 

bölümüne geldiğini belirten Erdoğan, 
“Karadaki hasadı bitirdik. Adadaki 
hasat için biraz geç geliyoruz. Buraya 
nohut, arpa ve buğday ekimi yaptık. 
Bu sene nohutta biraz sıkıntı var ama 
buğday ve arpadaki verim güzel. 60-
70 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Ada-
daki hasatla birlikte bu sezonki hasat 
mesaimizi de tamamlamış olacağız” 
dedi.
n İHA

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
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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
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ZAYİ
Kahramanmaraş Sütcü 
İmam Üniversitesi Göksun 
MYO’dan almış olduğum geçici 
mezuniyet belgemi kaybettim 
hükümsüzdür.

İbrahim ARSLAN
Öğr No: 09BP2035

Z-238

ZAYİ
B sınıfı ehliyetimi kaybettim 
hükümsüzdür. 

İbrahim TÜRKMENOĞLU

Z-239

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE, YAPRAK YAYLI 
MAKAS İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA 

İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;
4 40 YAŞINI AŞMAMIŞ
4 KONYA'DA İKAMET EDEN
4 ELEKTROSTATİK BOYA YAPABİLCEK
4 EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ

BOYACI ALINACAKTIR
4PRES VE KULLANABİLEN
4SICAK ALANDA ÇALIŞABİLECEK 
4ÖLÇÜM ALETLERİNDEN ANLAYAN
4ASKERLİĞİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

PRESCİLER ALINACAKTIR
4 DİK İŞLEM CNC OPERATÖRÜ
4 ÖLÇÜM ALETLERİNİ KULLANABİLEN
4 KUMPAS-METRE-MİKROMETRE VS
4 ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ
4 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

CNC OPERATÖRÜ ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur

3.Organize San.Böl. İhsandede Cad. 10 nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 239 13 81

BAŞVURU SAATLERİ: 09:00-12:00 ARASI

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.

120 tür  tıbbi aromatik özellikli bitkinin yetiştirildiği Selçuk Üniversitesi 
bünyesinde “Tıbbi Bitkiler Çiftliği”  Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor

Selçuk’tan bir ilk!

Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiy-
le 2005 yılında kurulan Tıbbi Bitkiler 
Araştırma ve Uygulama Çiftliği hak-
kında bilgi veren Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tıbbi Bitkiler Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan, 
çiftlikte 120 tür tıbbi aromatik özellikli 
bitkilerin üretimini yaptıklarını ve bu 
bitkilerin yaklaşık yüzde 30’unun en-
demik türler olduğunu ifade etti. Prof. 
Dr. Kan, “Çiftliğimizde ekonomik, 
sağlık ve gıda değeri olan bitkiler üre-
tiyoruz. İlaç sanayine yönelik bitkisel 
kökenli ham madde geliştiriyoruz. Ve  
ilaç firmalarına  Ar-Ge  ölçekli ham 
madde sağlıyoruz” dedi.

Çiftlikte yetiştirilen bitki türleri ve 
kullanım alanları hakkında bilgi veren 
Prof. Dr. Yüksel Kan, şöyle devam etti: 
“Çiftliğimizde üretilen kantaron, aynı-
sefa, çörek otu, kudretnarı  bitkisin-
den geliştirilen ‘tıbbi yağlardan   krem 
ve diğer  fitofarmasötik preparatlarda 
ham madde olarak kullanılmaktadır. 
Aynı zamanda fitoterapide ve fonk-
siyonel gıda sanayinde gıda takviyesi 
olarak kullanılabilecek dağçayı, tıbbi 
nane, adaçayı, ekinezya, kekik, meli-
sa gibi ‘tıbbi çayların Ar-Ge ve üretim 
çalışmaları yapılmaktadır.  Tıbbi bitki-

ler çiftliğimizde yine son yıllarda çok 
dikkat çeken goji berry, mürver, alıç 
ve kızılcık gibi ‘tıbbi meyveler’ üze-
rinde çalışmalar yapılmaktadır. Ar-Ge 
ölçekli üretilen  model ürünleri ilaç, 
kozmetik ve gıda sanayine üniversi-
temiz  döner sermayesi üzerinde ilgili 
sektörlere sunuyoruz. 

Çiftliğimizde özellikle endemik 
bitkilerden hareketle  yeni ürünler 
geliştiriyor ve sektörü bu ürünlerle 
tanıştırıyoruz. Ziraat fakültemizin Tıb-
bi Bitkiler Laboratuvarı’nda bitkilerin 
etken maddeleriyle ilgili farmakopeye 
uygunluk analizlerini yapıyoruz. Bit-
kilerin alternatif kullanım alanlarını 
araştırıyoruz. Özellikle son yıllarda 
tüm dünyada ilgi gören  fitoterapi uy-
gulamalarında kullanılmak üzere  tıb-
bi bitki yetiştiriyoruz.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
bünyesinde kurulan Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Mer-
kezi ve yeni kurulan Eczacılık Fakül-
temizle koordineli çalışmaları planla-
maktayız. 

Bundan sonraki süreçte amacı-
mız Türkiye’de üniversite bünyesinde 
ilk olan bu çiftlikte uygulamalı ola-
rak fitoterapide kullanılan bitkilerin 

eğitimini vermek. Bunun yanında 
ülkemizde kendi milli ilacını, fonksi-
yonel gıdasını ve kozmetik ürünlerini 
üreten bir hedef için  dışardan ham 
madde ithaline ihtiyaç duymadan  il-
gili sektörlerle iş birlikteliklerini geliş-
tiriyoruz. Türkiye’de fiteterapide kul-
lanılan tıbbi bitkilerin üretimi, sağlıklı 
yaşamda ihtiyaç duyulan ürünlere 
dönüştürülmesi,  standardizasyonu 
ve kalite yönetimi ülkemiz sağlık ve 
diğer sektörlerine kazandırmak için 
multidisipliner çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz.”

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayı-
cı Tıp Uygulamaları Merkezi Sorum-
lusu ve Hastane Başhekim Yardımcısı 
Doç. Dr. İnci Kara ise fitoterapi hak-
kında insanların daha çok bilgi sahibi 
olduğunu ve giderek sentetik ilaçlar-
dan ziyade geleneksel yöntemlere 
yöneldiğine dikkat çekti. Doç. Dr. İnci 
Kara insanların yaşadıkları sağlık so-
runlarında ya da zayıflama, kilo alma, 
toksin atma gibi farklı amaçlarla Batı 
tıbbı ve bunun getirdiği sentetik ilaç-
lar yerine geleneksel yöntemlere ve 
aktarlara başvurduğunu belirtti. 
n HABER MERKEZİ 

Prof. Dr. Yüksel Kan, çiftlikte 120 tür tıbbi aromatik özellikli bitkilerin üretimini yaptıklarını 
ve bu bitkilerin yaklaşık yüzde 30’unun endemik türler olduğunu ifade etti



22 AĞUSTOS 2017 11HABER - İLAN

Abdullah B. Cahş 
(R.A.)

       Asıl adı; Ebû 
Muhammed Ab-
dullah b. Cahş b. 
Riâb b. Ya’mer el-E-
sedî’dir.(ö. 3/624) 
Hz. Peygamber’in 
halasının oğlu ve ilk 
seriyye kumanda-
nı olan sahabe olarak zikredilir. 
Hz. Peygamber Dârülerkam’a 
sığınmadan önce, iki erkek 
kardeşiyle birlikte müslüman 
oldu. 

       Habeşistan›a yapılan 
hicretlerin ikisine de katildi; 
dönüşte Mekke›de bir müddet 
kaldıktan sonra ailesiyle birlikte 
Medine›ye hicret etti. Resûlul-
lah onunla Âsim b. Sâbit ara-
sında kardeşlik bağı kurdu. Hz. 
Peygamber, hicretin on yedinci 
ayında Nahle’ye gönderdiği se-
riyyeye Abdullah’ı kumandan ta-
yin etti ve kendisine iki gün son-
ra açılmak üzere bir de mektup 
verdi. Mektupta, Nahle’ye gidip 
Kureyş’i gözetlemesi ve edindiği 
bilgileri Medine›ye ulaştırması 
emrediliyordu. Seriyye Nahle’ye 
varıp Mekkeliler’e ait bir ticaret 
kervanı ile karşılaşınca, Müslü-
manlar kervanı ele geçirmeye 
karar verdiler; içlerinden biri de 
kervanbaşı Amr b. Hadramî’yi öl-
dürdü. Bu arada iki kişi esir edil-
di; kervan da ganimet olarak ele 
geçirildi. Abdullah, ganimetlerin 
taksimini bildiren ayetin henüz 
gelmemiş olmasına rağmen, 
beşte birinin Hz. Peygamber’e 
ayrılmasını emretti. Daha sonra 
nazil olan ayette (Enfâl 8/41) aynı 
hükmü getirdi. İslâm tarihinde 

ilk defa düşman kanı 
dökülen, esir ve gani-
met alınan bu seriyye, 
aynı zamanda Batn-ı 
Nahle seferi diye de 
anılmıştır. Bu sefer 
haram aylardan biri 
olan recepte meydana 
geldiği için müşrik-
ler Hz. Peygamber’in 

haram ayda savaşı helâl saydı-
ğını ve ganimet aldığını etrafa 
yaydılar. Resûlullah Abdullah’a 
böyle bir emir vermemiş oldu-
ğu için olanları tasvip etmediği 
gibi, kendisine ayrılan ganimet 
hissesini de almadı. Ancak, in-
sanları Allah yolundan alıkoyma-
nın, küfürde ısrar etmenin, Mes-
cid-i Harâm’ın ziyaretine engel 
olmanın ve sakinlerini oradan 
çıkarmanın haram ayda savaş-
maktan çok daha büyük günah 
olduğunu bildiren ayet  (Bakara 
2/217) nazil olunca, seriyyeye 
katılanların haklılığı anlaşıldı. Ab-
dullah, Bedir ve Uhud savaşları-
na katıldı. Uhud Savaşı’nda kah-
ramanca çarpıştıktan sonra kırk 
yaşlarında iken şehitoldu. Düş-
man askerleri tarafın- dan burnu 
ve kulakları kesilen naaşı, dayısı 
Hamza’nınkiyle birlikte aynı kab-
re defnedildi. Ahmed b. Hanbel, 
Abdullah b. Cahş’dan rivayet edi-
len iki hadisi, Müsned’inin iki ayrı 
yerinde mükerreren zikretmiştir.

     ERKAM B. EBU 
ERKAM(R.A)

Asıl adı; Ebu Abdullah el Er-
kam b. Ebu’l Erkam Abdimenâf 
b. Esed el Kureşî olup ilk müslü-
man ve evini ilk Müslümanların 
hizmetine açan sahabedir. Mila-
di 594 yılında doğduğu ve Mek-

ke’nin nüfuzlu ailelerinden Ben-i 
Mahzum kabilesine mensup ol-
duğu bilinmektedir. 

Erkam ‘ın İslamiyet’ten önce-
ki hayatı hakkında fazla bir bilgi 
bulunmamaktadır. Babası Abdi-
menâf İslamiyet’i ilk kabul eden-
lerden olduğu ve Hz. Ebu Bekir’le 
aynı gün vefat ettiği söylenmek-
tedir. Kureyş ‘in ben-i Sehm ka-
bilesine mensup olan annesi Tü-
ma’da İslamiyet’i ilk kabul eden 
kadın sahibedir. On yedi yada on 
sekiz yaşlarında İslamiyet’i seç-
miş, ilk Müslümanlardan yedinci 
yada on ikinci sırada olduğu be-
lirtilmektedir. Hz. Peygambere 
sadakatle bağlı olduğu için evini 
ona tahsis etmiştir. Daha sonra 
Dârülerkam olarak anılacak bu 
ev İslam’ın yayılması için önemli 
yapı taşlarından olmuştur. Medi-
ne’ye ilk hicret edenlerden olan 
Erkam’ı peygamberimiz Ebu Tal-
ha Zeyd b. Sehl el Ensari ile kar-
deşlik bağı kurmuştur. Erkam’a 
Medine’de bir ev verilmiştir. Be-
dir, Uhud, Hendek gibi önemli 
gazvelerin hepsine katılmıştır. 
Bedir gazvesinde ganimetlerin 
içinde bulunan merzübân adlı 
kılıcı peygamberimiz ona verdi.
Okuma yazma bildiği için Hz. 
Peygamberin vahiy kâtipleri ara-
sında yer almıştır.Daha sonra 
peygamberimiz onu zekât me-
murluğu görevine getirdi.

      Erkam, miladi 673 yılın-
da Medine’de vefat etmiş ve va-
siyeti üzerine cenaze namazını 
Sa’d b. Ebu Vakkas’ın kıldırdığı 
rivayet edilmiştir. Erkam b. Ebu 
Erkam’ın Ahmet b. Hanbel’in 
Müsned’inde yer almış bir hadisi 
bulunmaktadır.

HAK YOLUNDA İKİ SAHABE
Sporda şiddetin önüne geçilebilmesi için Robogüvenlikler geliyor. 

Özel güvenliklere, polis tarafından uygulamalı eğitim verildi

Robogüvenlik 
dönemi başlıyor!

Türkiye Süper kupası maçında 
çıkan olayların ardından tekrar ülke 
gündemine gelen sporda şiddetin 
önüne geçilebilmesi için Robogüven-
likler geliyor. Özel kıyafetlerle sahaya 
çıkacak olan özel güvenliklere, polis 
tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Beşiktaş Atiker Konya takımları 
arasında oynanan Süper Kupa ma-
çında çıkan olaylar ardından sporda 
şiddet konusu tekrar ülke gündemine 
gelmişti. İlgili tüm yetkili ve tarafların 
yaptığı toplantılarla sporda şiddetin 
önlenebilmesi için alınabilecek tüm 
tedbirler masaya yatırılmıştı. Alınan 
karar çerçevesinde sahalarda polisle-
rin yanı sıra artık özel güvenlik görev-
lilerin yerine özel kıyafetler ve uygula-
malı eğitimler verilen robogüvenlikler 
de görev alacak. Türkiye genelinde 
spor müsabakalarında görev alacak 
özel güvenlikler, özel kıyafetleri giy-
meleri, kalkanları kullanmaları ve 
maçlardaki atılan bozuk para ve çıkan 
olaylara müdahale gibi konularda özel 
eğitimler veriliyor. 

Türkiye genelindeki ilk eğitim 
ise Gaziantep’teki bin 200 güvenlik 

görevlisine verilen teorik ve uygula-

malı eğitimden geçirildi. Spor müsa-

bakalarında görevlendirilecek olan il 

genelindeki güvenlik görevlisine eği-

timler, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğünde uzman ve eğitmenleri 

tarafından verildi. Bu çalışmalar kap-
samında ise özel güvenlik görevlileri 
toplumsal olaylara müdahale, müda-
hale kıyafetlerinin giyilmesi, kalkan 
ve cop kullanma ve x-ray cihazının 
kullanımı gibi eğitimlere tabi tutuldu.
n İHA

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE
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Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ün-
ver, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2017 
hasat sezonunda çiftçilerden 600 ton buğday 
satın aldığını bildirdi. Ünver, yaptığı açıkla-
mada, TMO’nun tarım piyasasında denge 
unsuru olduğunu aktardı.
Çiftçinin ürününün değerlenmesinde 
TMO’nun büyük katkısının olduğunu dile 
getiren Ünver, “TMO bu yıl 600 ton buğday 
alımı yaptı. Buna karşılık çitçilere 900 bin 
liraya yakın ödeme yapıldı. Çiftçilerimizin 
ofisine sahip çıkmalarını istiyoruz. Çünkü ofis 
olmazsa buğday fiyatları düşüyor. Ofis bizim 
için çok önemli.” dedi.
n AA

Karaman’da kaldırımda duran 82 yaşındaki 
kadın, kaza yapan otomobillerden birinin 
savrularak kendisine çarpması sonucu haya-
tını kaybetti.  Olay, öğle saatlerinde Hürriyet 
Mahallesi 1478 Sokak’ta meydana geldi. 
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AU 
468 plakalı otomobil ile Süleyman T. yöneti-
mindeki BZ-153-JH yabancı plakalı otomobil 
kavşakta çarpıştı. Kaza nedeniyle kontrolden 
çıkan yabancı plakalı otomobil önce elektrik 
direğine ardından da kaldırımda bekleyen 82 
yaşındaki Şehriban Çetinkol’a çarptı. Yaşlı 
kadın hayatını kaybetti. 
n İHA

TMO 600 ton 
buğday aldı!

Kaza yapan araç
yaşlı kadına çarptı

Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Mahallesi’nde bulunan Leylekler 
Vadisindeki yuvalar, canlı yayın kameraları ile internetten iz-
lenebilecek.  Doğal Denge Ekolojik Yaşam Üretim, Tüketim ve 
Eğitim Derneği Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Sezer 
Göktan, Leylekler Vadisi’nin Birleşmiş Milletler’in (BM) hibe 
desteğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında dünyaya ta-
nıtılması için birtakım çalışmalar yürüttüklerini söyledi.  Gök-

tan, “Leylek yuvalarını gözlemlemek üzere kamera sisteminin 
kurulması için çalışıyoruz. Dolayısıyla, Beyşehir’de MEDAŞ ve 
Telekom gibi idarelerden önemli taleplerimiz oldu. Sağolsun-
lar bize destek oldular. Zannediyorum eylül ayı içinde Leylek-
ler Vadisi’nde yuva izlemeye yönelik kamera sistemini kurup 
bunu Beyşehir Belediyesinin canlı yayın linki üzerinden de 
tüm internet kullanıcılarına ulaştıracağız.”    n AA 

Leylekler kameralar ile izlenecek

Karaman’da düzenlenen “Bi-
lim ve Eğitim Öğretim Dili Türkçe” 
konulu konferansa katılmak üzere 
kente gelen heyet, Karaman Be-
lediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ı 
ziyaret etti. 

Bilim ve Eğitim Öğretim Dili 
Türkçe konulu konferansa katıl-
mak için Karaman’a gelen Başba-
kanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Derya Örs, Türkiye Bilimler Aka-
demisi (TÜBA) Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof. 
Dr. Mustafa Solak ve Karamanoğ-
lu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 
Belediye Başkanı Ertuğrul Çalış-

kan’ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan TÜBA Baş-

kan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Nuri Yurdusev, Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde 2017 yılının Türk Dili 
Yılı ilan edildiğini vurgulayarak bu 
amaçla Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi ev sahipliğinde ‘Bilim 
ve Eğitim Öğretim Dili Türkçe’ 
konulu konferans düzenlendiğini 
söyledi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Belediye Baş-
kanı Ertuğrul Çalışkan ise, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayeleri ile 2017 yılı, 
‘Türk Dili Yılı’ olarak ilan edildi. 
Bu, 740 yıldır Türk Dilinin Başkenti 
kimliğin taşıyan Karaman için çok 
önemlidir. Türkçenin geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesi yolunda Kara-
man Belediyesi olarak her desteğe 
kapımızın açık olduğunu söylemek 

ve bu konferansın düzenlenmesin-
de emeği geçenlere teşekkür et-
mek istiyorum” dedi.

Ziyaretin ardından heyet, Baş-
bakanlık Atatürk Kültür Dil ve Ta-
rih Yüksek Kurumu, TÜBA, TDK, 

NEÜ ve KMÜ tarafından Karama-
noğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Şehit Ömer Halisdemir Konferans 
Salonu’nda düzenlenen panele ka-
tıldı.
n İHA 

Üniversiteye yeni kayıtta 
ulaşım üç gün ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi, Elkart kullanımını teşvik 
etmek, toplu taşıma araçlarını özen-
dirmek ve Konya’daki üniversitele-
re kayıt yaptıran bütün öğrencilerin 
adres ve yurt kayıt işlemlerini ko-
layca yapmalarına yardımcı olmak 
amacıyla, üç gün süreyle Elkartları-
nı toplu ulaşım araçlarında ücretsiz 
olarak kullanmalarına imkan sağla-
yan kararı onayladı.

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi, Konya’daki üniversitelere 
kayıt yaptıran örgün öğretim öğ-
rencilerinin üç gün süresince Elkart 
aracılığıyla toplu ulaşım araçların-
dan ücretsiz yararlanmalarına karar 
verdi. 

Konya’daki üniversitelere kayıt 
yaptıran örgün öğretim öğrencileri-
ne Elkart kullanımını teşvik etmeyi, 
toplu taşıma araçlarını özendirmeyi 
ve yerleşim yeri için adres ve yurt 
kayıt işlemlerini kolayca yapmaları-
na yardımcı olmayı amaçlayan Bü-
yükşehir Belediyesi, bu kapsamda 
Meclis’te alınan kararla örgün öğre-
tim öğrencilerinin Elkartlarını toplu 
ulaşım araçlarında üç gün süreyle 
ücretsiz kullanmalarını kararlaştırdı. 

Selçuk Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve K.T.O. Ka-
ratay Üniversitelerine kayıt yaptıran 
öğrencilere; okulları tarafından veri-
len Öğrenci Kimlik Kartları aynı za-
manda indirimli Elkart olarak da kul-
lanılabiliyor. Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran 
öğrenciler Büyükşehir Belediyesi El-
kart Şube Müdürlüğü’ne uğrayarak 
dolum yaptırabilecek. Öğrenciler bu 
Elkartları ilk kullanmaya başladıktan 

sonraki üç gün süresince tramvay 
ve belediye otobüslerinden ücretsiz 
yararlanabilecek. Abonman süresi 
ilk kullanmaya başlanıldığı gün ve 
saatte başlayacak, üç gün sonunda 
öğrenci tarifesi üzerinden indirimli 
Elkart olarak ücretli olacak. Elkart’a 
abonman süresi içinde ya da sonra-
sında, bayilerden istedikleri miktarı 
veya abonman yükletilebilecek. 

Elkart ile aktarma hatlarında 60 
dakika içerisinde yapılacak ikinci ve 
ilave seyahat ücretsiz, diğer hatlar-
da 60 dakika içerisinde yapılacak 
ikinci seyahat yüzde 40 indirimli 
olarak kullanılabilecek. 

İndirimli Elkart kullanımı için, 
Nüfus Kayıt Sisteminde yerleşim 
yeri birinci ikamet adres kaydının 
Konya il sınırı içinde olması gerekir. 
Öğrenci yurdunda ikamet edenlerin 
onaylı yurt kayıt belgeleri ile Elkart 
bürolarına işlem yaptırması gere-
kiyor. Şehir dışından gelen öğren-
cilerin ikamet ve yurt kayıtlarının 
yapımı aşamasında kendilerine 20 
günlük süre tanınıyor. 

ATUS HİZMETİ 
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin önemli bir toplu ulaşım hiz-
meti olan atus.konya.bel.tr den, 
şehir içi toplu ulaşım araçlarının 
hareket saatlerine ulaşabilirken; 
cep telefonundan 5669’a kısa mesaj 
gönderilerek de uygulamadan üc-
retsiz yararlanılabiliyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesine 
ait toplu ulaşım araçlarında seyahat 
temassız özelliği olan kredi kartları, 
hesap kartları ve ön ödemeli banka 
kartları ile de yapılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Subaşı Camii’nde incelmelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Sille’yi, Konya’nın ve Türkiye’nin turizm destinasyonuna kazandırmaya çalışıyoruz” dedi

Sille Subaşı Camii 
restore ediliyor

Sille’nin tarihi Subaşı Mahalle-
si’nde bulunan Subaşı Camii’nin res-
torasyon çalışmaları devam ediyor. 
Subaşı Camii’nde incelmelerde bulu-
nan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Sille’yi, Konya’nın ve 
Türkiye’nin turizm destinasyonuna 
kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Selçuklu Belediyesi, Sille’de yü-
rütülen restorasyon çalışmaları ile 
tarihi mirasa sahip çıkıyor. Sille’deki 
tarihi ve dini mekanların gün yüzüne 
çıkarılması ve yeniden canlanması 
amacıyla başlatılan çalışmalar kap-
samında şu ana kadar birçok tescilli 
caminin restorasyonunu gerçekleş-
tiren Selçuklu Belediyesi, bu tescilli 
yapıların biri olan Subaşı Camii’nin 
restorasyonuna devam ediyor. Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, restorasyon çalışmaları devam 
eden Subaşı Camii’nde incelemelerde 
bulundu. 

Sille’yi Konya ve Türkiye turizmi-
ne kazandırmak için yoğun bir resto-
rasyon çalışması içerisindeyiz diyen 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, “Sille, Konya’nın yeni 

markalarından biri. Sille’yi turizme 
kazandırmak için yoğun bir resto-
rasyon çalışması yapıyoruz. Bugüne 
kadar 7 caminin restorasyonu, Aya 
Elenia Müzesinin restorasyonu, so-
kak sağlıklaştırması gibi birçok proje 

gerçekleştirildi. Sille’yi, Konya’nın ve 
Türkiye’nin turizm destinasyonuna 
kazandırmaya çalışıyoruz. Sille Bara-
jı’nda yapmış olduğumuz çalışmalar, 
Sille içerisinde restorasyon çalışmala-
rı, dere ıslah çalışmaları Sille’yi Kon-

ya’nın bir markası haline dönüştürdü. 
Şu an restorasyonu devam eden Sille 
Subaşı Camii’nde de ekiplerimiz yo-
ğun bir şekilde çalışıyor. Subaşı Ca-
mii’de Sille’ye yakışır bir hale getirili-
yor. Böylece Sille yeni bir mekan daha 
kazanmış olacak. dedi.

Sille’de çalışmaların devam ede-
ceğini belirten Başkan Altay, “8 yıl 
önce Sille, Konya’nın cazibe merkezi 
olacak demiştik, 8 yıldır yoğun bir şe-
kilde çalışıyoruz. Sille artık Konya’ya 
gelenlerin aradığı, ziyaret etmek iste-
diği bir mekana dönüştü” dedi.

SUBAŞI CAMİİ
Sille’nin Tarihi Subaşı Mahalle-

si’nde bulunan Subaşı Camii yaklaşık 
1000 m2’lik bir bahçe içerisinde yer 
alıyor.  Kur’an Kursu ve müştemilat 
birimlerinin yanı sıra caminin doğu-
sunda soğukluk olarak kullanılmış 
olan 3 odadan oluşan bir mağara yer 
alıyor. Kitabesine göre 1873 yılında 
inşa edildiği bilinen ve 1991 yılında 
tescillenmiş olan yapı 1950’li yılların 
başında ağır hasarlı olması sebebiyle 
yıkılarak yenilenip günümüzdeki du-
rumunu aldı.   n HABER MERKEZİ 

Türk Dili Heyetinden Başkan Çalışkan’a ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, restorasyon çalışmaları
 devam eden Subaşı Camii’nde incelemelerde bulundu.



22 AĞUSTOS 2017 13HABER - İLAN

Hükümet, memura son 
zam teklifini açıkladı

Hükümet sendikalara, kamu 
görevlileri ve memur emeklilerinin 
maaşlarına 2018’in ilk altı ayı için 
yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 
3,5, 2019’un ilk altı ayı için yüzde 4, 
ikinci altı ayı için yüzde 5’lik zam ön-
gören yeni bir teklifte bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve 
memur emeklilerinin maaşlarına 
2018 ve 2019 yıllarında yapılacak 
zammın belirleneceği 4. Dönem 
Toplu Sözleşme Görüşmeleri kap-
samında Bakanlıkta basın toplantısı 
düzenledi.

Görüşmelerin 1 Ağustos’ta 
başladığını anımsatan Sarıeroğlu, 
Kamu İşvenleri Heyeti olarak hükü-
metin 2018 ve 2019 yıllarının birin-
ci ve ikinci altı aylık dönemleri için 
yüzde 3’er zam ve enflasyon farkını 
içeren teklifini 14 Ağustos’ta sendi-
kalara sunduklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, sonraki süreçte sen-
dikalarla diyaloglarının devam et-
tiğini belirterek, “Bu sırada bir ara 
teklif değerlendirmesi yaptık ve 
teklifimizi güncellemiştik. Bu bağ-
lamda biz ara değerlendirme son-
rasında teklifimizi; 2018 yılın ilk altı 
ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için 
yüzde 3,5, 2019’un ilk altı ayı için 
yüzde 3,5, ikinci altı ayı için yüzde 
3,5 şeklinde revize ettiğimiz teklifi-
mizi heyetimizle paylaştık.” dedi.

Tekliflerini revize etmelerinin 
ardından tüm tarafların katılımıy-
la sabahlara kadar süren yoğun bir 
çalışma temposu yaşadıklarına de-
ğinen Sarıeroğlu, şunları ifade etti:

“Müzakereleri belli bir noktaya 
getirdik. Bugün, 21 günlük süreç 
sonunda, diyaloglarımız, istişarele-
rimiz sonucunda hükümet adına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
olarak, Kamu İşveren Heyeti Başka-
nı olarak da son teklifimizi kamuo-
yuyla paylaşmak istiyoruz. Teklifi-
mizi oluştururken müzakerelerimiz 
temel bir kaynak oluşturdu. Eko-
nomik istikrarımız, kamu çalışanla-
rımızın talepleri, beklentileri bizim 
için her zaman bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da her zaman 
öncelikli olmuştur. Bunu dikkate al-
dık ve 80 milyon vatandaşımızın da 

menfaatleri doğrultusunda son tek-
lifimize Kamu İşveren Heyeti olarak 
oluşturduk. Bu bağlamda teklifimiz; 
2018’in ilk altı ayı için yüzde 3,5 
ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019’un 
ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı 
için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. 
Az önce gerçekleştirdiğimiz top-
lantıda bu teklifimiz Kamu İşveren 
Heyeti Başkanı olarak Kamu Görev-
lileri Sendikaları Heyeti Başkanımı-
za illetim. Bundan sonraki aşamada 
kendileri değerlendirmelerini ger-
çekleştirecekler.”
“ÇOK DA İYİ BİR TEKLİF VERDİĞİMİZİ 

İNANIYORUM”
Sarıeroğlu, toplu sözleşme sü-

recini başından beri samimi ve ka-
tılımcı bir şekilde yürüttüklerine 
işaret ederek, “Bugün saat 24.00’e 
kadar süremiz var. Bu sürecin başka 
bir mekanizmaya gerek kalmadan 
uzlaşıyla tamamlanması konusun-
daki arzumu, isteğimi tekrar belirt-
mek istiyorum.” diye konuştu.

Kamu Görevlileri Sendikaları 
Heyeti ile görüşmelerinin sürece-
ğini vurgulayan Sarıeroğlu, toplu 
sözleşmenin bağıtlanacağı yönünde 
ümidinin olduğunu belirtti.

Sarıeroğlu, bir basın mensubu-
nun, hükümetin bundan sonraki sü-
reçte sunduğu teklifi arttırmasının 
söz konusu olup olmadığını sorması 
üzerine, şu yanıtı verdi:

“Bizim için son teklif niteliğin-
de. Biz bütün parametreleri, bütün 
argümanları toplu olarak, bütüncül 
bir bakış açısıyla değerlendirdik. 
Ekonomik istikrarımız, kamu çalı-
şanlarımızın ihtiyaçları, beklentile-
ri, çalışma hayatına ilişkin yaşamış 
oldukları sorunların çözümü konu-
sunda hizmet kollarımızda önemli 
adımlar attık şu anda. 

Eğer bağıtlarsak bunlar da uy-
gulamaya geçecek. 80 milyon va-
tandaşımızı da düşünerek bu tekli-
fimizi hazırladık.”

Birçok açıdan önemli bir süreci 
geride bıraktıklarına işaret eden Sa-
rıeroğlu, “Bugün burada çok da iyi 
bir teklif verdiğimizi inanıyorum. 
İnşallah akşama kadar olumlu bir 
şekilde sonuçlandıracağız.” dedi.
n AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Bu dönem evlilik programları olmayacak!
RTÜK İzleme ve Değerlendirme 

Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Elli-
altı, televizyonlardaki evlilik program-
larına ilişkin, “Yaz döneminde bütün 
yayıncılarımızla görüştük. Özellikle 
evlilik programı yayınlayan kanallar-
la. Yayıncılarımızla görüştüğümüz 
kadarıyla bu dönem evlilik program-
ları olmayacak. Kendileri de bu tarz 
programlar yapmak istemediklerini, 
ekranda da bu tarz görüntülerin çirkin 
durduğunu belirttiler. Bu dönem fark-
lı bir format olacaktır” dedi. Avrupa 
Birliği Bakanlığı Erasmus + işbirliği, 
Basın İlan Kurumu (BİK) ve Türkiye 
Ulusal Ajansı işbirliği ile “Gençlerin 
Katılımı ile Yerel Basının Dijital Dönü-
şümü Ana Yapısal Diyalog Forumu” 
BİK Tatil Köyü’nde devam ediyor. 

Foruma katılan RTÜK İzleme ve 
Değerlendirme Dairesi Başkan Yar-
dımcısı Ellialtı, bir katılımcının evlilik 
programlarının devam edip etmeye-
ceği yönündeki sorusunu cevapladı.

Ellialtı, bu tür programların canlı 

yayın olması ve içeriğinde özel haya-
tın ifşa edilmesi, kavga-dövüş, sunu-
cuların kışkırtması veya medyatik tip-
lerin yer alması nedeniyle izleyiciler 
tarafından tercih edildiğini söyledi. Bu 
dönem RTÜK’ün Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK) ile getirilen yasal 
sorumlulukları uygulamakta kararlı 
olduğunu vurgulayan Ellialtı, şöyle ko-
nuştu: “29 Nisan 2017 tarihinde 690 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
yayınlandı. Bu kararname ile evlilik 
ve arkadaşlık bulma programlarında 
uygulanan müeyyidelerin ceza oran-
ları ağırlaştırıldı. Daha önce bu tarz 
programlara yayıncıların brüt gelirle-
rinin yüzde 1’i veya 3’ü oranında ceza 
uygulanırken bugün yüzde 5’e kadar 
ceza uygulanabilmektedir. Bu ciddi 
rakamlara tekabül etmektedir. Ayrıca 
program durdurma cezası da uygula-
nabilmektedir. Buna rağmen evlilik 
programlarına eğer yapılırsa çok ciddi 
müeyyideler uygulayacağız.”
n AA

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, belediyeciliğin sadece rakamlardan ibaret 
olmadığını belirterek, “Hizmet ederken dua alabiliyor muyuz? En önemlisi budur” dedi 

‘Hizmet ederken dua
almak en önemlisi’

Gerçekleştirdiği projelerle Kara-
tay’ın çehresini değiştirerek modern 
bir gelecek inşa etmeye devam eden 
Karatay Belediyesi; sosyal belediyeci-
lik çalışmalarını da aralıksız sürdürü-
yor. 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada sosyal belediyeciliğin 
tanımına değindi. Başkan Hançerli 
ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gi-
dermeyi görev benimseyerek; bunu 
Halka ve Hakka hizmet olarak gör-
menin sosyal belediyeciliğin tanımı 
olabileceğini söyledi. Başkan Han-
çerli, “ihtiyaç sahibi” sıfatının sadece 
maddi ihtiyaç değil; manevi olarak da 
ihtiyaç anlamı taşıdığını söyleyerek, 
“Barınma ihtiyacı olan dul ve yetimler 
için ihtiyaç şefkat evlerimizdir. Arka-
daşları ile nezih bir ortamda sohbet 
etmek isteyen emeklilerimiz için 19 
adet emekli konağımız onların hizme-
tindedir. Büyüklerimizle hasbihal edip 

tecrübelerine başvuracağımız zaman 
emekli konaklarımız bizim de ihtiya-
cımız haline gelir. Şefkat Evlerimizde 
96 dairede ikamet eden 80 ailemiz, 
Karatay Ailesi’nin üyeleridir. Onlarla 
iftarlarda aynı sofrada oruç açıp du-
alara birlikte amin deriz. Çocuklara 
bayramlık aldığımızda yüzlerindeki 
gülümseme bizi de mutlu eder. Biz-
de onların mutluluğuna ortak olarak 

ihtiyaç duyduğumuz güzel şeyleri o 
çocukların gülen yüzünde buluruz. 
Aşevimizde her gün 2 öğün 4 çeşit 
yemek verilir. Yemek almaya gelecek 
imkanı olmayan ailelerimize yemeği 
ekiplerimiz götürür. Komşumuzun 
tok olduğunu bilince biz de rahatça 
uyuruz. Evi yanan ailelerimizin ev-
lerinin onarımı mümkünse onarırız; 
değilse yeniden inşa ederiz. Beledi-
yecilik sadece istatistiklere, rakamlara 
sığdırılamayacak bir anlamdır. Hazre-
ti Mevlana’nın meftun olduğu diyara 
hizmet ederken dua alabiliyor mu-
yuz? En önemlisi budur. Bir askerimi-
zin ailesi belediyemizden asker maaşı 
aldığında, o bizim için dua eder; biz de 
vatanı gözünü kırpmadan bekleyen 
bir oğul yetiştirip vatan hizmetine eli-
ne kına yakarak gönderdiğinden onun 
için dua ederiz” dedi.

Başkan Hançerli hem fiziki hem 
de sosyal anlamda çalışmalarının sü-
receğini söyledi.  n HABER MERKEZİ Mehmet Hançerli
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‘Askerlikte kırgınlık gibi bir kavram olmaz’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, “Askerlikte kırgınlık kav-
ramı gibi bir kavram olmaz. Nerede 
görev verilirse asker gider görevini 
orada yapar. Şu anda zaten Zekai 
Aksakallı’nın Özel Kuvvetlerdeki gö-
rev süresi de doldu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Ürdün’ün Kudüs’teki kut-
sal mekanların korunmasına ilişkin 
rolüne önem verdiğimizi özellikle 
belirtmek isterim. Ürdün ile Ha-
rem-i Şerif’te yaşanan kriz çerçeve-
sinde önemli bir diyalog ve eşgüdüm 
sağladık. Bir daha benzer tacizlerin, 
saldırı ve hak ihlallerinin yaşanma-
sını asla istemiyoruz. Bunun için de 
Müslümanların Kudüs konusunda 
tam bir dayanışma içinde olması ge-
rekiyor.”dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ür-
dün’e gerçekleştireceği günübirlik 
ziyaret öncesinde İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda konuştu.

“ASKERLİKTE KIRGINLIK GİBİ 
BİR KAVRAM OLMAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekai 
Aksakallı’nın 2. Kolordu’ya atanma-
sına ilişkin sorulan soruya, “Asker-
likte kırgınlık kavramı gibi bir kav-

ram olmaz. Nerede görev verilirse 
asker gider görevini orada yapar.” 
şeklinde cevap verdi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Şu anda zaten Zekai Aksakal-
lı’nın Özel Kuvvetlerdeki görev sü-
resi de doldu. Kaldı ki bu da aslında 
böyle bir süreyle de bağımlı olan bir 
şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ 
toplantılarında da değerlendirmeler 
neticesinde 2. Kolordu’ya atamasıy-
la alakalı ilgili birimler bu teklifi ge-
tirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki 
süreçte de orada bu görevini devam 
ettirecek.”

“KILIÇDAROĞLU, DOĞMAMIŞ 
ÇOCUĞA DON BİÇİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kı-
lıçdaroğlu’nun tutuklanabileceği-
ne ilişkin açıklamalarına dair soru 
üzerine, “Bunları değerlendirmeye 
haiz bir ifade olarak görmüyorum. 
Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don 
biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu 
yargıdan filan falan, böyle bir şey 
geldi mi size? Kendini gündemde 
tutabilmek için buna benzer şeyler 
üretiyor. Benim gündemimde böyle 
bir şey yok” ifadelerini kullandı.
n AA

Başbakan Binali Yıldırım, “Bugüne kadar 4 bin 600 DEAŞ terör elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Bugün 
hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede Türkiye’nin gösterdiği kararlılığı ne yazık ki gösterememektedir” dedi

‘Türkiye kadar DEAŞ’la
mücadele etmediler’

Başbakan Binali Yıldırım, ISEAS 
Yusuf İshak Enstitüsü tarafından 
41’incisi düzenlenen “Singapore Lec-
ture” konferansına konuşmacı olarak 
katıldı.

“Türkiye-Singapur İlişkileri: Akıl-
lı Bir Stratejik Ortaklık İnşa Etmek” 
başlıklı konferansta katılımcılara hi-
tap eden Yıldırım, Singapur ile imza-
lanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
1 Ekim’den itibaren yürürlüğe gire-
ceğini bildirdi.

Singapur’un kurucusu Lee Kuan 
Yew’in pragmatik yaklaşımını da 
yansıtan anlaşmanın, girişimci ve 
insani Türk dış politika anlayışını da 
içerdiğini belirten Yıldırım, “Bizim 
dış politikadaki anlayışımız, Türkiye 
geliştikçe çevresi de değişecek ve 
kalkınacak. Bu bağlamda dostlukları 
artırmak, düşmanlıkları azaltmak, dış 
politikamızın ana temellerinden biri-
ni oluşturuyor.” diye konuştu.

“TÜRKİYE, İŞ BİRLİĞİNİ ÖN PLANA 
ÇIKARAN BİR ÜLKE”

Yıldırım, Türkiye’nin, Avrupa-At-
lantik güvenliğinin ve savunma poli-
tikasının temel taşı olarak kabul etti-
ği NATO’nun en önemli üyelerinden 
biri olduğunu, terörle mücadele dahil 
olmak üzere ittifakın güncel tehditler 
karşısında uyarlanması bağlamında 
önemli yönlendirici rol oynadığını 
belirtti. 

Türkiye’nin çok taraflı diplomasi 
alanında Birleşmiş Milletler çatısı al-
tında aktif çalışmalara devam ettiği-
ni, çeşitli girişimlere öncülük ettiğini 

vurgulayan Yıldırım, “Finlandiya ile 
başlattığımız ve eş başkanlığını yü-
rüttüğümüz ‘Barış için Arabuluculuk’ 
girişimi, benzer şekilde İspanya ile 
başlayıp Birleşmiş Milletler seviyesi-
ne taşıdığımız Medeniyetler İttifakı 
küresel girişimleri bu anlamda iki 
örnektir. Türkiye, Balkanlar’dan Ak-

deniz ve Ortadoğu’ya, Karadeniz’den 
Orta Asya’ya uzanan coğrafyada iş 
birliğini ön plana çıkaran ve aktif po-
litika izleyen bir ülkedir” dedi.

“SORUNLAR DİYALOG YOLUYLA 
ÇÖZÜMLENEBİLİR”

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin 
dış politikasının girişimci ve insani 

bir anlayış temelinde yürütüldüğüne 
işaret ederek, şunları kaydetti: “Mev-
cut dostluklarımızı güçlendirmeyi ve 
gerek bölgemizde gerekse uzak coğ-
rafyalarda daha çok dost kazanmayı 
hedefliyoruz. Yakın çevremizdeki 
ülkeler ve komşularımızla diyaloğu 
geliştirmek için iş birliği fırsatlarına 
odaklanmış vaziyetteyiz. İnanıyoruz 
ki bütün sorunlar diyalog yoluyla 
çözümlenebilir. Bu çerçevede siyasi 
diyaloğun en üst düzeyde sürdürül-
mesi ve bütün alanlarda kapsamlı iş 
birliği yapılmasını sağlayan ikili dü-
zeyde bakanlar kurullarını bir araya 
getiren yüksek düzeyli iş birliği me-
kanizmasını hayata geçirdik. Hali ha-
zırda bölgemizde bulunan 19 ülkeyle 
fiilen bu mekanizma çerçevesinde 
ilişkilerimizi derinleştiriyoruz. Bu me-
kanizmayı kurduğumuz ülkelerle ti-
caret hacmimiz, 2002 yılına nazaran 
2016 yılında 5 kat artarak, 14 milyar 
dolardan 75 milyar dolara yükselmiş-
tir. Komşu ülkelerle olan ticaretimiz 
ise 2002-2016 yılları arasında 4,6 kat 
artmış, 13 milyar dolardan 60 milyar 
dolar seviyesine gelmiştir.”

Yıldırım, terör örgütü DEAŞ’la 
mücadeleye ilişkin, “Bugüne kadar 
Suriye’de 3 bin 800, Irak’ta 800 ol-
mak üzere toplamda 4 bin 600 DEAŞ 
terör elemanı etkisiz hale getiril-
miştir. Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile 
mücadelede Türkiye’nin gösterdiği 
kararlılığı ne yazık ki gösterememek-
tedir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

‘Suriye’deki PYD-YPG 
yapılanması sonlandırılmalı’

Karamollaoğlu: Hükümet 
baskın seçim yapacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel 
Başkanı Mustafa Destici, parti genel 
merkezinde Merkez Karar Yönetim 
Kurulu (MKYK) öncesi yaptığı açık-
lamada, terörle mücadelenin tüm 
hızıyla devam ettiğini belirterek, şe-
hit olan asker ve polislere Allah’tan 
rahmet diledi.

ABD’nin PKK, PYD ve YPG’ye 
bin tırın üzerinde açıktan silah yar-
dımı yaptığının bilindiğine dikkati 
çeken Destici, şöyle devam etti: 
“ABD -istihbarat birimlerimizin 
bunu bildiğine eminim. Nerede tes-
lim ediyorsa orada... PYD, YPG’nin 
eline geçtiği anda, bu silahların 
imha edilmesi ve kullanılmasına 
asla fırsat verilmemesi gerekiyor. 
Suriye’nin kuzeyinde şu anda silahlı 
güç haline getirilen teröristlerin ya-
rın Türkiye’ye silah doğrultacakları-
nı ya da ellerinden gelen her türlü 
terörist eylemi yapacaklarını biliyo-
ruz. Onun için bunun tedbirinin be-
hemehal alınması gerek. Fırat Kal-
kanı’nın devamı ya da Fırat Kalkanı 
benzeri harekatlarla mutlaka Suri-
ye’nin kuzeyindeki PYD-YPG yapı-
lanmasının sonlandırılması lazım.”

Destici, Irak’ın kuzeyinde de 
benzer gelişmeler olduğuna işaret 
ederek, Türkiye’nin Irak merkezi 
hükümeti tarafından başlatılan Te-
lafer’i DEAŞ’tan kurtarma operas-
yonuna fiili asker gönderme şek-
linde olmasa da mutlaka gözlemci 
sıfatıyla katılmasını istedi.”Türki-
ye’yi Batı’ya şikayet etmekten vaz-
geçin”

Bazı AB üyesi ülkelerle gerilen 
ilişkilere de değinen Destici, şöyle 
devam etti:

“Türkiye içerisinde bazı siyasi 
partilerin, siyasi grupların Batı’yı 
suçlamak ya da itham etmek yeri-
ne devletimizi, hükümetimizi itham 
ediyor olmasını anlamakta zorluk 
çekiyorum. Kendi meselelerimizi, 
kendimiz çözeriz. Batı’nın, Avru-
pa’nın ya da diğer emperyalist güç-
lerin Türkiye’nin iç işlerine karışma-
sına asla müsaade etmeyiz. Bütün 
siyasetçilere de çağrımız, Türkiye’yi 
Avrupa’ya, Batı’ya şikayet etmekten 
vazgeçin. Gelin hep birlikte burada 
meselelerimizi konuşalım.”

Hükümetin memur ve emekliye 
verdiği 3+3 zam teklifini de eleşti-
ren Destici, “Teklif kabul edilebilir, 
hatta konuşulabilir bile olmaktan 
çok uzak. Enflasyon yüzde 10’un 
üzerinde. Biz 2018 için yüzde 8+7, 
2019’ için yüzde 8+7 önerdik.” 
dedi.  n AA

Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, “Bu sene 
sonunda seçim olma ihtimali hala 
güçlü. Erken seçim demiyorum. 
Hükümet erken seçime gitmeye-
cek, baskın seçim yapacak” dedi. 
Karamollaoğlu, partisinin Yenima-
halle Belediyesi Dört Mevsim Tiyat-
ro Salonunda düzenlenen Ankara 
İl Divanında yaptığı konuşmada, 
ülkede geçmişte yaşanan terör ha-
diselerinin tekrar canlanma emaresi 
gösterdiğini belirtti.

Şu anda teröre karşı yürütülen 
mücadeleden bir netice alınama-
yacağını iddia eden Karamollaoğlu, 
“Çetele tutuluyor, ‘bugün şu kadar 
şehit verdik, şu kadar da teröristi 
imha ettik’ diye. FETÖ ile bir müca-
dele yürütüldüğü söyleniyor. Ama 
bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala 
ciddi bir mesafe katedilmiş değil” 
diye konuştu.

Adalete güvenin yüzde 16’lara 
düştüğünü savunan Karamollaoğ-
lu, hükümetin memur ve emekliye 
verdiği 3+3 zam teklifini de eleştir-
di.

Sadece ülkede değil, bölgede ve 
bütün dünyada huzurun ve barışın 
tesisini sağlayacak olan tek anlayışın 
“milli görüş” anlayışı olduğunu be-
lirten Karamollaoğlu, şöyle devam 

etti:
“Sizler de mesuliyet altındası-

nız. Yakında seçime gitme ihtimali 
var. Bu sene sonunda seçim olma 
ihtimali hala güçlü. Erken seçim de-
miyorum. Hükümet erken seçime 
gitmeyecek, baskın seçim yapacak. 
‘Kimse hazırlanamadan gidelim ki 
vatandaşın gönlünü tekrar kaza-
nalım. Vatandaşı bir endişeye sevk 
edelim, bak falancalar gelirse bu 
ülke mahvolur.’ Ekim sonu, kasım 
ortasında seçim olabilir. Şimdiden 
seçime hazırlıklı olmak mecburiye-
tindeyiz.”   n AA

Ahıskalı Türkler 72 yıl sonra ana vatanlarında  
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tali-

matıyla 2 yıl önce Ukrayna’dan Tür-
kiye’ye getirilmeye başlanan Ahıska 
Türklerinin son kafilesi olan beşinci 
kafilesinin ilk grubundaki 104 aile 
önümüzdeki ay Erzincan’a ulaştırı-
lacak. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın talimatıyla 2 yıl önce 
Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilmeye 
başlanan Ahıska Türklerinin son ka-
filesinin ilk grubundaki 104 aile, önü-
müzdeki ay Erzincan’a getirilerek öz 
vatanlarına kavuşturulacak.

Öz vatanlarında ilk cuma namazı-
nı kıldılar

Ukrayna’dan Erzincan’ın Üzüm-
lü ilçesine 25 Aralık 2015 tarihinde 
getirilerek iskan edilmeye başlanılan 
Ahıska Türklerinin beşinci ve ülkeye 
getirilmesi planlanan son kafilesi de 
önümüzdeki günlerde Ukrayna’dan 
Erzincan’a ulaştırılacak.

Ahıska Türkü 345 kişiden oluşan 
kafilenin ilk grubundaki 104 aile, Ey-
lül 2017’de uçaklarla Ukrayna’dan 
Üzümlü’ye getirilerek ilçe merkezi ya-

kınındaki Bayırbağ köyünde yer alan 
TOKİ konutlarına yerleştirilecek.

Bu çerçevede Üzümlü Kayma-
kamlığı Köylere Hizmet Götürme Bir-
liğince yapılan ihale sonucu Ahıska 
Türklerinin ikamet edeceği konutlar-
daki dairelerin tüm eşyasının yerleşti-
rilip eksikliklerinin giderilmesine baş-
landı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, 
yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“TOKİ Konutları’nın düzenleme-
sinin tamamlanmasıyla beşinci kafi-

lenin 21-22 Eylül 2017’de Erzincan’a 
getirilmesi planlanmaktadır. Beşinci 
kafilenin ilk grubunda 104 aileden 
oluşan 345 kişi yer alacak. İnşallah 
herhangi bir aksaklık olmaz. Evlerin 
içindeki donanımlar ve bazı eksik-
liklerin tamamlanmasıyla 104 aile 
gelecek, geri kalan son grupsa Eylül 
2017’de gelecek. Böylece Sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatıyla başlayan 
bu göçü Erzincan Üzümlü’de bitirmiş 
olacağız.”
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. Kolordu Komutanlığı’na atanan Zekai Aksakallı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu 

Başbakan Binali Yıldırım



Türk Eximbank Genel Müdürü 
Yıldırım, “Yıl sonu gelmeden barter 
olarak da bilinen emtia bazlı finans-
man modelini deneyeceğiz. Bu şekil-
de doğrudan parayla ticaret yapıla-
mayacak ülkelerle daha fazla ihracat 
yapılabileceğiz” dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım, yaptığı açıklama-
da, Türk Eximbank olarak dünyada 
ihracatçısına en fazla destek veren 
kuruluş olma hedefi kapsamında 
son dönemde döviz getirici faaliyette 
bulunan sektörlere kredi verme ve si-
gortalama konusunda hızlı bir ivme-
lenme yaşadıklarını belirtti. 

Temmuz rakamlarına göre top-
lam 22 milyar dolarlık destekle ih-
racatın yüzde 24,4’ünü finanse eder 
hale geldiklerini anlatan Yıldırım, 
bankanın, kredi vermek ve sigorta 
yapmak dışında bugüne kadar kullan-
madığı garanti enstrümanını bu yıl ilk 
kez uygulayacağına işaret etti.  

İhracatta uzun bir süredir tartışı-
lan barter modeli üzerindeki çalışma-
ların da son aşamaya geldiğine dikkat 
çeken Yıldırım, Türkiye’nin hedef pa-
zar olarak belirlediği Afrika coğrafyası 
için çok önemli bir modeli hayata ge-
çireceklerini kaydetti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-

ci’nin talimatlarıyla bu konudaki ça-
lışmaları hızlandırdıklarını anlatan 
Yıldırım, 2017 içinde pilot olarak 
belirledikleri birkaç Afrika ülkesine 
iş yapan şirketlere barter olarak da 
bilinen “emtia bazlı finansman mo-
deliyle” destek olacaklarını aktardı.  
Yıldırım, şu bilgileri verdi: “Afrika 

ülkelerinde başlatacağımız ihracatta 
barter sistemi olarak bilinen “emtia 
bazlı finasman” modeliyle, parayla 
ticaret yapılamayan pazarlarda dış 
satımın artmasını bekliyoruz. Afri-
ka’daki 8 ülke için alıcılar, satıcılar, 
üretim potansiyeli, tüketim bilgileri 
ve bu ülkelerde yapılabilecek proje-
ler gibi başlıkları içeren çok boyutlu 
bir çalışmayı tamamladık. Yıl sonu 
gelmeden bu 8 ülkeden bir veya bir 
kaçında barter olarak da bilinen emtia 
bazlı finansman modelini deneyece-
ğiz. Bu şekilde doğrudan parayla tica-
ret yapılamayacak ülkelerle daha faz-
la ihracat yapılabilecek. Bu ülkelerin, 
aldığı mal ve hizmetler karşılığında 
ödeme yapabilecekleri emtiaları, belli 
kaynakları var. Bunu zaten bazı ülke-
lere gittiğimizde biz sormadan onlar 
söylüyorlar. Çin, Afrika coğrafyasında 
böyle çalışıyor. Biz çok daha iyi proje-
lerle bu modeli çalıştırabiliriz, diğer 
ülkelerden daha başarılı olabiliriz.”
n AA
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Singapur ile tarihi anlaşma imzalandı 
Singapur Başbakanı Lee Hsien 

Loong, Singapur ve Türkiye’nin Ser-
best Ticaret Anlaşması’ndan (STA) 
karşılıklı yararlanacağını söyledi.

Singapur Başbakanı Lee ve bu 
ülkeye resmi ziyarette bulunan Baş-
bakan Binali Yıldırım, Istana Sarayı’n-
daki heyetler arası görüşmenin ardın-
dan ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım’ın Singapur’a resmi zi-
yarette bulunmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Lee, Tür-
kiye’nin, Güneydoğu Asya Ülkeler 
Birliğine (ASEAN) sektörel diyalog 
ortağı olarak kabul edildiğini hatırlattı 
ve Singapur’un bu durumu güçlü bir 
şekilde desteklediğini vurguladı. Bu 
ortaklığın Türkiye’nin bölgede aktif 
bir şekilde yer almasını sağlayacağı-
nı umut ettiğini belirten Lee, Singa-
pur ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, 
2014’te karşılıklı olarak kurulan stra-
tejik ortaklık sayesinde düzenli olarak 
yüksek seviyelere çıktığına dikkati 
çekti.

“Serbest Ticaret Anlaşması’ndan 

karşılıklı olarak yararlanacağız”
Lee, ikili ilişkilerin savunma, tek-

noloji, turizm, terörle mücadele ve 
kültür gibi alanlarda da geliştiğini 

ifade etti. İkili ticaretin istikrarlı bir 
şekilde yükselişte olduğunu ve ti-
caret hacminin de giderek arttığını 
söyleyen Lee, “Serbest Ticaret An-

laşması’ndan karşılıklı olarak yararla-
nacağız. Bu, iki ülke arasındaki tarihi 
anlaşmalardan biri” dedi.

Lee, Yıldırım’ın ziyaretinin ev 

sahipliği yaptıkları Singapur-Türkiye 
İş Forumu’na denk gelmesi ve Baş-
bakan Yıldırım’ın güçlü bir iş adamı 
heyetiyle foruma katılacak olmasın-

dan memnuniyet duyduklarını ifade 
ederek Türkiye ile ekonomik bağları 
daha da güçlendirmeyi hedefledikle-
rini belirtti.    n AA

Singapur Başbakanı Lee ve bu Başbakan Binali Yıldırım, ortak basın toplantısı düzenledi.

‘Türkiye’de e-ticaretin 
yüzde 30’u kaçak’

ETİD Başkanı Ek-
mekçi, “Şu anda e-ti-
caretin yüzde 20’si 
yurt dışından kaçak. 
Buna yüzde 10’luk 
sosyal medya kaçağı-
nı da koyarsak Tür-
kiye’deki e-ticaretin 
yüzde 30’u kaçak.” 
dedi.

Elektronik Ticaret 
İşletmecileri Derneği 
(ETİD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emre 
Ekmekçi, şu anda e-ticaretin yüz-
de 20’sinin yurt dışından kaçak 
olduğunu belirterek, “Buna yüzde 
10’luk sosyal medya kaçağını da ko-
yarsak Türkiye’deki e-ticaretin yüz-
de 30’u kaçak. İleride bu, yüzde 40 
kaçağa kadar gidecek. Bu durumun 
devlete vergi kaybı yıllık 1 milyar 
liradan aşağı değil, ekonomik kaybı 
ise yaklaşık 3 milyar lira.” dedi.

Ekmekçi, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, e-ticaretin Türki-
ye’de çok hızlı büyüdüğünü, hemen 
hemen her sektörün artık e-ticarete 
girdiğini ifade ederek, tüketicinin 
perakendede alması gereken her 
ürünün e-ticarette olmaması için bir 
sebep bulunmadığını söyledi. 

Online alışverişin tüketiciye cid-
di anlamda hız ve zaman kazandır-
dığını belirten Ekmekçi, Türkiye’de-
ki nüfusun genç olduğunu ve bu 
nüfusun farklı bir tüketim kültürü 
ile geldiğini kaydetti. Ekmekçi, de-
vamla şu görüşleri dile getirdi: 

“Bu nüfus ‘Ben istediğimi iste-
diğim zaman okurum, dinlerim, is-
tediğim zaman da yerim’ kültürü ile 
geliyor. Bu kültüre adapte olabilmek 
ve sektörün daha da büyümesi için 
hız ve doğru teslimat çok önemli. 
Yapılan teslimatların müşterinin 
ihtiyacına göre şekillendirilmesi çok 
önemli. Dolayısıyla hızın yanında 
doğru zamanlama çok önemli. Tü-
ketici trendi değişti. Tüketicilerimiz 
artık çok bilinçli ve organize... Biz 
daha da bilinçli, daha da organize 
olmasını istiyoruz ki iyiler ve kötüler 
ayrışsın. Tüketiciler bizi daha da ileri 
itiyor.

2017’de e-ticarette yüzde 30-
35 bandında bir büyüme bekliyo-
ruz ama bu yeterli değil. Dünyada 
e-ticaretin perakendeye oranı yüz-
de 30’larda, bizde ise yüzde 2-3 
arasında gidip geliyor. Geleneksel 
perakendeciler ve markalar, artık 
e-ticareti kendilerine bir tehlike 
olarak değil, fırsat olarak görmeye 
başlarsa ileri gidebiliriz. Türkiye’de 
bugün ‘Benim markamı internet-
te satmayın’ diyen markalar var. 
Markaların mümkün olduğunca çok 
kanalda, doğru şekilde bulunması 
gerekiyor.”

“TÜRK TÜKETİCİSİ 
MOBİLDEN ALIŞVERİŞİ 

ÖĞRENDİ VE SEVİ-
YOR”

Emre Ekmekçi, 10 
yıl içinde Türkiye’deki 
ürün ve marka sırala-
masında e-ticareti sa-
hiplenenler ile sahip-
lenmeyenler arasında 
çok büyük başarı farkı 
olacağını belirterek, 
büyümenin mağa-
zadan gelmediğini, 

internet satışlarının, kanalın doğru 
kullanılması halinde büyümeye po-
zitif katkı sağladığını kaydetti. 

Türk tüketicisinin mobilden alış-
verişi öğrendiğini ve sevdiğini ifade 
eden Ekmekçi, “Bu alanda dün-
yanın gerisinde değiliz. Mobilden 
alışveriş toplam alışverişin yüzde 
50’sini geçti ve artarak devam edi-
yor. Mobil çok ciddi bir büyüme ala-
nı.” diye konuştu.

“SOSYAL MEDYADAN YAPILAN 
SATIŞLAR, YASAL E-TİCARETTEN 

DAHA FAZLA BÜYÜYOR”
ETİD Başkanı Ekmekçi, sektör-

deki en büyük sorunlarından birinin 
sosyal medya satışları olduğuna işa-
ret ederek, sosyal medya aracılığıyla 
bireyler tarafından ve bireyden bire-
ye yapılan satışların tüketici açısın-
dan risk taşıdığını vurguladı. 

Ekmekçi, “Bu satışlar regüle de-
ğil. Tüketiciler internetten yeni yeni 
alışveriş yapmaya başlıyor. İlk alış-
veriş deneyiminde bir olumsuzluk 
yaşarsa sonrasında internet alışve-
rişine olumsuz bakabiliyor. Tüketi-
cilerin alışveriş yaparken karşısında 
bir tüzel kişilik olup olmadığına dik-
kat etmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Sosyal medya satışları ve birey-
den bireye yapılan satışlarda artış 
yaşandığını kaydeden Ekmekçi, 
şöyle devam etti: “Sosyal medyadan 
yapılan satışlar, bizim yasal e-tica-
retten daha fazla büyüyor. Bu yüz-
den önlem alınması lazım. Orada 
korumasız bir büyüme var ve ora-
ya dikkat edilmeli. Bazı tüketiciler, 
karşısında tüzel kişilik bulunmadan 
yapılan alışverişlerde ürün sıkıntılı 
çıktığında bunu iletecek muhatap 
bulamıyor. Bir de ödemesini yapıp 
ürünü gelmeyen tüketiciler oluyor. 
Bizim sosyal medya ünlülerimiz ve 
fenomenlerimiz de bazen buna alet 
oluyor. Orada ayrı bir ekonomi dö-
nüyor, sosyal medya fenomenleri ve 
ünlülerinin hangi ürünün reklamını 
yaptıklarına dikkat etmesi gerekir. 
Tıbbi ürünler başta olmak üzere 
internette yasal satışının yasak ol-
duğu birçok ürün, sosyal medyadan 
çok daha rahat satılabiliyor. İnternet 
eşittir korsan iş yapılan yer değildir, 
olmaması gerekir.”  n AA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İnşallah STA 1 Ekim itibarıyla devreye girecek, hedef olarak 
2 milyar dolarlık dış ticaret hacmini 2018 yılı sonunda yakalayacağımıza inanıyorum” dedi

Singapur ile 2 milyar 
dolarlık dış ticaret hedefi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye-Singapur arasındaki Serbest 
Ticaret Anlaşmasının (STA) 1 Ekim 
itibarıyla devreye gireceğini belirte-
rek, “Hedef olarak 2 milyar dolarlık 
dış ticaret hacmini 2018 yılı sonunda 
yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Zeybekci, Başbakan Binali Yıl-
dırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
Türkiye-Singapur İş Forumu’nda ko-
nuştu.

Singapur ile 2014 yılında STA 
görüşmelerinin başlatıldığını anlatan 
Zeybekci, ilk görüşmelerden sonra iki 
tarafın birbirine asla “hayır” demedi-
ğini fark ettiklerini aktardı. Zeybekci, 
şunları kaydetti: “Son dönemdeki po-
püler tartışmaların da odağında olan 
Türkiye ile AB arasındaki Gümrük 
Birliği Anlaşmasının güncellenme-
si... Bununla ilgili biz Singapur ile bir 
laboratuvar çalışması yapalım dedik. 
Singapur ile ülke olarak tarihimizin 
en geniş, kapsayıcı STA’sını görüş-
meye başladık ve 2015 yılında bitir-
dik. Bakan olarak ilk geldiğim ülke 
olan Singapur, Bakan olarak başlayıp 
bitirdiğim ilk Serbest Ticaret Anlaş-
ması da Singapur-Türkiye arasındaki 
oldu.”

Zeybekci, iki ülke arasındaki ti-
caretin yüzde 48 civarında bir artışla 
devam ettiğini, bu sene sonunda ta-
rihi bir zirve yakalanabileceğini belir-
terek, “İnşallah STA 1 Ekim itibarıyla 
devreye girecek, hedef olarak 2 mil-
yar dolarlık dış ticaret hacmini 2018 
yılı sonunda yakalayacağımıza inanı-
yorum.” ifadelerini kullandı.

Sanayici ve iş adamlarının yatırım 
yapması için de STA’nın son derece 
önemli olduğunu vurgulayan Zey-

bekci, gerek hizmet yatırımları, gerek 
kamu alımları gerekse diğer sana-
yi alanlarındaki ürünlerin serbestçe 
üretilmesi ve satılabilmesi için de 
STA’nın önem taşıdığını dile getirdi. 

“ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN 
ÖNLENMESİ ANLAŞMASI DA 

GÜNCELLENECEK”
Başbakan Yıldırım’ın talimatıyla 

Çiftçi Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşmasının da STA’ya uygun ola-
rak güncelleneceğini bildiren Zeybek-
ci, “Bu yıl sonuna kadar bu konuda bir 
noktaya geleceğimize inanıyorum.” 
diye konuştu.

Zeybekci, ülkelerin sadece ken-
di nüfusları oranında bir ekonomiyi 
ifade etmediklerini vurgulayarak, 

Singapur ve Türk iş dünyası için asıl 
önemli fırsatın üçüncü ülkelerde iş 
birliği olduğunu, Türk iş adamları-
nın da Singapur’u bir platform olarak 
görerek, Güneydoğu Asya Ülkeleri 
Birliğinin (ASEAN) verdiği ivmeyle 
bu coğrafyada çok önemli fırsatlar 
yakalacaklarını, bu durumun Singa-
purlu iş insanları için de Türkiye’nin 
coğrafyasında mümkün olabileceğine 
işaret etti.

Singapurlu iş insanlarına sesle-
nen Zeybekci, “Halihazırda dünyanın 
en iddialı yatırım teşvik sistemi olan 
Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile sizleri 
yatırıma çağırıyoruz. Yatırım için Tür-
kiye’ye geldiğinizde her şeyi konuşa-
biliriz, her şeyi pazarlık edebiliriz. Sa-
yın Başbakanımızın tabiriyle ‘size özel 
ceket diker’ gibi her birinizi ayrı ayrı 
bu teşviklerden yararlandırabiliriz. 
Sizler için özel yatırım teşvik belgeleri 
düzenleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“KAZAN KAZAN SİSTEMİ 
DEVREYE GİRECEK”

Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı 
(DEİK) Ömer Cihad Vardan da DEİK 
ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

DEİK’in 135 ülkeyle ilişki içerisin-
de olduğuna dikkati çeken Vardan, 
Türkiye ve Singapur arasındaki STA 
ile iki ülke için kazan kazan sistemi-
nin devreye gireceğini ifade etti. İki 
ülke iş insanlarının üçüncü ülkelerde 
iş yapmak istediklerini aktaran Var-
dan, bu iş birliğinin Afrika ve Körfez 
ülkelerinde gerçekleştirilebileceğini 
vurguladı. Vardan, ASEAN’ın sadece 
siyasi değil ticari özellik de taşıdığı-
na dikkati çekerek, Birlik kanalıyla 
önemli çalışmalar yapmak istedikleri-
ni de söyledi.  n AA

Barter modeliyle ihracat başlıyor

Emre Ekmekçi

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım

Singapur ile 2014 yılında STA görüşmelerinin başlatıldığını anlatan Zeybekci, ilk 
görüşmelerden sonra iki tarafın birbirine asla “hayır” demediğini fark ettiklerini aktardı.



Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip 
Güney Sudan’da 4 milyon kişi, iç sa-
vaş nedeniyle evlerini terk etmek zo-
runda kaldı. Birleşmiş Milletler (BM) 
verilerine göre, yaklaşık 12 milyon 
nüfusa sahip Güney Sudan’da 4 mil-
yon kişi yerlerinden oldu. Yerlerinden 
olanların 2 milyonu komşu ülkelere 
sığınırken 2 milyonu da ülke içinde 
farklı bölgelere göç etti. 

Ülkelerini terk etmek zorunda 
kalan Güney Sudanlıların en fazla 
sığındığı ülke Uganda oldu. Son 12 
ayda günde ortalama bin 800 kişi 
Güney Sudan’dan Uganda’ya sığındı. 
Bu ülkedeki kamplarda yaşam sava-
şı veren Güney Sudanlıların sayısı 1 
milyonu geçti. Uganda’yı Sudan, Eti-
yopya, Kenya ve Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti izliyor. 

Sudan’da 416 bin, Etiyopya’da 
382 bin, Kenya’da 107 bin ve Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti’nde de 82 
bin Güney Sudanlı sığınmacının bu-
lunduğu tahmin ediliyor. 

İç çatışmaların başladığı günden 
bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülke 
içinde yer değiştirerek sınır bölgele-
rindeki kamplara veya çatışma alan-

larının dışına göç etti. 
BM verilerine göre, mültecilerin 

yüzde 63’ü çocuklardan oluşuyor. 
Güney Sudanlı mültecilerin yüzde 
34’ünün 18-59 yaşlarında, yüzde 
3’ünün de 60 yaş üstü olduğu belir-
tildi. w

Mültecilerin yüzde 54’ü de kadın-
lardan oluşuyor.

Çatışmalar ve gıda krizinin bulaşı-
cı hastalıkların yayılmasına neden ol-
duğu ülkede halk, sağlık hizmetlerine 
erişimde büyük zorluk yaşıyor.

Sıtma ve kolera gibi hastalıklar, 
her ay yüzlerce kişinin ölümüne yol 
açıyor. Hastanelerde yer kalmadığı 
için hastalar, genellikle yatakları pay-
laşmak zorunda kalıyor.

Sıtma salgınının, şubat ayından 
bu yana 4 binden fazla kişinin ölü-
müne neden olduğu kaydedildi. BM 
İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi 
(OCHA), geçen ay yayımladığı insani 
yardım bülteninde, Güney Sudan’da 
hastalık kaynaklı ölümlerin yüzde 
76’sının sıtmadan kaynaklandığını 

açıkladı. Gıda krizinin yaşandığı ülke-
de 6 milyon kişi gıda yardımına ihti-
yaç duyuyor, 1,7 milyon kişi ise açlık 
sınırında bulunuyor.  BM’ye göre, 
Güney Sudanlıların ihtiyaç duyduğu 
883,5 milyon dolarlık yardımın şu 
ana kadar sadece 250 milyon doları 
toplanabildi.  Sudan’dan ayrılarak ba-
ğımsızlığını ilan eden Güney Sudan, 
16 Aralık 2013’te Cumhurbaşkanı 
Salva Kiir Mayardit’in yardımcısı Riek 
Machar’ı “darbe teşebbüsünde bu-
lunduğu” iddiasıyla görevden alması-
nın ardından iç savaşa sürüklenmişti. 
Taraflar, Hükümetlerarası Kalkınma 
Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürü-
tülen barış görüşmeleri çerçevesinde 
17 Ağustos 2015’te anlaşmaya var-
mış, anlaşmaya uygun olarak kurulan 
geçici ulusal hükümet 28 Nisan’da 
göreve başlamıştı. Anlaşma, Mayar-
dit’e bağlı güvenlik güçleriyle Machar 
yanlıları arasında 8 Temmuz 2016’da 
başlayan çatışmalar nedeniyle sekte-
ye uğradı.

İç savaşta şimdiye kadar 50 bin-
den fazla kişinin hayatını kaybettiği 
tahmin ediliyor.
n AA

Dört Arap ülkesinin Katar ile 
diplomatik ilişkilerini kesmesiyle 
başlayan kriz, birçok ülkenin diya-
log çağrısı ve yoğun diplomasi tra-
fiği sonucunda yumuşama belirtileri 
gösteriyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mı-
sır’ın teröre destek vermekle suçla-
dıkları Katar ile diplomatik ilişkileri-
ni kesmeleriyle başlayan kriz, birçok 
ülkenin diyalog çağrısı ve yoğun 
diplomasi trafiği sonucunda yumu-
şama belirtileri gösteriyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bah-
reyn, Mısır ve onların yanında yer 
alan bazı Arap ülkeleri, teröre des-
tek vermekle suçladıkları Katar ile 
diplomatik ilişkilerini 5 Haziran’da 
kestikten sonra Katar’a kara, hava 
ve denizden abluka uygulamaya 
başladı. Bu ülkeler, daha sonra krizi 
tırmandırma hamlelerinde bulun-
du. Hatta bu ülkelerin Katar’a yö-
nelik müdahalesi bile konuşulmaya 
başladı. 

ABD Başkanı Donald Trump da 
krizin başında, 9 Haziran’da yaptığı 
açıklamada, “Katar, tarihsel olarak 
çok üst düzeyde teröre destek ver-
mektedir. Terörizmin finansmanı-
nı durdurmalıyız. Görüşmelerimiz 
sonrasında Katar’a terörün finans-
manını sona erdirmesi için çağrıda 
bulunmaya karar verdik” ifadelerini 
kullanarak dört Arap ülkesine Katar 
konusunda destek oldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı 
Adil El-Cubeyr de “Doha’ya askeri 
yaptırım olacak mı?” yolundaki bir 
soruya “Umarım olmaz” yanıtını 
vererek Katar’a yönelik askeri bir 
müdahalenin de mümkün olduğu-
nu ima etti.

Uluslararası camianın ve ABD 
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın 
temmuz ortasında Körfez ziyareti-
nin ardından yaptığı diyalog çağrıla-
rından sonra dört Arap ülkesi, Katar 
yönetiminin terörizmle mücadelede 
iyi niyet göstermesi halinde diyalo-
ğa hazır olduklarını belirtti. 

Ardından Suudi Arabistan, 
Suudi şirketlerinin kriz öncesinde 
Katar’dan aldıkları ancak sınırların 
kapanması nedeniyle teslim ede-
medikleri siparişlerini teslim etme-
lerine izin verdi. 

Suudi yönetimi, ayrıca Katarlı 
hacı adaylarının önceden elektro-
nik izin almadan karayolu ve ha-
vayoluyla ülkeye girebileceklerini 
duyurdu. Bu gelişmeler, Katar’a 
karşı uygulanan ablukada olumlu 
gerileme olarak değerlendirildi. Ay-
rıca Katar’a abluka uygulayan Suudi 
Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır’ın 
13 maddeden oluşan taleplerinin 

Katar tarafından reddedilmesi üze-
rine dört ülke, 13 şartı değiştirerek 
6 maddelik yeni bir liste sundu.

Terör ve her türlü aşırıcılıkla 
mücadele, teröristlere finansman ve 
barınak sağlamanın reddedilmesi, 
kışkırtma, nefret ve şiddetten vaz-
geçme ve diğer ülkelerin iç işlerine 
müdahale etmeme gibi konuları 
içeren 6 maddelik yeni bir listenin 
temmuz ortasında sunulmasıyla kri-
zin ilk günlerindeki gerginlik azaldı.
TÜRKİYE KRİZDE KİLİT ROL OYNADI

Katar krizinde Türkiye’nin ser-
gilediği tutum da krizin çatışmaya 
dönüşmesini engellemede önemli 
rol oynadı.

Krizin çözümüne katkı sağla-
mak için girişimde bulunan ülke-
lerin başında gelen Türkiye, uygu-
lanan siyasi ve ekonomik ambargo 
kararının ardından Katar’a kargo 
uçaklarıyla gıda ürünleri göndere-
rek bu ülkeye destek oldu. 

Katar’a yaptırımlar başladı-
ğında, Türkiye ile Katar arasında 
2016’da imzalanan ancak onay için 
Meclis Genel Kurulunda bekleyen 5 
askeri anlaşma TBMM’den geçti.

Türkiye’nin bu hamlesi Katar’a 
abluka uygulayan Arap ülkelerinin 
tepkisini çekti. 22 Haziran’da Suudi 
Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır 
tarafından Katar’a sunulan 13 mad-
delik talepler listesinde Türkiye’nin 
Katar’daki askeri üssünün kapatıl-
ması ve Katar’ın Türkiye ile askeri iş 
birliğini sonlandırılması şartının da 
bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Katar’daki Türk üssü 
hakkında yaptığı açıklamada, üssün 
sadece Katar için değil Körfez’in 
bütününe yönelik barışı sağlamayı 
amaçlayan bir adım olduğunu söy-
lemişti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh 
Muhammed bin Abdurrahman el 
Sani de Türkiye’nin Katar’daki üssü 
hakkında, “Katar’ın imzalayacağı 
herhangi bir askeri anlaşma eğer 
uluslararası yasalarla çelişmiyorsa 
o zaman asla tartışma konusu bile 
olamaz. Mademki yasalara uygun 
yapılmış bir anlaşma var, öyleyse 
herhangi bir devletin bunu tartış-
ma veya buna itiraz etme hakkı söz 
konusu değildir.” ifadelerini kullan-
mıştı.

Türkiye ve Katar’ın, Doha’daki 
Türk üssü konusundaki tutumla-
rından geri adım atmaması üzeri-
ne, Katar’a abluka uygulayan Suudi 
Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır’ın 
Katar’daki askeri üssün kapatılması 
ve Katar’ın Türkiye ile askeri iş bir-
liğini sonlandırması şartından vaz-
geçtiği belirtildi.  n AA
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Bangladeş’te 2000 yılında Başbakan Şeyh 
Hasina’yı öldürme planı yapmaktan suçlu 
bulunan 10 kişiye idam cezası verildi. Hakim 
Mümtaz Begüm, başkent Dakka’da görülen 
davada, yasaklı İslami Cihad Hareketi üyesi 
10 aktivistin, Hasina’ya suikast planından 
kurşuna dizilerek öldürülmesine hükmet-
ti. Bangladeş’te 2000 yılında Hasina’nın, 
ülkenin güneyinde Kotalipara kentinde 
üniversite kampüsünde yapacağı mitingden 
bir gün önce bölgede 2 bomba bulunmuştu. 
Savcılar, bombaların, idama mahkum edilen 
bu 10 kişi tarafından yerleştirildiğini savunu-
yordu. Savunma avukatları, müvekkillerinin 
kararı temyize götüreceğini açıkladı  n AA

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 
17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 
17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde gece 
düzenlenen baskınlarda, “terör eylemlerine 
karıştıkları” iddia edilen 17 Filistinli gözaltına 
alındı. Açıklamada, gözaltına alınanların 7’si-
nin Hamas mensubu olduğu kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 
sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail 
güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına 
alıyor. İsrail hapishanelerinde 300’ü çocuk 
yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.  n AA

17 Filistinli
gözaltına alındı

Bangladeş’te 10 
muhalife idam

Fransız basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı 
bilgiye göre, Marsilya’da otobüs durağına yapılan araçlı sal-
dırıda bir kişi öldü. Saldırıda çok sayıda yaralının da olduğu 
belirtildi.  Fransız basınının güvenlik kaynaklarına dayandı-
rarak verdiği bilgiye göre, Marsilya’nın Bouches-du-Rhone 
bölgesinin 11’inci bölümünde sabah erken saatlerde bir kişi 
aracını otobüs durağındaki kişilerin üzerine sürdü. Aracıyla 

kaçan kişi, bölgenin 13’üncü bölümünde bir başka otobüs 
durağında bekleyenlere çarptı.  İki saldırıda bir kişinin öldüğü 
ve yaralananlar olduğu bildirildi. Saldırganın ikinci saldırıdan 
sonra yakalandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırganın 
Fransa güvenlik birimleri tarafından terör bağlantısı nedeniy-
le izlenen kişiler listesinde olmadığı kaydedildi.
n AA

Fransa’da araçlı saldırı, bir kişi öldü

IKBY İslami Toplum Partisi lideri Bapir, “Bölgemizde çok işsiz ve fakir var. Halk bu duruma tahammül 
edemezken, referandum sonrası daha da kötüleşmesi halinde bir iç çatışma patlak verebilir” dedi

‘Referandum iptal edilmeli,
iç çatışma patlak verebilir’

Irak Kürt Bölgesel Yöne-
timi (IKBY) İslami Toplum 
Partisi (Komel) lideri Ali Ba-
pir, 25 Eylül’de düzenlenme-
si beklenen referandumun 
iptal edilmesi gerektiğini 
belirterek, aksi takdirde “bir 
iç çatışma çıkabileceği” uya-
rısında bulundu. 

Komel lideri Bapir, refe-
randuma yönelik tutumları, 
yapılması halinde doğabile-
cek sorunlar ve referandumu 
hangi şartlarda destekleye-
ceklerine dair AA muhabiri-
ne açıklamalarda bulundu.

Bazı siyasi partiler tara-
fından meclis dışında alınan 
referandum kararına mesa-
feli yaklaştıklarını belirten 
Bapir, referandum için ciddi 
bir ön hazırlık ya da çalışma 
yapılmadığını dile getirdi. 

Bapir, IKBY’nin bağımsız bir 
devlet olabilmek için yeterli altya-
pıya sahip olmadığını ifade ederek 
şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi’nin mevcut 
şartlar altında bağımsız bir devlet 
ilanı için uygun bir altyapısı yok. 
Bakınız, siyasi birlik yerine, çekişme 
var. Güçlü bir ekonominin yerine 
halkımız kesintili maaş alıyor. Eko-
nomik altyapımız yok. Kurumsal-
laşmış ve ulusal bir askeri gücümüz 
yok. Diplomatik olarak da komşu 
ülkelerle mevcut ilişkilerimiz siya-
si parti veya kişisel düzeyde. Tüm 
bunların yanında, yasaların daya-
nağı olan meclisimiz, işlevsiz kalmış 
durumda. Bu saydığım sebeplerden 
dolayı, uygun bir zeminin olmadığını 

söyleyebilirim.” 
“BÖLGESEL VE ULUSLARARASI 
DÜZEYDE GÜÇLÜ BİR ZEMİNİN 

KURULMASI GEREK”
Referandumun bölgesel ve ulus-

lararası düzeyde istenilen desteği 
görmediğini de hatırlatan Bapir, 
“Referanduma bölgesel ve ulusla-
rarası düzeyde herhangi bir destek 
verilmedi. Birleşmiş Milletler Irak 
Temsilcisi Jan Kubis ile yaptığımız 
görüşmede, uluslararası camianın 
bize arka çıkmadığını anladık. Bu 
yüzden mutlak bir şekilde referan-
duma evet veya hayır denilmesi 
yanlıştır. Devlet olmak en doğal hak-
kımız ancak bunun temellerinin ha-
zırlanması lazım. Hem iç hem böl-
gesel hem de uluslararası düzeyde 
güçlü bir zeminin kurulması gereki-
yor.” değerlendirmesinde bulundu.

Komel lideri, başarılı bir referan-
dumun şahsi ve hizbi çerçeveden 
kurtulmakla mümkün olacağını da 
savunarak, “Daha önce yaptığım 
açıklamalarda da bunu belirttim, en 

kısa zamanda referandumu 
millileştirmemiz gerekiyor. 
Mesele elbette bundan iba-
ret değil, siyasi krizden do-
layı işlevsiz kalan meclisin 
toplanması ve normalleşme-
si, diplomatik ilişkilerimizin 
merkezi ve hükümet düze-
yine getirilmesi, ekonomik 
durumun gözden geçirilmesi 
ve daha sonra Bağdat, İran, 
Türkiye ile Birleşmiş Millet-
lerle diyaloğa geçmemiz la-
zım. Güçlü bir referandum 
için bunların hepsi gerekli-
dir.” görüşünü dile getirdi. 

Taraftarlarına “evet ya 
da hayır oyu” kullanma ko-
nusunda herhangi bir çağrı 
yapmadıklarını dile getiren 
Komel lideri Bapir, referan-
dumun aksi bir sonuç doğur-

ma ihtimaline de değindi.
“İÇ ÇATIŞMA PATLAK VEREBİLİR”

Bapir, yerel ve uluslararası dü-
zeydeki tüm itirazlara rağmen re-
ferandumun 25 Eylül’de yapılması 
halinde, bazı ülkelerin ekonomik 
yaptırımlarda bulunabileceğini ifade 
etti.

Böylece ekonomik durumun 
daha da kötü bir hal alacağı uyarı-
sında bulunan Bapir, konuşmasını 
şu şekilde tamamladı: 

“Halk, mevcut durumdan zaten 
bezmiş. Tok adam açın halinden an-
lar mı? Bölgemizde çok işsiz ve fa-
kir var. Halk bu duruma tahammül 
edemezken, referandum sonrası 
daha da kötüleşmesi halinde bir iç 
çatışma patlak verebilir.”
n AA

Arap ülkeleri Katar’a
yönelik yumuşaya gitti

Güney Sudan halkının üçte biri yerlerinden oldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 
İslami Toplum Partisi (Komel) lideri 

Ali Bapir
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Konya’ya 6 yeni 
atama yapıldı

Otomobil uçuruma 
yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

İçişleri Bakanlığının, Jandarma 
Genel Komutanlığı, mülki idare 
amirleri ile emniyet müdürleri ata-
ma kararlarına ilişkin kararname 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna 
göre, Van Jandarma Asayiş Kolor-
du Komutanı Korgeneral Arif Çetin, 
Orgeneralliğe terfi ettirilerek Jan-
darma Genel Komutanlığına atandı. 
Tunceli Jandarma Bölge Komutanı 
Tümgeneral Salih Karataş, Korge-
neralliğe terfi ettirilerek Van Jan-
darma Asayiş Kolordu Komutanlığı-
na getirildi.

300 MÜLKİ İDARE AMİRİ 
YER DEĞİŞTİRDİ

Mülki idare amirleri yaz karar-
namesi ile 300 mülki idare amirinin 
görev yerlerinde değişiklik yapıldı. 
Kararname kapsamında 45 vali yar-
dımcısı kaymakamlığa atandı. Em-
niyet müdürleri kararnamesiyle de 
3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 
ile 22 İl Emniyet Müdürünün görev 
yerlerinde değişiklik yapıldı. 10 İl 
Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi 
olarak merkeze alınırken, 4 il emni-
yet müdürü merkez teşkilatındaki 
birimlerde görevlendirildi.
KONYA’DA DA ATAMALAR YAPILDI

Kararnamede Konya’da da bazı 
atamalar yapıldı. Atamalarda Kon-
ya’ya bir vali yardımcısı atandı. Bazı 

ilçelere ise kaymakamlar atanırken, 
Konya’dan başka bir şehre görev-
lendirilenler de oldu. 

KONYA’YA GELENLER
Konya Vali Yardımcılığına, Çu-

kurova Kaymakamı Mehmet Ali 
Özkan atandı. 

Çumra Kaymakamlığına Antal-
ya Vali Yardımcısı Hüseyin Ece

Akşehir Kaymakamlığına İstan-
bul Vali Yardımcısı Mehmet Türk

Tuzlukçu Kaymakamlığına Orta 
Kaymakamı Mehmet İlidi

KONYA’DAN GİDENLER
Konya Vali Yardımcısı Mehmet 

Ünal Kandıra Kaymakamlığına
Beyşehir Kaymakamı Muzaffer 

Şahiner Fethiye Kaymakamlığına
Çumra Kaymakamı Uğur Kalkar 

Sultangazi Kaymakamlığına
Öte yandan Eski Konya Vali 

Yardımcısı Hukuk Müşaviri Yusuf 
Özdemir Beyşehir Kaymakamlığına 
atandı. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA 
BAĞLI ATAMA LİSTESİ

Kararnamede Milli Savunma 
Bakanlığı’nın yeni atama listeleri 
de yer aldı. Buna göre Konya’ya da 
yeni komutan geldi. Hava Pilot Tuğ-
general Fidan Yüksel 3. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’na atandı.
n TEVFİK EFE

Şerife ve Sami bir ömür mutluluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. Genç çifti sevenleri ve dostları 
yalnız bırakmadı.  Uçar ve Dereli aileleri de çocuklarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı 

Uçar ve Dereli aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Sevim ve Zeki Uçar’ın kızları Şerife ile He-
diye-Recep Dereli çiftinin oğulları Sami dünya 
hayatına girdi. Atiker De Luxe Karatay’daki dü-
ğünde genç çift mutluluğa evet dedi. Geleneksel 
Konya pilavının ikram edildiği düğüne yoğun mi-
safir katılımı gerçekleşti. Etkinlikte Uçar ve Dereli 
aileleri konuklarıyla yakından ilgilenerek mutluk-
larına ortak oldular. Genç çiftin arkadaşları fotoğ-
raflar çekinerek mutlu anı ölümsüzleştirdiler. 

Yenigün Gazetesi ailesi olarak Şerife ve Sa-
mi’ye Allah’tan sevgi  ve mutluluk, Uçar ve De-
reli ailelerine huzur ve saadet diliyoruz. 
n UFUK KENDİRCİ

Uçuruma yuvarlanan otomobil-
deki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Ahmet Ermiş (58) yönetimin-
deki 42 DJS 43 plakalı otomobil, 
Konya-Seydişehir karayolunun 50. 
kilometresinde, sürücünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu uçuruma yuvarlandı.   Otomo-
bilde bulunan sürücünün eşi Nimet 

Ermiş (57), olay yerinde hayatını 
kaybetti.  Araçta sıkışan sürücü ile 
torunu Ela Ermiş, itfaiye ekiplerince 
kurtarıldı. 

İlk müdahaleleri olay yerinde 
yapılan ve durumları ağır olan ya-
ralılar, ambulansla Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
n AA

Sıcak havanın bunalttığı Konya’da ikindi saatlerinde yağan sağanak yağmur serinletti. 
Meteroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre bugün de sağanak yağmur bekleniyor

Sağanak yağmur serinletti

Hava sıcaklıklarının bunalttı de-
recede arttığı Konya’da dün ikindi 
saatlerinde yağan yağmur serinletti.  
Birden bastıran sağanak yağmur ya-
yaları ve sürücüleri ise olumsuz etki-
ledi. Sağanak yağmur, tedbirsiz dışa-
rıda yakalan vatandaşları ıslattı. Gün 
boyunca bulutlu olan hava akşam sa-
atlerine doğru yerini yağmura bıraktı. 
Yağan yağmur ile birlikte rögar ka-
paklarında kısa süreli taşmalar mey-
dana geldi. Yaklaşık 10 dakika kadar 
yağan hem havayı serinletti hem de 
insanların toprak kokusunu almasını 
sağladı. Rüzgarın şiddetli olması da 

yağmurun etkisini arttırdı.
SALI GÜNÜ SAĞANAK 

YAĞMUR BEKLENİYOR!
Konya Meteoroloji Bölge Müdür-

lüğü’nden alınan bilgilere göre salı 
günü hava sıcaklığı gündüz 27, gece 
17 derece bazı bölgelerde sağanak 
yağış bekleniyor. Çarşamba günü 
sıcaklık gündüz 28, gece 16 derece 
hava parçalı bulutlu, perşembe günü 
sıcaklık gündüz 29, gece 16 derece 
hava güneşli ve cuma günü sıcaklık 
gündüz 29, gece 14 hava güneşli ol-
ması bekleniyor.
n UFUK KENDİRCİ

Birden bastıran sağanak yağmur 
yayaları ve sürücüleri ise olumsuz 

etkiledi. Sağanak yağmur, tedbirsiz 
dışarıda yakalan vatandaşları ıslattı

Mülki idare amirleri ile emniyet müdürleri atama kararlarına 
ilişkin kararname ile Konya’ya 1 yeni Vali Yardımcısı, 4 Kaymakam ve 

3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na 1 yeni komutanın ataması yapıldı
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Başakşehir’de
tur umudu

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evin-
de Sevilla’ya 2-1 mağlup olan İstanbul Başak-

şehir, bugün deplasmanda bu maçın rövanşına 
çıkacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda ya-

pılacak mücadele 21.45’te başlayacak. Karşılaş-
mayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem 

William Collum yönetecek
Medipol Başakşehir, UEFA 

Şampiyonlar Ligi play-off turu rö-
vanş maçında bugün İspanya’nın 
Sevilla takımıyla karşılaşacak. 
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda 
yapılacak mücadele 21.45’te baş-
layacak. Karşılaşmayı İskoçya Fut-
bol Federasyonundan hakem Wil-
liam Collum yönetecek. Sahasında 
oynadığı maçı 2-1 kaybeden turun-
cu-lacivertliler, deplasmanda güç-
lü rakibini mağlup ederek tarihinde 
ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına 
kalmayı hedefliyor. 

BAŞAKŞEHİR’DE 2 EKSİK
Medipol Başakşehir’in bu maç 

öncesinde 2 eksiği bulunuyor. Tu-
runcu-lacivertlilerde, Slovenya 
kampında sol ayak bileği kırılan 
Aurelien Chedjou ile sakatlığı 
süren Egemen Korkmaz, Sevilla 
maçında forma giyemeyecek. Tek-
nik direktör Abdullah Avcı, Süper 
Lig’in 2. haftasında deplasmanda 
oynadıkları Kardemir Karabükspor 
maçında ideal 11’inden 9 değişik-
liğe gitmiş ve oyuncularını Sevilla 
maçı için dinlendirmişti. 

10. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi play-

off turunun rövanş maçında yarın 
İspanya’nın Sevilla takımına ko-
nuk olacak Medipol Başakşehir, 
Avrupa kupalarında 10. maçına 
çıkacak. 

Avrupa arenasında bugüne 
dek yaptığı 9 maçta 1 galibiyet, 5 
mağlubiyet ve 3 beraberliği bulu-
nan turuncu-lacivertliler, tarihinde 
ilk kez yer aldığı bu turda Sevil-

la’yı geçerek gruplarda yer almayı 
hedefliyor. Saat 21.45’te başlaya-
cak karşılaşma TRT 1’den naklen 
yayınlanacak.

Tek galibiyetini bu sezon 3. ön 
eleme turunda Belçika temsilcisi 
Club Brugge karşısında sahasında 
oynadığı 2. maçta (2-0) elde eden 
Abdullah Avcı’nın ekibi, deplas-
manda İspanyol rakibi önünde ka-
zanmak istiyor.

Medipol Başakşehir, Sevilla’yı 
deplasmanda mağlup ederek Av-
rupa kupalarında dış sahadaki ilk 
galibiyetini de almaya çalışacak. 

BAŞAKŞEHİR’E 2 FARKLI 
GALİBİYET GEREKİYOR

Sahasında oynadığı ilk maçı 
2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, 
her türlü 2 farklı galibiyette turu ge-
çecek. Turuncu-lacivertliler, 2-1’in 
üzerindeki tek farklı galibiyetler-
de de turu geçen taraf olacak. 90 
dakikanın Medipol Başakşehir’in 
2-1’lik üstünlüğü ile tamamlan-
ması durumunda ise uzatma bölü-
müne geçilecek, burada da skorun 
değişmemesi halinde seri penaltı 
atışları kullanılacak.

Sevilla ise her türlü galibiyet ve 
beraberlikte turu geçen taraf ola-
cak. İspanyol ekibine 1-0’lık mağ-
lubiyet de tur için yeterli olacak.

MUHTEMEL 11
Medipol Başakşehir’in muh-

temel 11’i şöyle:  Volkan Baba-
can, Caicara, Attamah, Epureanu, 
Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut 
Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, 
Adebayor.  n AA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Ya-
nal, Kadıköy’de kabus yaşıyor. Deneyimli 
teknik adam, Süper Lig’de 5 farklı ekiple 
eski takımına karşı deplasmanda çıktığı 
maçlarda galip gelemedi. 

Fenerbahçe’yi çalıştırdığı sezonda 
şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Er-
sun Yanal, eski takımına karşı Kadıköy’de 
tam bir kabus yaşıyor. Deneyimli teknik 
adam bugüne kadar Ülker Stadyumu’nda 
oynadığı lig maçlarında galip gelemedi. 
Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, 
Eskişehirspor ve Trabzonspor’un başında 
çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik 
elde etti.

GALİBİYETİ KAÇIRDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun 

Yanal, Fenerbahçe karşısında dün akşam 
galibiyeti kaçıran teknik adam oldu. Bor-
do-mavililer, iki kez öne geçtiği müsabaka-
da sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak gali-
biyeti kaçıran taraf oldu. Hem Trabzonspor 
20 yıllık galibiyet özlemine son veremez-
ken, hem de Teknik Direktör Ersun Yanal, 
şampiyonluk yaşadığı sarı-lacivertli takıma 
karşı Kadıköy’de yaşadığı kabusa son vere-
medi.

KADIKÖY’E EN ÇOK TRABZONSPOR’UN 
BAŞINDA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Ya-
nal, teknik adamlık kariyerinde Kadıköy’e 
en çok bordo-mavili takımın başında çıktı. 
Karadeniz ekibiyle İstanbul’da Fenerbah-
çe karşısına 5. kez çıkan deneyimli teknik 

adam, söz konusu maçlarda 4 beraber-
lik, 1 mağlubiyet elde etti. Yanal, 
Trabzonspor ile Kadıköy’de oyna-
dığı son 4 maçı ise kaybetmedi.

YANAL’IN KADIKÖY 
KABUSU DEVAM ETTİ

Teknik Direktör Er-
sun Yanal, bugüne kadar 
Kadıköy’e 5 farklı takım 
ile giderken, söz konusu ta-
kımlarla birlikte galibiyet sevinci 
yaşayamadı. Ankaragücü, Gençler-
birliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve 
Trabzonspor’un başında çıktığı 11 maçta 6 
mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. Yanal’ın 
takımları 11 gol atarken, kalesinde ise 22 
gol gördü.  n İHA

Samir Nasri 
imzaladı

Antalyaspor, Fransız yıldız futbolcu Samir Nasri 
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor’un resmi internet sitesinden yapı-
lan açıklamada, “Kulübümüz, İngiltere Premier Lig 
ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen 
orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapı-
lan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak, Fransız 
futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.” denildi.

30 yaşındaki Fransız futbolcunun eski kulü-
bü Manchester City, Twitter hesabından “Muhteşem 
anılar için teşekkürler. Kariyerinin kalan bölümünde 
başarılar Samir.” paylaşımında bulundu.

Manchester City’nin, 2011 yazında 27,5 milyon 
avro karşılığından Arsenal’den transfer ettiği Nasri, 2 
Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası ve bir Community 
Shield şampiyonluğu kazandı.

Fransa Milli Takımı formasını 41 kez giyen Nas-
ri, Manchester City ile çıktığı 176 maçta 27 gol ve 40 
asiste imza attı.  n İHA

Yeni Malatyaspor 
Rodallega’nın peşinde

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Si-
vasspor’a 2-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor, 
kadrosunu güçlendirmek için uzun süredir günde-
minde olan Trabzonsporlu Rodallega’yı transfer 
etmek için kolları sıvadı. 

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın defansa, 
orta sahaya ve forvete takviye istemesi üzerine 
savunma oyuncusu Mina ve orta saha Sadio’yu 
renklerine bağlayan sarı-siyahlı yönetim şimdi de 
forvete transferi yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor’da beklediğini bulamayan ve 
ayrılmayı düşünen Rodallega’yı transfer etmek 
için görüşmelerini sürdüren Evkur Yeni Malat-
yaspor’un golcü oyuncuyla anlaştığı, kulübünden 
ise haber beklediği iddia ediliyor. 

Dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma 
şansı bulamayan Rodallega, maç sonrası sos-
yal medya hesaplarından Trabzonspor logolarını 
kaldırarak, kulübü kafasından sildiğinin mesajını 
verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör 
Sağlam’ın da Rodallega’yı çok istediği ve yö-
netime transferi bir an önce bitirmesi için baskı 
yaptığı öğrenildi.
n İHA

Ersun Yanal’ın Kadıköy kabusu

Gregory Van Der Wiel 
Cagliari’ye transfer oldu

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Ro-
manya’nın Steaua Bükreş ile Portekiz’in 
Sporting Lizbon takımları arasında 23 
Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA 
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını 
yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapı-
lan açıklamaya göre, Romanya’nın başkenti 

Bükreş’teki Ulusal Stadyum’da TSİ 21.45’te 
başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır’ın 
yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık On-
gun yapacak.

Esat Sancaktar’ın dördüncü hakem ola-
cağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ve Barış 
Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerin-
de bulunacak.  n AA

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a
 önemli görev

Fenerbahçe’den ayrılan Gre-
gory Van Der Wiel, Cagliari için 
sağlık kontrolünden geçti. 

Van der Wiel’in Fenerbah-
çe’den ayrılarak Cagliari’ye gitmesi 
sadece imzaya kaldı. Hollandalı 
oyuncu, bugün İtalyan ekibi için 
sağlık kontrollerinden geçti. Cagli-
ari ile transfer görüşmesi için İtal-
ya’ya giden Van der Wiel’in Serie 
A ekibi ile her konuda anlaşma 
sağladığı öğrenildi. Cagliari’nin 
Hollandalı oyuncunun 1 yıllık kira-
lama bedeli olarak Fenerbahçe’ye 
1 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe’ye geçen sezon 
PSG’den transfer edilen 29 yaşın-
daki sağ bek, 17 maçta 1 asist yaptı.
n İHA
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Konya İdman Yurdu 
yine farklı kazandı

Konyalı dağcılar 
Eren için tırmandı

Konya İdman Yurdu Bayan Futbol Takımı farklı ga-
libiyetler almaya devam ediyor. Son olarak Genç Kızlar 
Türkiye Şampiyonası’na katılan Konya temsilcisi, üçüncü 
maçında Karaman Yunuskent Takımı ile karşılaştı. Maçın 
başından sonuna kadar üstün bir mücadele ortaya koyan 
Konya İdman Yurdu karşılaşmayı 15-0 kazandı. Turnuvada 
oynadığı üç maçta toplam 45 gol atan Konya ekibi izleyen-
lerin beğenisini topladı. Konya İdman Yurdu şampiyonada 
Antalya 07 Spor’u 13-0, Mersin Gençlerbirliği’ni 17-0 mağ-
lup etmişti.
n SPOR SERVİSİ

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir grup dağcı, Trabzon 
Maçka’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki 
Eren Bülbül anısına 2 bin 575 rakımlı Büyükgözet Dağı’na, 
zirve tırmanışı gerçekleştirdi.  Dağcı Adnan Taşçı, anma 
tırmanışını gerçekleştiren 7 kişilik grup adına yaptığı açık-
lamada, tırmanışa 04.30’da başladıklarını söyledi. Maç-
ka’daki terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül anısına 
tırmandıklarını dile getiren Taşçı, şöyle konuştu: “Eren Bül-
bül’ün mekanı cennet, ruhu şad olsun. Ülkemizin birliğine 
ve bütünlüğüne göz diken terör örgütlerini lanetliyoruz. 
Allah’ın izniyle emellerine ulaşamayacaklar. Türk milletini 
ve Türkiye’mizi bölemeyecekler. Tüm şehitlerimizi rah-
metle anıyoruz, hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz.” 
n AA

Ereğlispor, Nevşehir’de 
hazırlıklarını sürdürüyor

Geçen sezon Konya Süper Amatör Küme’de mücade-
le eden ve sezon sonunda şampiyonluğuna ulaşan yeşil 
beyazlı temsilcimiz Ereğlispor, yeni sezon hazırlıklarına 
devam ediyor. İlk olarak Konya’da çalışan Ereğlispor, 
daha sonra ikinci etap kamp çalışmaları için Nevşehir’e 
gitti. Burada Antrenör Ertuğrul Sanlav gözetiminde çalışan 
yeşil beyazlılar, Konya’daki kuvvet antrenmanlarını ardın-
dan Nevşehir’de taktik çalışmalara yoğunluk verdi. Ereğ-
lispor’da oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.
n SPOR SERVİSİ

Futbulans 2017’nin kura çekimi yapıldı

‘Arzu ettiğimiz 
kadroyu kurduk’
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yeni sezonun açılmasına kısa bir süre kala 
çalışmalarını sürdürüyor. Transferi büyük ölçüde tamamlayan yeşil beyazlı takımın Basın Söz-

cüsü Salim Çağlayan, yaptığı açıklamalarda, istedikleri kadroyu kurduklarını ifade etti

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un pilot takımı Konya Anadolu 
Selçukspor, Cumartesi günü 2017-2018 
sezonunun ilk maçında Pendikspor’u iç 
sahada konuk edecek. Yavru Kartal’da 
bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 
Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan 
Konya Anadolu Selçukspor Kulübü Basın 
Sözcüsü Hakan Salim Çağlayan, tecrübe 
kazanmak için biraz zaman ihtiyaçları ol-
duğunu belirtirken, oynayacakları ilk lig 
maçında Konya halkının desteğini bekle-
diklerini dile getirdi.

‘BİRAZ ZAMANA
 İHTİYAÇIMIZ VAR’

TFF 2. Lig’in güçlü ekiplerinden Pen-

dikspor karşısında alacakları üç puan ile 
sezona moralli başlamak istediklerini 
belirten Konya Anadolu Selçukspor Basın 
Sözcüsü Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan, 
“Önemli değişimler yaşayarak ve kadro-
muzu büyük oranda gençleştirerek yeni 
sezona başlıyoruz. Genç ve daha çok tecrü-
be kazanacak isimlerden oluşan bir kadro 
ile yola çıkıyoruz. Deneyimli oyuncuların 
yönlendirmesi ve teknik kadromuzun yol 
göstermesi ile kısa zamanda bu tecrübe 
sorununu aşacağımıza inanıyorum.  An-
cak yine de biraz zamana ihtiyacımız var. 
Bu anlamda sezonun ilk maçını Cumartesi 
günü saat 19.00’da kendi sahamızda oy-
nayacağız. Pendikspor ligimizin eski ve 
güçlü ekiplerinden bir tanesi. Adından her 

zaman söz ettiren güçlü bir rakiple sezonu 
açacağız” şeklinde görüş bildirdi.

KONYA HALKININ DESTEK 
VERMESİNİ İSTİYORUZ’

Ligde oynanacak olan ilk maçta futbol-
severlerin destek vermesini isteyen Ha-
kan Salim Çağlayan, “Genç kardeşlerimiz 
ve teknik ekibimizin ellerinden geleni ya-
pacaklarını biliyoruz. Değerli başkanımız 
ve yönetim kurulu olarak sezon hazırlıkları 
kapsamında gereken tüm fedakarlıkları 
yaparak arzu edilen kadronun kurulması 
anlamında yoğun çalışmalar yürüttük. 
Şimdi maç haftası geldi ve Konyalı futbol-
severlerden, taraftarlarımızdan Cumartesi 
günü oynanacak müsabakada yanımızda 

olmalarını ve bize destek vermelerini bek-
liyoruz” dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Ana-

dolu Selçukspor, Spor Toto 2. Lig Beyaz 
Grup’ta sezonun ilk maçında 26 Ağustos 
Cumartesi Pendikspor ile iç sahada oyna-
nacak 1. hafta karşılaşması için hazırlıkla-
rını sürdürüyor. 

Yavru Kartal’da dün yapılan hazırlıklar 
Teknik Direktör Alper Avcı ve yardımcıları 
nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 
koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 
Futbolcular daha sonra üç takım halinde 
yarı sahada hücum ve savunma ağırlıklı 
bir çalışma yaptı. 
n SPOR SERVİSİ

Küçükçalık Sağlık Hizmetleri ve Medikal 2000 firma-
larının katkıları ile Konya Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu’nun organizasyonluğunda Şehit Muharrem Samur 
Stadı’nda düzenlenecek; Konya Kamu-Özel Ambulans 
İşleten Sağlık Kurumlar Arası Futbol Turnuvası FUTBU-
LANS 2017 kura çekimi yapıldı. Turnuva ile ilgili kısa bir 
açıklama yapan Küçükçalık Sağlık Hizmetleri yetkilisi Dr. 
Adnan Küçükçalık; “Amacımız; Sporun evrenselliği ve 
kardeşlik ilkesinden hareket edilerek belirli grupların bir 
araya gelerek spor yapmalarını sağlamak ve dolayısıyla 
tam zamanlı çalışarak spor yapma imkanı bulamayan 
insanlarımıza, öncelikle; bedensel, zihinsel, psikolojik ve 
sosyalleşme adına katkıda bulunarak, boş vakitlerini spor 
alanlarında tüketmelerine yardımcı olmak için hazırlanmış 
ve dolayısıyla FUTBULANS 2017 centilmenliğin ön planda 
tutulduğu bir etkinlik projesi olduğunu söyleyerek, bu proje 
ile iki konuya dikkat çekmek istediğini ifade etti. Öncelikle; 
Kamu özel tüm sağlık kurumları, aralarında ki tatlı rekabe-
tin dışında kesinlikle omuz omuza çalıştıkları bir konu var. 
Acil Sağlık Hizmeti. Acil denince de olmazsa olmazımız 

Ambulanslarımız. Ambulanstan yola çıkarak birlikteliği-
mizi, kardeşliğimizi ifade etmek istedik (özellikle afet du-
rumunda tüm sağlık kuruluşlarının omuz omuza çalıştığını 
defalarca gördük). Diğer bir konu ise tüm spor müsaba-
kalarında Sağlık Tedbir Hizmetinin önemine ve kalitesine 
dikkat çekmek olduğunu belirterek, katılımcı kurumlara 
teşekkür ediyor ve centilmence maçlar diliyorum”  dedi. 

Turnuvanın kura çekimi, Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karabacak 
ile kurum temsilcilerinin ve basının katılımıyla Bayır Dia-
mond Otel’de gerçekleştirildi. FUTBULANS 2017’ye katı-
lan 12 sağlık kurumun kura çekimi sonrasında grupları şu 
şekilde oluştu;

A GRUBU; Umke, Akademi Meram Hastanesi, Meram 
Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi

B GRUBU; Medova Hastanesi, 112 Acil, Anıt Hastane-
si, Beyhekim Devlet Hastanesi

C GRUBU; Akademi Konya Hast., Medicana Hast., Bü-
yükşehir Hast. ve Konya Eğt.Arş.Hast.
n SPOR SERVİSİ

Dünya Güreş Şampiyona-
sı bugün Fransa’nın başkenti 
Paris’te başlayacak. Güreşte, 
olimpiyatlardan sonraki en 
önemli organizasyonda, erkek-

ler serbest ve grekoromen stil ile 
kadınlarda sekizer sıklette müsa-

bakalar yapılacak. AccorHotels Are-
na’da 6 gün sürecek şampiyonada 
7’si kadın, 23 ay-yıldızlı sporcu ma-

dalya mücadelesi verecek. Paris’te 
sadece kadınlar 69 kiloda Türk güreşçi 

yer almayacak. Şampiyonanın ilk iki 
gününde grekoromen stilde madalyalar 

sahiplerini bulacak. İlk gün grekoromen stil 
71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 

85 kiloda Metehan Başar ve 98 kiloda Fatih Başköy 
mindere çıkacak. Organizasyon boyunca elemeler TSİ 

11.00, madalya müsabakaları ise 20.00’de başlayacak.  
YASEMİN YENİ REKOR PEŞİNDE

Elif Jale Yeşilırmak ve Buse Tosun’un yer almadığı kad-
roda kadınlarda en büyük sorumluluk ise 75 kiloda Türkiye 

adına güreşecek Yasemin Adar’a düşecek. Avrupa Şampi-
yonası’nda Türkiye’ye altın madalya kazandıran tek kadın 
güreşçi unvanının sahibi Yasemin, bu kez Dünya Şampiyo-
nası’nda İstiklal Marşı’nı okutarak, yeni bir ilke imza atmaya 
çalışacak.

TAHA VE RIZA, 3. ALTIN MADALYAYI HEDEFLİYOR
Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin en önemli altın ma-

dalya umutları ise yine Taha Akgül ve Rıza Kayaalp olacak. 
İkişer dünya şampiyonlukları bulunan Taha ve Rıza, 3. kez 
kürsünün ilk basamağında yer almaya çalışacak. 2016 Rio 
Olimpiyatları’nda erkekler serbest stil 74 kiloda üçüncü olan, 
son iki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyayı boynuna 
takan Soner Demirtaş ise Dünya Şampiyonası’ndaki ilk ma-
dalyası için mindere çıkacak.

AĞIR SIKLETTE TÜRK GÜREŞÇİLER FAVORİ
Dünya Güreş Birliği (UWW), ağır sıkletlerde Türk güreş-

çileri favori gösterdi. Erkekler serbest stil 125 kiloda Taha 
Akgül, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, kadınlar 75 
kiloda da Yasemin Adar, altın madalyaya en yakın güreşçi 
olarak gösterildi. UWW, şampiyona tarihinde ilk defa bir ka-
dın Türk güreşçiyi favori ilan etti.
n AA

23 Türk sporcunun katılacağı 
Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor

Konya Anadolu Selçukspor Basın Sözcüsü Hakan Salim Çağlayan
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Öncelikle boş 
tribünlere oynanan 
maçların ne kadar 
zevksiz olduğunu bir 
kez daha söylemeden 
geçemeyeceğim. 
Kurunun yanında yaşta 
yanar düşüncesiyle 
tüm taraftarları ceza-
landırma sisteminin 
artık günümüz futbo-
lunda olmaması gere-
kiyor. Eğer bir marka değeri oluş-
turmak istiyorsak tüm bu etkenleri 
göz önünde bulundurmamız lazım. 
 
Gelelim maça. Maçın hakemi Arda 
Kardeşler son birkaç sezonun çıkış 
yapması beklenen hakemleri ara-

sında. Gerek fizik 
olarak gerekse 
duruş olarak iyi 
olsa da ne yazık 
ki kendisinden 
bekleneni bir 
türlü veremedi. 
Bu maç için de-
ğerlendirmemiz 
gerekirse maçın 
ilk yarısında ha-
kemi zorlayacak 

fazla pozisyon olmadı. Faul dü-
düklerinde abartıya kaçmadı. İlk 
yarının 40. Dakikasında Fofana’nın 
penaltı beklediği pozisyonda verdi-
ği devam kararı doğruydu. İkinci 
yarıda da aynı tempoda geçen 
maçta hakemlerin üzerine pek iş 

düşmedi. Gözlemci yorumu ile 
zorluk seviyesi düşük bir maç oldu.   
 
Hakemlerin konuşulmadığı bu 
maçta parantez açılması gereken 
en önemli konuyu Musa Araz’ın 
performansı olarak gösterebiliriz. 
94 doğumlu Musa gerçekten ma-
çın en etkili ismi olarak dikkatleri 
üzerine çekti. Attığı iki golle de güzel 
futbolunu süsledi diyebiliriz. Takım 
olarak güzel bir futbol sergileyen 
Atiker Konyaspor, sezona Trab-
zonspor mağlubiyeti ile başlasa 
da gelecek maçlar için iyi yönde 
ışık yaktı. Taraftarında stadyuma 
dahil olmasıyla bu sene Konyaspor 
farklı bir havada mücadele etmeye 
devam eder. 

HAKEMLERE İŞ DÜŞMEDİ 

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

Süper Kupa’nın ardından 5 maç seyircisiz oynama cezası alan ve Trabzonspor 
maçında en önemli oyuncularından birini kaybeden yeşil beyazlı temsilcimiz 

Atiker Konyaspor, bütün bunlara rağmen sahada cevabını verdi. Ligin 
2.haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Anadolu Kartalı, 3 puanı 3 golle aldı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 2.haftasında Ankara ekibi Gençler-birliği’ni konuk etti. Maça iyi başlayan yeşil beyaz-lılar, üst üste ataklar geliştirdi. Yeni transferi Musa Araz ile iki net pozisyondan yararlanamayan Kon-yaspor, aradığı golü yine Musa Araz’ın ayağından buldu. Genç oyuncusu ile 24.dakikada 1-0 öne geçen Anadolu Kartalı, 43.dakika beklerinin becerisi ile farkı ikiye çıkardı. Skubic attığı kafa golü Konyaspor’un iki farklı öne geçirdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Ati-ker Konyaspor, Musa Araz ile farkı üçe çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Konyaspor 3 puanı alan taraf oldu. Yeşil beyazlılar bu sezonki ilk galibiyetini aldı. MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)6. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Fofana, altıpas üzerinde meşin yuvarlığı Musa Araz’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top auta çıktı.
24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atiker Kon-yaspor’da Milosevic’in uzun pasına hareketlenip ceza sahasında topla buluşan Musa Araz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0  
43. dakikada Atiker Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Yeşil-beyazlı takımda sol kanattan Ferhat Öztorun’un ortaladığı topa yükselen Skubic, kafayla meşin yuvar-lağı ağlarla buluşturdu: 2-0 
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI
53. dakikada Konya temsilcisi, mücadelede farkı 3’e taşıdı. Milosevic’in pasında savunmanın arkasına sarkan Musa Araz, ceza sahası sağ çaprazından yaptı-ğı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-068. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Gençlerbir-liği’nde Ahmet İlhan Özek’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Murat Duruer’in sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

88. dakikada Jonsson’un pasına hareketlenen Ezekiel’in altıpas üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

n AA

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Ali 
Çamdalı, Mehdi Bourabia, Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 77 

Jonsson), Milosevic, Fofana (Dk. 86 Vedat Bora)
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru (Dk. 45 Sukuletic), Palitsevich, Luccas Claro, 

Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Khalili, Issah, Milinkovic (Dk. Murat 
Duruer), Serdar Özkan (Dk. 45 Elvis Manu), Rantie

Goller: Dk. 24 ve 53 Musa Araz, Dk. 43 Skubic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan 

(Gençlerbirliği)
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Konyaspor Teknik Di-
rektörü Mustafa Reşit Ak-
çay, maçın ardından yap-
tığı açıklamalarda Musa 
Araz’a işaret etti. Yeni bir 
oyuncu kazandıklarını dile 
getiren Akçay, “Müsaba-
kanın zor geçeceğine dair 
endişelerimiz vardı. Ümit 
Hoca takımını iyi hazırla-
mış tebrik etmek lazım. 
Maça temkinli başladık. 
Etkili bir oyun oynadık. Gol-
leri bulduktan sonra da iyi 
savunma yaptık. Seyircisiz 
bir maç olmasına rağmen 
taraftarımızın varlığını ya-
nımızda hissettik. Takım 
oyunu ile maçı sonlandır-
dık. Önceki maçta Traore’yi 
kaybettik ancak, bugün 
yeni bir oyuncu kazandık 
diyebiliriz. Takımımızda bu 
şekilde oyuncular var” şek-
linde konuştu.

ÜMİT ÖZAT’TAN 
TARAFTARA TEPKİ
Maçın ardından açık-

lamalarda bulunan Genç-

lerbirliği Teknik Direktörü 
Ümit Özat ise taraftarına 
tepki gösterdi. Özat, “Kon-
yaspor maça iyi hazırlan-
mış aldıkları galibiyette 
dolayı tebrik ediyorum. 
Hak ederek kazandılar. 
Ancak maç içinde oyuncu-
ya, yönetime ve bana karşı 
Gençlerbirliği taraftarının 

tepkisi vardı. Hafta içinde 
pıro içtiğim görüntüler ya-
yınladı. Evet içtim, pır da 
içerim, sigara da içerim, 
içki de içerim. Bu benim 
özel hayatım. Bu kulübü 
Ankaragücü gibi ele geçir-
meye çalışıyorlar. Ancak 
buna izin vermeyeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Akçay: Yeni bir oyuncu kazandık


