
2023 hedefi ilk 10!
KTO Karatay Üniversitesi’nin fiziki 

ve beşeri büyümeyi hızla sürdü-
receğini belirten Mütevelli Heyet 

Başkanı Selçuk Öztürk, “2023 
hedefleri doğrultusunda üniversite-

mizi Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi 
arasında göreceğimize dair inancı-
mızı dile getirmek istiyorum” dedi

ÜNİVERSİTE TARİHİ 
BİR MİRASIN DEVAMI

KTO Karatay Üniversitesi ola-
rak, Türkiye’nin 2023, 2051, 
2053 ve 2071 hedeflerine ya-
kışır şekilde bir vizyon belirle-
diğine dikkat çeken Mütevelli 
Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, 
üniversitenin geçmişten bu-
güne bir tarihi mirasın devamı 
olduğunu söyledi. 

FİZİKİ VE BEŞERİ 
BÜYÜME HIZLA SÜRECEK

Üniversitenin  fiziki ve beşeri 
büyümeyi hızla sürdüreceğini 
belirten Öztürk, “2023 hedef-
leri doğrultusunda üniversite-
mizi Türkiye’nin ilk 10 üniver-
sitesi arasında göreceğimize 
dair inancımızı dile getirmek 
istiyorum” dedi.  
n HABERİ SAYFA 17’DE

Camiye gelenler 
bisikletini alıyor!

“Güle oynaya camiye gel” proje-
si kapsamında 40 gün boyunca 
sabah namazında camiye giden 
bin 800 çocuğa bisikletleri dağı-
tılmaya başlandı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Atıksular yeniden
değerlendirilecek!

Selçuk Üniversitesi atıksula-
rın yeniden kullanımıyla ilgili 
kriterleri belirlemek için Arıtılmış 
Atıksuların Yeniden Kullanımı 
Projesi’ne hayata geçirdi. SÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“Gerçekten ortaya çok güzel 
bir çalışma ve hizmet çıktı” diye 
konuştu. n HABERİ SAYFA 5’TE

Sağlığı koruyor, 
tasarruf sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü tara-
fından işletilen Konya Kentsel 
Atıksu Arıtma Tesisi, toplum 
sağlığına katkısının yanı sıra su 
tasarrufu da sağlıyor.
 n HABERİ SAYFA 14’TE

Fair Play Müzesi
ilgi görüyor

Karatay Olimpiyat Parkı içerisin-
de olimpiyatlarda ve uluslara-
rası yarışmalarda derece elde 
eden Türk sporcularının başarı 
hikayelerinin anlatıldığı Fair Play 
Müzesi ilgi görüyor.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kurban için sağlık ve çevre uyarısı! İdari bina gidiyor mimarlık geliyor!
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kurban Bayramı’na sayılı 
günler kala sağlıklı kurban 
ve sağlıklı çevre konusunda 
vatandaşları bilgilendirdi. 
Toplu taşıma araçlarına 
yapıştırılan broşürlerde 
bayramı sağlıklı ve temiz 
geçirmenin yolları akta-
rılırken kurban alırken 
neleri dikkat  edilmesi 
gerektiği konusunda 
bilgiler verildi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuk Üniversitesi’nin 
Alaeddin Keykubat Kampü-

sü’ndeki yeni idari binasının 
yapımı büyük ölçüde tamam-

landı. Üniversitenin merkezde 
bulunan idari binasının yeni 
binaya taşınması işlemi de 

başlatıldı. Boşaltılan eski binanın 
ise Mimarlık Fakültesi olacağı 

iddia edilirken, sadece Üniversite 
Televizyonu’nun merkezdeki 

binada devam edeceği 
belirtildi.

n HABERİ SAYFA  5’TE
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Yaz Kur’an Kursu 
öğrencilerine eğitim 

Bozkır’da sünnet
şöleni gerçekleşti 

Mantar hastalığına 
karşı terlik giyilmeli

SağlıkBölgeBölge

Geçim zorluğundan intihara!

TÜİK Bölge Müdürlü-
ğü’nün 2016 yılı Konya’y-
la ilgili açıkladığı intihar 
istatistiklerine göre inti-

har nedenlerinin başında 
hastalık ve geçim zorluğu 

geliyor.

Ereğli’de Tarım ve Hay-
vancılık Fuarı’nın açılışı 
gerçekleştirildi. Kapalı 

pazar yerinde açılan 
fuara Türkiye’nin dört bir 

yanından gelen 120 firma 
katıldı.

Ereğli’ye değer katacak fuar

n  HABERİ SAYFA 6’DA n  HABERİ SAYFA 12’DE

Türkmeneli Dernekler Fe-
derasyonu Başkanı Aydın 

Beyatlı, Telafer’i DEAŞ’tan 
kurtarma operasyona 

ilişkin, “DEAŞ, Telafer’de 
halkı canlı kalkan olarak 

kullanıyor” dedi.

Türkmenler zarar görüyor!

n  HABERİ SAYFA 7’DE

OTOGARDA BAYRAM
YOĞUNLUĞU BAŞLADI!

Korsan taşımacılığa karşı dikkat edin!

Bayram tatilinin 10 gün olması, bayram tatilcilerine büyük 
fırsat oldu. Bu nedenle karayolu taşımacılığında da yoğun-
luk başladı. Önlemlerini alan seyahat firmaları vatandaşların 
bilet alımlarını son güne bırakmamalarını söylerken korsan 
taşımacılığa karşı da uyardı.

n HABERİ SAYFA 2’DE

CİLT SAĞLIĞINA 
DOĞAL DESTEK

Zade Vital cildinizi güzelleştiriyor

Türkiye’nin ilk 
sağlıklı yaşam 
markası Zade 

Vital, Soğuk 
Press yönte-
mi ile ürettiği 
doğal besin 

destekleri 
ile cildinizin 
sağlığına ve 
güzelliğine 

katkı sağlıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Parayla değil ihlasla!
YURT DIŞI UCUZ, YURT 

İÇİ DAHA PAHALI
Kurban Bayramı yaklaşırken geçtiği-

miz yıl olduğu gibi bu yılda kurumlar aracı-
lığı ile yurt dışına kurban bağışının yüksek 
olması bekleniyor. Çeşitli dernek ve vakıf-
ların kurban bağış fiyatları vatandaşların 
kafasını karıştırıyor. Ülkelerin ekonomik 
durumuna göre yurt dışı kurban bağış fi-
yatları Türkiye’ye göre daha ucuz oluyor. 
Bu da vatandaşları yurt dışı bağışlara yö-
neltiyor.  Peki bu durum ne kadar doğru? 

ÖNEMLİ OLAN NİYET, 
ART NİYET KAYBETTİRİR!

Necmettin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr Ramazan Altıntaş, vekaleten 
kurban bağışının yapılabileceğini ancak niyete 
dikkat etmek gerektiğini belirterek, “Asıl olan 
konu yurt içi ve dışı bağıştan ziyade niyet. İşin 
tembelliğine kaçmak için veya yurt dışından 
ben daha ucuza bağışı yapabilirim, cebimden 
fazla para çıkmasın gibi bir yanılgıya girilirse, 
kurbanın ihlası bakımından sorun yaşanır” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Karaman Milletvekili Recep 
Konuk, Pancar Ekicileri Kooperati-
finin (PANKOBİRLİK) Olağan Genel 
Kurulu’nda aday olmayacağını açık-
laması üzerine çiftçiler, tekrar aday 
olması için çağrıda bulundu. Başta 
Çumra ve Altınekin olmak üzere tüm 
ilçelerden STK’lar, Ziraat Odaları, 
Konya Şeker’e yürüyerek Konuk’un 
kararından vazgeçmesini istediler.

Çiftçilerin kendisine gösterdiği 
teveccühe teşekkür eden Konuk, “ 
Bana belli bir süre müsaade edin 
ortama bakalım. Daha görüşeceği-
miz yerler var. Konya Şeker dışında 
bir kaygım yok. Çalışmalarımızla 
Türkiye’ye, dünyaya örnek olduk. 
Biz olmadan da bu kurumun yürü-
mesi gerekiyor” dedi.  
n HABERİ SAYFA 13’TE

Çiftçiler Recep Konuk’un aday olması için yürüdü 

‘Konya Şeker dışında bir kaygım yok’

Prof. Dr Ramazan Altıntaş
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Anadolu Mektebi öğrencileri Balkanlar’da
Anadolu Mektebi öğrencilerinin 22-

27 Ağustos tarihlerini kapsayan Balkanlar 
Gezisi bugün başladı. Öğrencilerin Priştine 
Hava Alanı’na ulaşmasıyla, Başkan Gezisi 
yaptığını öğrenen Kosova TV, grupla bir 
röportaj gerçekleştirdi. Anadolu Mektebi 
öğrencilerinden sorumlu Atilla Yaramış, 
Kosova TV’ye Anadolu Mektebi ve Balkan 
gezisi hakkında bilgiler verdi. 

Ayrıca öğrencileri temsilen Aksaray’dan 
Mustafa Sami, Gaziantep’ten Leyla Nur, Bo-
lu’dan Ahmet Özdemir isimli öğrenciler de 
Kosova TV’nin sorularını cevaplandırdı. Öğ-
renciler Anadolu Mektebi’nin tarihçesi, kül-
türel çalışmaları, Etkileri;  Balkan Gezisinin 
amacı, ziyaret edilecek yerler gibi konularda 
sorulan soruları öğrencilerimiz cevapladı.
n TEVFİK EFE

Bayram tatilinin 10 gün olması sebebiyle otogarlarda da yoğunluk başladı. Önlemlerini alan seyahat firmaları 
vatandaşların bilet alımlarını son güne bırakmamalarını söylerken korsan taşımacılığa karşı da uyardı

Otogarda bayram
yoğunluğu başladı!

Kurban Bayramına sayılı günler 
kala otogarlarda da yoğunluk başladı. 
Bayram tatilinin 10 gün olması sebe-
biyle memleketlerine gitmek isteyen 
vatandaşlar otogarlara akın ediyor.
Seyahat firmaları ise ek seferler ko-
nusunda bütün önlemleri alarak va-
tandaşları güvenli bir şekilde gide-
cekleri yere ulaştırmayı hedefliyor. 
Seyahat firmaları yetkilileri bayram 
sebebiyle memleketlerine gidecek 
olan vatandaşları korsan taşımacılığa 
karşı uyardı.  Metro Turizm Konya 
Genel Müdürü Ahmet Yılmaz, “Ari-
fe gününden itibaren İstanbul, İzmir 
gibi büyükşehirlerden Anadolu’ya bir 
hareket sağlanacak. Şuanda da se-
ferlerimizde bir yoğunluk var. Ek se-
fer koyma işlemleri yoğunluğa göre 
olacak. Yolcularımıza bizim tavsiye-
miz, bilet alma işlemlerini son güne 
bırakmasınlar. Biletlerini alırken de 
rezerve olarak değil de kesin bilet 
alma şeklinde yapsınlar. Buna göre 
de zaten firmalarımız gerekli planla-
malarını yapar” dedi. 

VATANDAŞLAR BİLET ALMA 
İŞLEMLERİNİ SON GÜNE BIRAKMASIN

Metro Turizm Konya Genel Mü-
dürü Ahmet Yılmaz, vatandaşları 
bilet alma konusunda uyararak yo-
ğunluğun Cuma gününden itibaren 
başlayacağını ifade etti. Otogar ile 
bağlantılı olan firmaların güvenli 
olduğunu da sözlerine ekleyen Yıl-
maz; “Öncelikle bütün yolcularımıza 
hayırlı bayramlar ve yolculuklar dili-
yorum. Bayramlar ve okulların açılıp 
kapandığı zamanlar bizlerin yoğun 
geçirdiği dönemlerdir. Üniversitele-
rin kapandığı fakat bayramların yaz 
aylarına denk geldiği dönemlerde, 
yoğunluk tek taraflı yaşanıyor. Arife 
günlerinde İstanbul, İzmir gibi bü-
yükşehirlerden Anadolu’ya bir hare-
ket sağlanıyor ancak bayram bitişle-
rinde de tam tersine oluyor. Şuanda 
da seferlerimizde bir yoğunluk var. 
Ek sefer koyma işlemleri yoğunluğa 
göre olacak.Yolcularımıza bizim tav-
siyemiz, bilet alma işlemlerini son 
güne bırakmasınlar. Biletlerini alır-
ken de rezerve olarak değil de kesin 
bilet alma şeklinde yapsınlar. Buna 
göre de zaten firmalarımız gerekli 
planlamalarını yapar. Yolcular bilet 
alırken son zamana kaldıkları zaman 
isimleri belli olmayan kalitesiz korsan 
firmalar ile yolculuk yaparlar. Buda 
çok büyük bir risktir. Sigortasız ve 
bakımsız araçlarla, eğitimsiz insan-
larla, yola çıkmaya maruz kalabilirler.  
Bizlerde sigortasız araç ve eğitim-
siz şoförler bulunmaz. Tüm kaptan 

ve personellerimiz deneyimlidir ve 
eğitime tabii tutulmaktadır. Bu sa-
dece bayrama mahsus değil bütün 
zamanlar da böyledir. Cuma’dan iti-
baren tatile girdiğimiz için yoğunluk 
başlıyor. Genel olarak ülke genelinde 
30 bine yakın araç taşımacılık yapı-
yor. Kesinlikle belgesi ve evrakları 
tam olmayan araçlar otogara giriş ve 
çıkış yapamaz. Dolayısı ile otogar ile 
bağlantılı olan noktalar kesinlikle gü-
venli noktalardır “ diye konuştu. 

HAKSIZ REKABETE KARŞIYIZ
Demiryolu ve havayolu sektörü-

nün kendilerini etkilediğini söyleyen 
Yılmaz, haksız rekabet olduğunun 
altını çizdi. Dengeli bir fiyat politika-
sının uygulanmasını da ifade eden 

Yılmaz sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Demiryolu ve havayolu sektörü 
kara taşımacılığını etkiledi. Onlarla il-
gili ciddi anlamda promosyonlu bilet 
satışları oluyor. Fakat böyle ekstrem 
durumlarda o kampanyaları telafi 
ederek 100 TL’lik biletleri 300 TL’ye 
verebiliyorlar. Ancak bizde esnek fi-
yat oynamaları olmuyor. Biz haksız 
bir rekabet olduğunu düşünüyoruz. 
Yakıtlar bizde süspanse edilmiyor. 
Ama biz havayoluna da, demiryoluna 
da karşı değiliz. İnsanlarımızın hep-
sine ihtiyacının olduğunu düşünüyo-
ruz. Sadece dengeli bir fiyat politikası 
uygulanır ise daha iyi olacağını tah-
min ediyoruz.“
n HÜSEYİN MENEKŞE

Büyükşehir’den sağlıklı 
kurban ve çevre vurgusu

Konya Büyük-
şehir Belediyesi 
Kurban Bayramı’na 
sayılı günler kala 
sağlıklı kurban ve 
sağlıklı çevre konu-
sunda vatandaşları 
bilgilendirdi. Toplu 
taşıma araçlarına ya-
pıştırılan broşürlerde 
bayramı sağlıklı ve 
temiz geçirmenin 
yolları aktarıldı.

Kurban Bayra-
mı’na 2 haftadan 
daha az bir süre kalmışken Konya 
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşla-
rın bayramı sağlıklı geçirmeleri ve 
temiz bir çevre bırakmaları yolunda 
bazı açıklamalarda bulundu. Toplu 
taşıma araçlarında ve duraklarda 
asılan broşürde vatandaşların ön-
celikle kurban alırken neleri dikkat 
etmeleri ardından kurban alınacak 
yerler hakkında bilgi verdi. 

Sağlıklı kurban, sağlıklı çevre 
isimli gönderide şu ifadelere yer ve-
rildi;

- Kurbanlık alırken sağlıklı, 
uygun yaşta ve belgesi olan hayvan-
ları alınız. 

- Kurbanlık hayvanlara ezi-
yet etmeyiniz- kesimi ehil kişilere 
yaptırınız. 

- Kurbanlarınızı temiz ve 
hijyenik şartlara uygun yerlerde ke-
siniz. 

- Kurban atıklarını derin çu-
kurlara gömünüz veya poşetleyerek 
çöp kutusuna atınız.

- Hastalığından şüphe et-
tiğiniz etlerinizi mutlaka veteriner 
hekimlere muayene ettiriniz.

- Çevre kirliliği ve bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasını önlemek 
için, satış yerleri ve kesime kadar 
geçen sürede hayvanların atık ve 
artıklarınızı uygun biçimde ortadan 
kaldırınız.

- Kesim sırasında kan 
mümkünse kanalizasyona akıtılma-
lı, yoksa akan kan bir çukura topla-
narak üzeri mutlaka kapatılmalıdır.

- Pıhtılaşan kan artıkları 
mide, bağırsak içerikleri ve yenilme-
yen iç organlar sızdırmaz bir poşete 
konularak çöp kutusu yada derin 
çukurlar açılarak üzeri kireçlenerek 
gömülmelidir.

- İnsanlardaki kist hastalı-
ğının kaynağı kesilen hayvanların 
kistli organlarının (karaciğer- böb-
rek- dalak vs) köpek ve kedilere ve-
rilmesi olduğunu unutmayınız. 

Etlerin değerlendirilmesi ve 
muhafaza edilmesi konusunda ise;

Etlerin kesimden sonra 12 saat 
süreyle soğuk ortamda ve hava akı-
mı alacak şekilde dinlendikten son-
ra tüketilmesi veya muhafaza altına 
alınması ete lezzet, gevreklik ve 
aroma sağlayacaktır. Kurbanlık etler 
henüz kesim sıcaklığında iken buz-

dolabına poşet içinde 
veya hava almayacak 
bir durumda büyük 
parçalar halinde üst 
üste konulmamalı. 
Zira buzdolabı sıcak-
lığı etin iç kısımlarını 
soğutmaya yetmeye-
ceğinden etin hava 
almayan kısımların-
da çok kısa sürede 
(2.gün) bozulacağı 
unutulmamalıdır. 
Uzun süreli muhafa-
zalarda ise etler buz-

lukta (dondurucuda) -18 derecede 
muhafaza edilmelidir. Sakatat ile 
etkler aynı ortamda bulundurulma-
malı yada muhafaza edilmemelidir. 
Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş 
olarak tüketilmemeli, etin merkezi 
de tam olarak pişene kadar işleme 
devam etmelidir. Kurban etlerinin 
dayanma süresi normal buzdolabı 
koşullarında en fazla 3-4 gün, kıy-
mada ise 1-2 gün olduğu unutul-
mamalıdır. 

Son olarak kurban satış yerleri 
ve kurban kesimi yerleri ilgili şu bil-
gi paylaşıldı;

MERAM’DAKİ 
KURBAN SATIŞ YERLERİ 

Kurbanlık satış yerleri; Karahü-
yük kurban satış yeri ile Arif Bilge 
Kurban Satış yeri

Kurban kesimi yerleri; Muhacir 
Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Melikşah 
Semt Pazarı, Lalebahçe Semt Paza-
rı, Kalfalar Semt Pazarı ve Arif Bilge 
Semt Pazarı.

KARATAY’DAKİ 
KURBAN SATIŞ YERLERİ 

Büyüksinan Pazar Yeri, Çatal-
höyük Pazar Yeri, İstiklal Pazar Yeri, 
Kalenderhane Pazar Yeri, Karaaslan 
Üzümcü Pazar Yeri, Karkent Pazar 
Yeri, Karşehir Pazar Yeri, Keçeciler 
Pazar Yeri, Küçük Kumköprü Pazar 
Yeri, Sedirler Pazar Yeri, Selim Sul-
tan Pazar Yeri,, Uluırmak Pazar Yeri, 
İstiklal Pazar Yeri,Fetihkent Basket 
Sahası, Karfer Kooperatifi Basket 
Sahası, Sedirler Yolu üzerinde Ah-
met Haşhaş İlkokul yanı ve Karatay 
Belediye Aşevi olarak kurban kesim 
yeri. 

SELÇUKLU’DAKİ 
KURBAN SATIŞ YERLERİ 

Kurban satış yerleri; Bosna Her-
sel Mahallesi, Aliye İzzet Begoviç 
Caddesi üzeri

Kurban kesim yerleri; Dumlu-
pınar Mahallesi, Dumluğınar Seml 
Pazar Yeri, Şeyh Şamil Pazar Yeri, 
Bosna Hersek Mahallesi, Bosna 
Hersek Pazar, M. Akif Mahallesi 
Özalkent Semt Pazar Yeri, Akşem-
settin Mahallesi Akşemsettin Semt 
Pazar Yeri, Yazır Semt Pazarı, Sakar-
ya Semt Pazarı, Aydınlık Evler Semt 
Pazarı, Buhar Mahallesi Selçuklu 
Belediyesi Spor Salonu ve Kongre 
Merkezi arkası.  n UFUK KENDİRCİ

Metro Turizm Konya Genel Müdürü 
Ahmet Yılmaz
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Çeşitli dernek ve vakıfların kurban bağış fiyatları vatandaşların kafasını karıştırıyor. Türkiye’ye göre daha ucuz olan kurban fiyatları nedeniyle  bu işi fırsata çevirenler olabiliyor. 
Peki bu durum ne kadar doğru? Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “Burada önemli olan niyet. Para hesabı yapılırsa kurban ihlası kaybedilir” dedi 

Kurban fırsata dönüşmemeli!
Kurban Bayramı yaklaşırken geç-

tiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ku-
rumlar aracılığı ile yurt dışına kurban 
bağışının yüksek olması bekleniyor. 
Çeşitli dernek ve vakıfların kurban 
bağış fiyatları vatandaşların kafasını 
karıştırıyor. Bazı vatandaşlar kurban 
kesmek yerine cebimden fazla para 
çıkmasın veya kurban kesmek yerine 
tatile gideyim düşüncesi ile kurban 
bağış yapmayı tercih ediyor. Peki bu 
durum ne kadar doğru? 

Dernek ve vakıflar aracılığı ile ger-
çekleşen yurt dışı kurban bağışının 
özellikle son yıllardaki artışı ise dikkat 
çekiyor. Kayıtlara göre geçtiğimiz yıl 
200 binden fazla kişinin 100’den faz-
la ülkeye kurban bağışı yaptığı belir-
lenmişti. Peki neden Türkiye değil de 
yurt dışı kurban bağışı arttı ve bu du-
rum kurban inancını etkiler mi? 

Necmettin Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr Ramazan 
Altıntaş’a göre bağış yapmakta bir 
sıkıntının olmadığını ancak niyetin 
önemli olduğuna dikkat çekti. 

“PARA HESABI YAPILIRSA KURBAN 
İHLASI KAYBEDİLİR”

Öncelikle yurt dışı kurban bağışı-
nın yurt içine göre neden daha ucuz 
olduğunu değerlendiren Prof. Dr. 
Altıntaş, vekaleten kurban bağışının 
yapılabileceğini ama bunu yaparken 
para hesabı yapılıp kurbanın ihlasının 
kaybedilmemesi gerektiğini vurgula-
yarak şunları söyledi: “Yurt dışı kur-
ban bağışının yurt içi kurban bağışına 
göre ucuz olması, paranın değeri ile 
ilgili bir durum.  Yurt dışında daha 
ucuza hayvan bulunabiliyor ve para-
nın değeri orada daha yüksek. Bura-
da 800 TL’ye yaptığınız bağışla yurt 
dışında 2 bağış birden yapabilirsiniz. 
Yani hem hayvanın ucuz olması hem 
de para değeri gibi sebeplerden dolayı 
yurt dışı bağışları yurt içi bağışların-
dan daha ucuza yapılabiliyor. Ama 
asıl olan konu yurt içi ve dışı bağıştan 
ziyade niyet. İşin tembelliğine kaç-
mak için veya yurt dışından ben daha 
ucuza bağışı yapabilirim, cebimden 
fazla para çıkmasın gibi bir yanılgıya 
girilirse, kurbanın ihlası bakımından 
sorun yaşanır. Vekaletle yurtdışına 
bağış yapılabilir, bunda bir sorun yok. 
Allah, kesilen kurbanın etinin ve ka-

nının kendisine ulaşmadığını önemli 
olanın takva olduğunu belirtiyor. Tak-
va da ancak samimiyetle gerçekleşir. 
Kurbanı dünyevi arzuya kapılıp kim 
kesecek, aman ailem kan görmesin 
gibisinden düşüncelerle yurt dışına 
bağış yapılırsa eğer doğru değil.  Kur-

ban bir ibadettir. Bu bayramın bir te-
laşı olacak. Kurban satın alınacak, ba-
kılacak, götürülecek, derisi yüzülecek. 
Yani bir telaşe yaşanacak. Kurbanın 
ayrı bir öneminin, sevabının olduğu-
nu unutmamak gerekiyor. Yurt dışı 
kurban bağışı yapalım, görevimiz 

nasıl olsa bitti, tatile çıkalım gibi bir 
düşünce varsa bundan vazgeçmek 
gerekiyor” dedi.

“TEMİZLİK İMANIN YARISIDIR”
Kurban kesimi sırasında hayvana 

eziyet edilmemesi gerektiğinin altını 
çizen Altıntaş, kurban kesimi sırasın-
da çevreyi temiz bırakma konusunda 
da vatandaşlara tavsiyelerde buluna-
rak şunları söyledi, “İslam temizlik 
dinidir. Bu sadece bayramlarda değil 
her zaman geçerlidir. Temizlik ima-
nın yarısıdır diyen bir Peygamber’e 
sahip olduğumuzu sürekli anımsa-
malıyız. Bu anlamda gelişigüzel yer-
lerde, mesire alanlarda kurban kesilip 
atıkları sokaklara atmak yerine bizim 
için belirlenen bölgelerde kurban 
ibadetimizi gerçekleştirip, kalanları 
çöpe atmak en doğrusu olacaktır. Bu 
titizlik hastalık ve koku sorunlarını da 
ortadan kaldırır. Ayrıca kurbanı da en 
güzel şekilde kesmeliyiz. Kurban edi-
lecek hayvanın gözü önünde kurban 
kesilmemeli, kurbanın canını en az 
yakacak şekilde o hassasiyetle eziyet 
etmeden,  kurban ibadetini gerçek-
leştirmeliyiz. İslam’a uygun olmayan 

kurban kesimi yapmamalıyız. Keskin 
bir bıçakla, en hızlı zamanda, işin ehli 
kişilerce, hijyenik yerlerde kurbanları-
mızı kesmeliyiz. Televizyonlarda gör-
mek istemediğimiz hadiseleri duyu-
yoruz. İnşallah bu yıl aynı sorunlarla 
karşılaşmayız. İşin kurallarına riayet 
edilerek, hassasiyetle kurban kesme-
liyiz”

“ETİ 3’E BÖLMELİYİZ”
Son olarak kurban eti paylaşımı 

hakkında bilgi veren Altıntaş, “Kur-
ban bayramı et bayramı değildir. Yani 
yıllık olarak et ihtiyacımızı karşıladık 
düşüncesi son derece yanlış. İhtiyacı 
olan kişiler bu gözle kurbanı bekleye-
bilirler. Ama kurban kesimine güce 
yeten bir kişi bu düşünceye sahip 
olamaz. Kurban etinin 7 günden faz-
la evde kalmaması gerekiyor. Et 3’e 
bölünmeli; ev ahalisinin yiyeceği et, 
misafir için ayrılması gereken et ve 
mutlaka fakire ayrılması gereken et. 
Veterinerce kontrol edilen hayvanlar 
alınmalı ve yaşlı-hasta kurbanlar ke-
silmemesi gerekiyor” diyerek sözleri-
ne son verdi.
n UFUK KENDİRCİ

Necmettin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Ramazan Altıntaş
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Cilt lekelerine karşı önleminizi doğal yollarla alırken  cilt sağlığınıza ve güzelliğine de destek olun. Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital, Soğuk Press yöntemi ile ürettiği doğal besin destekleri ile cildinizin sağlığına ve güzelliğine katkı sağlıyor

Cilt sağlığına doğal destek!
Sadece güzel gözükmek için değil 

aynı zamanda sağlığımız açısından 
ve yaşlanma belirtilerini geciktirmek 
için cildimize ve cilt bakımına özen 
göstermek çok önemlidir. Doğru ve 
doğal ürün kullanımı ile cildinize des-
tek olabilir, cilt lekelerine karşı önlem 
alabilir, parlak ve canlı bir görünüme 
kavuşabilirsiniz.

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital®, Avrupa’nın en 
büyük, GMP (Good Manufacturing 
Practices / İyi Üretim Uygulamaları) 
standartlarında üretim yapan üretim 
tesislerinde Cold Press (Soğuk Press) 
yöntemi ile ürettiği doğal besin des-
tekleri ile cildinizin sağlığına ve güzel-
liğine katkı sağlıyor.
CİLT LEKELENMELERİNE KARŞI: COLD 

PRESS KAYISI ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Cildimizin lekesiz ve pürüzsüz ol-

ması hepimiz için çok önemlidir. Bir-
çok kozmetik ürünün içeriğine giren 
kayısı çekirdeği yağı ciltte yağlı bir his 
bırakmaksızın hızlıca emilir ve esan-
siyel yağ asitlerince zengindir. Kayısı 
çekirdeği yağı, melanin biyosentezin-
de rol oynayan tirozinaz enzimini inhi-
be ederek cilt lekelenmesi sorunların-
da ve cildin beyazlatılmasında haricen 
destek amaçlı kullanılabilmektedir.

Zade Vital® Cold Press Kayısı Çe-

kirdeği Yağı haricen gerek görülen 
yere ince bir tabaka halinde sürüle-
bilir.

YAŞLANMAYA KARŞI: COLD PRESS 
NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Sağlıklı yaş almak veya yaşlanma 

etkilerini en aza indirmek başta ka-
dınlar olmak üzere herkesin en büyük 
isteklerindendir. Nar çekirdeği yağın-
da, nar çekirdeğine özel  Punisik Asit 
(Omega 5) bulunmaktadır. Güçlü an-
tioksidan özelliklere sahip olan Puni-

sik Asit ise son yıllarda en çok ilgi çe-
ken besin maddelerinden biridir. Nar 
Çekirdeği Yağı antiaging (yaşlanma 
etkilerini geciktirici) ve antiinflamatu-
var özellikleri ile cilt sağlığına destek 
olur.  n HABER MERKEZİ 

Doğru ve doğal ürün kullanımı ile cildinize destek olabilir, cilt lekelerine 
karşı önlem alabilir, parlak ve canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Selçuklu’dan Esenler’e
kapalı modern pazar yeri

Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, yapımına 
devam edilen Esenler Mahal-
lesi kapalı pazar yerinde in-
celemelerde bulundu.  Sosyal 
belediyecilik faaliyetleriyle 
Türkiye’de öncü olan Selçuklu 
Belediyesi, ilçeye yeni sosyal 
yaşam alanları kazandırmaya 
devam ediyor. Altyapı çalış-
malarının yanı sıra prestij eserler-
den kültürel faaliyetlere birçok alan-
da örnek projeler hayata geçiren 
Selçuklu Belediyesi, vatandaşlardan 
gelen istek ve önerileri de dikkate 
alıyor. Selçuklu Belediyesi’nin tüm 
mahallelere bir program dahilinde 
hizmet götürdüğünü ifade eden Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, “Esenler ve Akşemsed-
din Mahallelerimize hizmet edecek 
kapalı pazar yeri inşaatımız hızla de-
vam ediyor. Daha önce Binkonutlar 
pazar yerini kapalı hale getirmiştik. 
Burası, üstü kapalı ve etrafı alümin-
yum kepenklerle kapatılmış, Sel-
çuklu standartlarında ikinci pazar 
yerimiz. 2 Milyon TL’ye mal oldu ve 
birkaç ay içerisinde tamamlanarak 
vatandaşlarımıza hizmet vermeye 
başlayacak” dedi.  Selçuklu’ daki 
pazar yerlerini belli bir standarta 
ulaştıracaklarını ifade eden Başkan 
Altay, “Şuanda hazırlığını yaptığı-
mız 5 pazar yerimiz daha var. On-
larda en kısa sürede ihale edilerek 

Selçuklu’ daki tüm pazar yerlerini 
belli bir standarta ulaştırmaya çalışı-
yoruz. Burada hem satıcılarımız için 
hem de mahallelerdeki kardeşleri-
mizin daha iyi hizmet alabilmesi için 
her şey düşünülmüş durumda. Yaz 
aylarında kepenkler açılarak daha 
ferah bir ortam oluşturulurken kı-
şın kepenkler kapatılarak tamamen 
kapalı bir ortam oluşturuluyor. Sel-
çuklumuza, Akşemseddin ve Esen-
ler Mahallelerimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” dedi. Esenler 
Kapalı Pazar Yeri 3 bin 600 m²lik 
alanda çelik konstrüksiyon üzerine 
sandviç panel çatı kaplama olarak 
inşa edildi. Etrafında alüminyum 
kepenklerin olduğu pazar yeri mev-
sim koşullarına göre rahatça kulla-
nılabilecek.  Esnaf ve vatandaşların 
konforu düşünülerek yapılan pa-
zar yerinin yağmur oluklarında kar 
ve buz eritme sistemi bulunuyor. 
Esenler ve Akşemseddin Mahalle-
lerine hizmet verecek olan kapalı 
pazar yeri 2 Milyon TL’ye mal oldu.
n HABER MERKEZİ

Camiye gelenler bisikletlerini alıyor!

“Güle oynaya camiye gel” projesi 
kapsamında 40 gün boyunca sabah 
namazında camiye giden bin 800 ço-
cuğa bisikletleri dağıtılmaya başlandı.

Konya’nın merkez Selçuklu 
İlçe Belediyesinin 19 Haziran - 13 
Ağustos tarihleri arasında, 6-14 yaş 
aralığındaki çocukların camiye git-
mesini alışkanlık haline getirmek 
amacıyla düzenlediği, “Güle oynaya 
camiye gel” projesi sona erdi. 40 gün 
boyunca ilçede bulunan camilere sa-
bah namazına giden çocuklara bisik-
letlerini Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay verdi. Hafız Halil 
Necati Coşan Camisinde düzenlenen 
programda 180 çocuk bisikletlerini 
teslim aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, sabah namazına de-
vam eden çocukların kayıtlarının ca-
milerdeki din görevlileri tarafından 
tutulduğunu, 40 gün sabah namazına 
giden çocuklara yerli bisiklet hediye 

ettiklerini söyledi. Başkan Altay, ço-
cuklara cami alışkanlığını kazandıra-
bilmek ve bu yaz tatilini unutulmaz 
hale getirmek istediklerini ifade ede-
rek, “Umuyorum ki, onların zihinle-
rinde bu tatil hiç unutamayacakları 
bir anı haline gelir ve camimize de sü-
rekli cemaat olurlar. Sosyal hayatımı-
zın merkezleri olan camilerin aslında 
sadece namaz için değil, bütün kültür 
ve sosyal hayatın merkezi olması la-

zım. Bu tür projelerle de bu fonksiyo-
nu kazandırmaya çalışıyoruz. Burada 
din ve cami görevlilerimizin çok des-
teğini aldık, çocuklarımıza ve aileleri-
ne teşekkür ediyoruz. Çünkü birçok 
çocuğumuz o saatte cemaate gele-
mediği için anne babasıyla beraber 
cemaate gelmiş oldular. Bu vesiley-
le aslında tüm aile içinde bir faaliyet 
oldu. Umuyorum ki, çocuklarımızın 
bu sevinci gelecek yıl yapılacak prog-

ramların başlangıcı olur. Gönül ister 
ki, tüm çocuklarımıza dağıtalım ama 
40 gün devam edenlerin hepsi hedi-
yelerini almış oldular, hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” diye konuştu. Bi-
sikletlerini alan çocuklar mutlu olduk-
larını söyleyerek teşekkür etti.  n İHA 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 40 gün sabah namazına giden çocuklara yerli bisiklet hediye ettiklerini söyledi.
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Selçuk Üniversitesi atıksuların yeniden kullanımıyla ilgili kriterleri belirlemek için Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi’ne 
hayata geçirdi. SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Gerçekten ortaya çok güzel bir çalışma ve hizmet çıktı” diye konuştu 

Selçuk’tan atıksu projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 

Selçuk Üniversitesi arasında imzala-
nan ve Selçuk Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan 
Nas’ın Proje Koordinatörlüğü’nde 
hazırlanan “Arıtılmış Atıksuların Ye-
niden Kullanımı Projesi”nin açılış 
toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. 
150 günde tamamlanması öngörülen 
projede, kentsel ve endüstriyel arıtıl-
mış atıksuların, ulusal ve uluslararası 
uygulama ve standartlarda araştırıla-
rak, Türkiye’ye özgü şekilde yeniden 
kullanımı amaçlanıyor.

Holiday Inn Ankara’da gerçek-
leştirilen projenin açılış toplantısına, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müste-
şarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Selçuk Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh 
Yıldız, öğretim üyeleri, yerel yönetim 
ve sektör temsilcileri ile çok sayıda da-
vetli katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, programın açılı-
şında yaptığı konuşmada, projenin, 
üniversite-kamu işbirliğinde gerçek-
leşmesinin önemli olduğunu söyledi. 
Bu anlamda, üniversitelerin, ülkelerin 
gelişmişlikleri açısından lokomotif bir 
görev üstlenmesi gereken kurumlar 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şahin, 
“Üniversitelere yüklenen görevler, 
ülkelerin ihtiyacı olan eğitimli teknik 
insanların yetiştirilmesidir. Bunun 
dışında bilgiyi, bilimi üretmek ve bu 
bilgiyi yaymak ve bu bilgiden ürün 
ortaya çıkarıp ülkenin, insanlığın hiz-
metine sunmaktır. İşte bunun bir 
göstergesi olarak da biz Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığımızla böyle bir proje-
yi hayata geçirmeye başladığımız şu 
günde gerçekten büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Bu projenin bir öncüsü 
olarak ülkemizdeki tüm atıksu arıtma 

tesislerinin revizyonu ve rehabilitas-
yonuyla ilgili bir başka projeyi öğre-
tim üyelerimiz başarıyla tamamla-
mışlardı. Gerçekten ortaya çok güzel 
bir çalışma ve hizmet çıktı. Buradan 
aldığımız cesaretle de arıtılmış atık-
suların yeniden kullanımıyla ilgili olan 
bu projeyi hayata geçirmeye karar 
verdik. Bu noktada bizi kendilerine 
partner seçen başta sayın Müsteşarı-
mız olmak üzere, tüm Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı çalışanlarına teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ 
GERÇEKLEŞTİRME GAYRETİNDEYİZ”

Prof. Dr. Şahin, yeni kayıtlarla 
yaklaşık 100 bin öğrenci sayısına ula-
şacaklarını belirterek, şunları kaydet-
ti: “10 bine yakın çalışanımızla 110 
bin nüfuslu gerçekten güçlü bir ku-
rum ve kuruluşuz. Temel hedefimizi 
belirlerken ülkenin stratejik üniver-
sitesi olmayı arzu ettik. Tabi stratejik 
üniversiteden kastımız; ülkemizin, 
insanlarımızın ve insanlığın ihtiyacı 
olan alanlarda çalışmalar yapmaktır. 
Bu noktada da ciddi çalışmalar yürü-
tüyoruz. Bakanlıklarımızla, çeşitli ku-
rum ve kuruluşlarla, Konya’nın yerel 
dinamikleriyle birçok ortak projeyi 
yürütmekteyiz. Üniversitelerin hem 
kamu, hem sanayiyle işbirliği hem 
de sektörle işbirliği büyük önem arz 
etmektedir. Bu çerçevede biz Selçuk 
Üniversitesi’nin birimlerinin ürettiği 
tüm hizmetleri bir sistemde topladık 
ve bunun adına da Sektörel Hizmet-
ler Sistemi dedik. Yaklaşık bin kalem 
hizmeti, Selçuk Üniversitesi üretiyor 
ve bu hizmeti ilgililerin, sektörlerin, 
kamunun, şahısların, özel yatırımın 
alabilmesi için bir iletişim portalı oluş-
turduk. Yaklaşık 2 ay önce hayata 
geçirdiğimiz bu süreçte çok olumlu 
ve ciddi gelişmeler oldu. Çünkü özel-
likle Konya sanayisinde olmak üzere 
insanlar yaptırmak istedikleri birçok 

analiz ve tahlili yurtdışına yüksek ma-
liyetlerle yaptırıyordu. Üniversitemiz 
kaynaklarıyla bunun önüne geçilebi-
leceğini gördük ve bu hizmeti sun-
duk. Başka alanlarda da çok sayıda 
hizmet ürettik. Sağlıktan spora, ta-
rımdan gıdaya, çevreden ormancılığa 
birçok alanda 9 başlık altında bu hiz-
metler verilmektedir. Tabi ki bunlar, 
üniversitelerin yapması gereken asli 
görevleridir.  Bu açıdan da biz üzeri-
mize düşeni gücümüz ve imkanları-
mız yettiği orandan gerçekleştirme, 
gayret ve çabası içerisindeyiz.”

“DAHA YAŞANILABİLİR ŞEHİRLERİN 
OLUŞMASINI DİLİYORUM”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk 
ise Türkiye’de ve dünyada nüfusla 
birlikte su tüketiminin de arttığını 
ifade etti. Su tüketimi arttıkça atık-
suların olumsuz etkilerinin de mak-
simum seviyeye çıkmakta olduğunu 
anlatan Öztürk, şunları söyledi: “Bu 
etkiler sonucunda bir yandan temiz 
su istiyoruz, diğer yandan arıtmadan 
alıcı ortama atıksularımızı veriyoruz. 
Neticede temiz dünyada değerlendi-
rilebilir su kaynakları olan yüzde 2,5 
oranında olan suyun kullanım alanla-

rını, kullanım değerlerini sınırlıyoruz, 
daraltıyoruz ve bu sebepten dolayı da 
arıtma maliyetleri ciddi şekilde arttı-
ğını ve yükseldiğini görüyoruz. Bizim 
ülke olarak baktığımız zaman su zen-
gini bir ülke olmadığımızı görüyoruz. 
Biz bu çalışmaya nereden geldik? 
Önemli konulardan biri; Arıtılmış 
Atıksuların Yeniden Kullanılması Pro-
jesi. Bilgehan hocamız bize bir proje 
önerdi. Arıtma tesislerini masaya ya-
tırdık. Fotoğraf çirkin, kötü. Dersimize 
çok çalışmamız lazım. Yapacağımız 
çok şey var. Bir damla arıtılmamış su 
50 kat suyumuzu kirletiyor. Onu kir-
lettirmemiz lazım. Onu gözümüz gibi 
korumamız lazım. Onun için de bu 
fotoğrafı bize gösterdi. Dedi ki Böyle, 
Türkiye’nin kullanamadığı bir kaynak 
var. İsrail yüzde 75’lerde, Avrupa’da 
yüzde 20’lerde arıtılmış sular yeniden 
kullanılıyor. Yüzde 20 derken Avrupa 
su zengini, suları fevkalade iyi. Ben 
bu projenin ülkemize, milletimize, 
tüm belediyelerimize, sanayicimize, 
tarım sanayimize faydalar getirmesi-
ni diliyorum. Koruma-kullanma den-
gesi ilişkisi altında daha yaşanılabilir 
şehirlerin ve mekanların oluşmasını 
diliyorum.” 

“TEKNİK VE İDARİ KRİTERLER 
BELİRLENECEK”

Açılış konuşmalarının ardından, 
Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bilge-
han Nas, projenin tanıtımına yönelik 
bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. 
Nas, sunumunda, “Ülke Genelindeki 
Evsel/Kentsel Atık Su Arıtma Tesis-
lerinin Mevcut Durumunun Tespiti, 
Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi 
Projesi’nin (TÜRAAT) tamamlanma-
sının ardından, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi ara-
sında ikinci bir proje olan “Arıtılmış 
Atıksuların Yeniden Kullanımı Pro-
jesi” konusunda çalışmalara başla-
dıklarını belirtti. Türkiye’de 2012 yılı 

verilerine göre suyun yüzde 73’ü ta-
rımda, yüzde 16’sı içme suyu, yüzde 
11’inin sanayide kullanılmakta oldu-
ğunu söyleyen Prof. Dr. Nas, “2023 
yılı hedeflerimizde tarımda kullandı-
ğımız su oranını yüzde 73’ten 64’e 
indirmek, sanayide kullandığımız 
suyun da yüzde 11’den yüzde 20’ye 
çıkacağını başka deyişle de 5 milyar 
metreküp\yılda kullandığımız suyun 
22 milyar metreküp\yılda sanayiye 
su ihtiyacımızın olduğunu görüyo-
ruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
Üniversitemiz arasında 8 Haziran’da 
imzalanan protokolle arıtılmış atıksu-
ların yeniden kullanımı projesi hayata 
geçti. Proje süremiz 150 gün. Bu pro-
je kapsamında kentsel ve endüstriyel 
atıksuların yeniden kullanımı için ulu-
sal ve uluslararası uygulamaların ve 
standartların araştırılarak ülkemize 
özgü arıtılmış atıksuların her türlü ye-
niden kullanımına yönelik olan yasal 
çerçeveyi oluşturmaya yönelik teknik 
ve idari kriterler belirlenecek” diye 
konuştu.

“DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ 
İNCELİYORUZ”

Proje kapsamında gerçekleştirile-
cek çalışmalar hakkında bilgi veren 
Prof. Dr. Nas, şöyle devam etti: “Ye-
niden kullanım uygulaması olan evsel 
atıksu arıtma tesisleri ziyaret edilecek, 
mevcut durumları incelenecek. İşlet-
me sorunları belirlenecek. Ve hangi 
alanda yeniden kullandıkları tespit 
edilecek. Yine sanayide yeniden kul-
lanımın teşvik edilebilmesi açısından 
da Bakanlığımızla belirlediğimiz 5 
sektörde atıksu geri kazanımı uygu-
laması yapan veya yapmayan sanayi 
tesisleri belirlendi. Onların ziyaretleri 
yapılarak bu tesislerden alacağımız su 
analizlerinde de mevcut durumlarını 
ortaya koyacağız. Hangi alanlarda, o 
proseslerde veya farklı amaçlar için 
kullanılabilir onları değerlendirip o 

sektörler için uygulama kılavuzları ha-
zırlayacağız. Uluslar arası mevzuatı şu 
an araştırıyoruz. ‘Hangi ülkeler, hangi 
uygulamalarla, hangi teknolojilerle, 
hangi alanlarda yeniden uygulamaları 
kullanıp yapıyorlar’ onları proje kap-
samında araştırıyoruz. Ve uygulanan 
arıtma teknolojileri dünyada nelerdir? 
Onları araştırıyoruz. Ve her bir farklı 
yeniden kullanım alanı için ulusal ve 
ülkemize özgü yasal düzenlemeleri 
yapabilmek adına uygulanabilecek 
arıtma teknolojileri, kalite kriterleri ve 
hangi sıklıkla izlememiz gerektiği be-
lirlenecek. Bir depolama halinde bu-
nunla ilgili kriterler belirlenecek, her 
bir yeniden kullanım için kılavuzlar, 
el kitapları ve broşürler hazırlanacak 
ve buna ilişkin olarak da fayda, analiz, 
maliyetleri proje kapsamında gerçek-
leştirilebilecek.”

Dünyada 2011 yılı verilerine ba-
kıldığında 7 milyar metreküp atıksu-
yun yeniden kullanıldığını dile getiren 
Prof. Dr. Nas, bu miktarın yüzde 32’si-
nin tarımda, yüzde 20’sinin kent içi 
yeşil alan sulamada, yüzde 19,3’ünün 
endüstriyel alanda kullanıldığına dik-
kati çekti. Prof. Dr. Nas, dünyada bu 
konudaki gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini, bu kapsamda, Singapur, 
Namibya ve Amerika’da incelemeler-
de bulunduklarını kaydetti.

Sonrasında, “Arıtılmış atıksuların 
yeniden kullanım alternatifleri”, “Arı-
tılmış atıksuların yeniden kullanımına 
ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat 
ve uygulamalar”, “Ülkemizdeki mev-
cut kentsel atıksu arıtma tesislerinde 
arıtılmış atıksu geri kazanımı ve ye-
niden kullanımı”, “Endüstriyel atıksu 
geri kazanımı ve yeniden kullanımı 
uygulamaları ve proje kapsamında 
incelenecek olan sanayi sektörleri” 
konu başlıklarında sunumlar gerçek-
leştirildi.
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin

SÜ idari binası taşınıyor!

Uzun zaman önce Selçuk Üni-
versitesi’nin (SÜ) merkezde bu-
lunan idari binasının taşınması 
gündeme gelmişti. Bu amaçla SÜ 
Alaeddin Kampüsü’ne yeni idari 
bina yapımına başlanmıştı. Kam-
püs içerisindeki yeni idari binanın 
yapımı büyük oranda tamamlanır-
ken, kampüse taşınması düşünülen 
merkezdeki idari binanın da taşın-
masına başlandı. Ayrıca merkezde 
bulunan üniversitenin idari binasın 
da akıbeti ile ilgili karara varıldı. 
Binanın SÜ Mimarlık Fakültesi’ne 
verildiği iddia edildi. Binanın tama-
men boşaltılmasının ardından Mi-
marlık Fakültesi’nin de merkezdeki 
binaya yerleşeceği belirtiliyor. 

TAŞINMA İŞLEMİ BAŞLADI
SÜ’nün merkezde bulunan ida-

ri binasının yıllar önce taşınması 
gündeme gelmiş ancak yeni bir yer 
olmadığı için ertelenmişti. Bu kap-
samda Alaeddin Keykubat Kampü-
sü’ne üniversiteye yeni idari bina-
nın yapımına başlanmıştı. Yeni idari 
binanın yapımında sona gelindi ve 
merkezdeki idari binanın taşınma 

işlemine başlandı. Merkezde bulu-
nan 2 binanın da boşaltılacağı be-
lirtilirken, binada sadece Üniversite 
Televizyonu’nun kalacağı bilgisine 
ulaşıldı.  Geçtiğimiz yıllarda üni-
versitenin idari binasının taşınaca-
ğının gündeme gelmesi, boşalacak 
binanın ne olacağıyla ilgili tartış-
maları da beraberinde getirmişti. İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ya da Va-
lilik olabileceği ile ilgili alternatifler 
ortaya atılmıştı. Ancak boşalacak 
binanın yine üniversitede kalacağı 
ve Mimarlık Fakültesi’ne verildiği 
iddia edildi. Taşınmanın gündeme 
gelmesiyle geçtiğimiz günlerde 
Mimarlık Fakültesi’nden bir heye-
tin binada incelemede bulunduğu, 
binanın nasıl kullanılacağına dair 
kararların alındığı belirtildi. 

Taşınma işleminin önümüzdeki 
günlerde tamamlanması belirtilir-
ken, rektörlük makamının kam-
püsteki yeni idari binaya taşınacağı 
ancak merkezdeki binada da bir 
odanın rektör için kalacağı gelen 
bilgiler arasında. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Fair Play Müzesi yoğun ilgi görüyor
Fair Play Müzesi’ne ev sa-

hipliği yapan Olimpiyat Parkı 
ziyaretçi akınına uğruyor. 

161.900 m2 toplam alanıy-
la Karatay’ın ikinci büyük par-
kı olan ve  mini futbol sahası, 
basketbol ve voleybol sahası, 
jimnastik aletleri alanı, çocuk 
oyun grubu, 180 kamelyası, 4 
süs havuzu, 5 olimpiyat hal-
kası havuzu, 1100 m bisiklet 
pisti, 2300 m koşu parkurunun 
yanı sıra Fair Play Müzesi’ne ev 
sahipliği yapan Olimpiyat Par-
kı’na ilgi yoğun. 

Olimpiyat Parkı’nın en bü-
yük farkı içerisinde olimpiyat-
larda ve uluslararası yarışma-
larda derece elde eden Türk 
sporcularının başarı hikayele-
rinin anlatıldığı alanlar ile Fair 
Play Centilmenlik Ödülü kaza-
nan sporcuların isim ve özgeç-
mişlerinin bulunduğu tablolar 
yer alan Fair Play Müzesi’nden 
kaynaklanıyor. Seyir terası ile 
Olimpiyat Parkı’nın güzellikle-
rini yukarıdan seyretme imkanı 
da sağlayan Fair Play Müzesi, 
dünyanın ilk ve tek Fair Play 
Müzesi olma özelliğini taşıyor. 
Avrupa Fair Play Birliği’nin bü-
yük ödülü olan SPIRIT ödülünü 
Konya’ya kazandıran Müze; 
Olimpiyat Parkı’na gelenlerin 
gezmeden ayrılmadıkları bir ilgi 
noktasına dönüşmüş durumda.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada Karatay’ın 

hoşgörünün beşiği olduğunu 
söyledi. Başkan Hançerli, “Hz. 
Mevlana’nın ektiği hoşgörü to-
humları, Karatay’ın bereketli 
topraklarında sekiz asır boyun-
ca büyümüş ve tüm Dünya’ya 
yayılmıştır. Tam da bu noktada 
Fair-Play bizden uzak olmayan 
bir kavrama dönüşerek bütün 
kişisel hırslarından arınmış, ra-
kibine saygılı, onu bir düşman 
olarak değil; yapılan karşılaş-
mada oyunun bir parçası olarak 
görerek ona maddi ve manevi 
anlamda zarar vermeyen ada-
letli ve hoşgörülü sporcuların 
düsturu olmuştur. Fair-Play 
Müzesi’nde Dünya’da ve Türki-
ye’de yaptıkları spor faaliyetleri 
neticesinde Fair-Play ödülüne 
layık görülerek ülkemizin hoş-
görü ve dostluk ilkelerini spor 
tarihinin altın sayfalarına yaz-
dıran sporcularımızın hayatla-
rının ve başarılarının yer aldığı  
bölümler yer almaktadır. Fair 
Play ruhunu Konya’da ve Tür-
kiye’de yaşatarak, sporu geliş-
tiren ve ilerlemesine sağlayan 
bütün sporcularımıza teşekkür 
ederim”dedi.

“Hemşerilerimizin Fair 
Play Müzemize olan yoğun te-
veccühü bizi ziyadesiyle mem-
nun etmektedir” diyen Başkan 
Hançerli, çalışmaların her şeyin 
en iyisine layık olan Karatay ve 
Karataylılar için süreceğini dile 
getirdi.
n HABER MERKEZİ



24 AĞUSTOS 20176 HABER

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
24 Ağustos 2017 Perşembe  • Yıl: 10 • Sayı: 3122

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 

Akşehir’de TIR ile traktörün çarpışması 
sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 
Caner Ç. idaresindeki 42 UT 398 plakalı 
traktör, D-300 karayolu Doğrugöz Mahallesi 
mevkisinde, Mirza Mehmet Ç. yönetiminde-
ki 20 V 3899 plakalı TIR’la çarpıştı.  Kazada 
yaralanan her iki aracın sürücüsü, ambulans-
larla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi.   n AA

Bir gün arayla ikinci kez geldikleri sanayi 
sitesinde hurda hırsızlığı yapan iki zanlı, 
güvenlik kamerasınca görüntülendi. Alınan 
bilgiye göre, cumartesi günü, merkez 
Karatay ilçesinde bulunan BÜSAN Sanayi Si-
tesinin hurdalık bölümüne kamyonetle gelen 
yüzleri maskeli iki kişi, çok sayıda malzemeyi 
araca yükleyip kaçtı. Aynı yere bir gün sonra 
yeniden gelen ve bu kez daha fazla malzeme 
doldurabilmek için kamyonete kafes monte 
eden iki hırsız, toplam 10 bin lira değerinde 
hurda malzeme çaldı. Polisin, şüphelilerin 
yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
n AA

Sanayi sitesinde 
ikinci kez hırsızlık

TIR ile Traktör
çarpıştı: 2 yaralı

Domates yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu araçta sıkışan 
sürücü, 2 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri ta-
rafından yaralı olarak kurtarıldı. Kaza, saat 23.30 sıralarında 
Konya Beyşehir Karayolunun 30’uncu kilometresinde mey-
dana geldi. Edinen bilgiye göre, Konya istikametine seyir ha-
linde olan Berzan T. idaresindeki 33 BTD 37 plakalı TIR, Apa 
barajı mevkiindeki viraja süratli girince kontrolden çıkarak 
şarampole devrildi. Kaza sırasında sürücü Berzan T. emni-

yet kemeri takılı olmadığı için sürücü koltuğundan sağ tarafa 
fırladı. Kazada sürücünün ayağı tır altında kaldı. Çevredeki 
diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans 
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine 
ulaştı ve sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için müdahaleye 
başladı. Sürücü Berzan T.’nin sıkışan ayağını kurtarmak için 
kaza yerine çağırılan vinç ile tır kaldırılırken, sürücü 2 saatlik 
çalışmanın ardından kurtarıldı.   n İHA

TIR devrildi, sürücü yaralı kurtuldu

YouTube, Suriye’deki
zulmün videolarını kaldırıyor

Video paylaşım sitesi YouTu-
be’un, Suriye’deki iç savaş sırasın-
da yaşanan zulmü ortaya koyan 
binlerce videoyu siteden kaldırdığı 
bildirildi. 

New York Times gazetesinin 
haberine göre, şirketin, potansiyel 
açıdan kuralları ihlal eden içeriği 
otomatik olarak kaldıran ve işaretle-
yen yeni teknolojiyi devreye sokma-
sının ardından son haftalarda bazı 
YouTube kanalları ile sayısız birey-
sel video silindi. 

Haberde, bazı videoların, sa-
hiplerinin YouTube’u uyarmasının 
ardından yeniden siteye yüklendiği 
belirtildi. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi-

nin teknoloji danışma grubunun yö-
netim kurulu üyesi ve insan hakları 
ihlallerine belge toplayan Benete-
ch’in Başkan Yardımcısı Keith Hiatt, 
sadece Suriye konusunda en az 200 
sivil toplum kuruluşunun çalışma 
yürüttüğünü vurgulayarak bu kuru-
luşlarda görevli bazı kişilerin insan 
hakları ihlallerini belgelemek için 
canlarını ortaya koyduğunu veya 
yaşamlarını yitirdiğini söyledi. 

Hiatt, YouTube’un Suriye’deki 
zulmü gözler önüne seren bu vide-
oları kaldırmasıyla platformlarının, 
insan hakları ihlalleri konusunda 
en zengin bilgi kaynağı yitireceğini 
ifade etti.
n AA

TÜİK Bölge Müdürlüğü’nün 2016 yılı Konya’yla ilgili açıkladığı intihar istatistiklerine göre intihar 
nedenlerinin başında hastalık ve geçim zorluğu geliyor. Ölümle sonuçlanan intihar sayısı ise 89

Hastalık ve geçim zorluğu
intihar vakalarını artırıyor! 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, İntihar İs-
tatistikleri hakkında bilgi verdi. Kon-
ya’da 2016 yılında ölümle sonuçlanan 
intihar sayısının 89 olduğu açıklandı. 
TÜİK Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu 
tarafından yapılan açıklamada Türki-
ye’de ölümle sonuçlanan intihar sayı-
sı 2015 yılında 3 bin 246 iken 2016 
yılında yüzde 5,6 oranında azalarak 3 
bin 64 olduğu belirtildi. 

“İntihar edenlerin yüzde 76,1’ini 
erkekler, yüzde 23,9’unu ise kadınlar 
oluşturdu. Konya ilinde ise intihar sa-
yısı 2015 yılında 103 iken 2016 yılın-
da yüzde 13,6 oranında azalarak 89 
oldu” diyen Çapoğlu, şunları kaydetti: 
“Konya’da intihar edenlerin yüzde 
67,4’ünü erkekler, yüzde 32,6’sını ka-
dınlar oluşturdu. En fazla intihar 384 
ile İstanbul ilinde gerçekleşirken bu ili 
221 intihar ile İzmir ve 173 intihar ile 
Ankara takip etti. Konya ili 89 intihar 
ile Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldı. En 
az intihar 1 intihar ile Bayburt, 2 in-
tihar ile Gümüşhane ve 3 intihar ile 
Artvin illerinde gerçekleşti.”

KABA İNTİHAR HIZI YÜZ BİNDE 4,15 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye‘de 2015 yılında yüz binde 
4,15 olan kaba intihar hızının 2016 
yılında yüz binde 3,86’ya düştüğü 
bilgisini veren Çapoğlu, “Yüz bin nü-
fus başına düşen intihar sayısını ifade 
eden kaba intihar hızı, Konya ilin-
de 2015 yılında yüz binde 4,86 iken 
2016 yılında yüz binde 4,15’e düştü. 
Diğer bir ifade ile Konya’da 2016 yı-
lında yaklaşık her yüz bin kişiden 4’ü 
intihar etti.  Kaba intihar hızının en 
yüksek olduğu iller yüz binde 10,70 
ile Tunceli, 9,11 ile Ardahan ve 8,47 
ile Burdur oldu. Kaba intihar hızının 
en düşük olduğu iller ise yüz binde 
1,19 ile Bayburt, 1,21 ile Rize ve 1,24 
ile Gümüşhane oldu. Konya ili yüz 
binde 4,15 kaba intihar hızı ile 35’inci 
sırada yer aldı” ifadelerini kullandı. 

EN FAZLA İNTİHAR 
“HASTALIK” NEDENİYLE OLDU
2016 yılında Türkiye intiharların 

yüzde 60’ının nedeni bilinmezken, en 

fazla intihar nedeninin yüzde 22,3 ile 
hastalık ve yüzde 8,9 ile geçim zorlu-
ğu olduğunu aktaran Çapoğlu, şunla-
rı kaydetti: “Konya’da ise intiharların 
yüzde 69,7’sinin nedeni bilinmezken, 
en fazla intihar nedeni yüzde 21,3 ile 
hastalık oldu. Ülkemizde 2016 yılında 
intihar edenlerin yüzde 47’si Asarak, 
yüzde 28,1’i ateşli silah kullanarak, 
yüzde 11,8’i yüksekten atlayarak in-
tihar etti. Konya’da ise intihar edenle-
rin yüzde 55,1’i asarak, yüzde 24,7’si 
ateşli silah kullanarak, yüzde 9’u ise 
yüksekten atlayarak intihar etti.

İntihar eden kişiler yaş grubuna 
göre incelendiğinde, 2016 yılında ül-
kemizde intihar edenler içinde en faz-
la intihar yüzde 11,1’lik oranla 20-24 
yaş grubunda oldu. Konya ilinde de 
intihar edenler içerisinde en fazla in-

tihar yüzde 13,5’lik oranla 20-24 yaş 
grubunda oldu.”

İNTİHAR EDENLERİN yüzde 32,6’SI 
İLKOKUL MEZUNU

Çapoğlu, intihar edenlerin eğitim 
durumuyla ilgili ise şu bilgileri verdi: 
“Ülkemizde 2016 yılında intihar eden 
kişilerin yüzde 26,5’i ilkokul mezu-
nuyken, yüzde 30,9’u ilköğretim, or-
taokul veya dengi meslek ortaokulu 
mezunu, yüzde 20,1’i Lise ve dengi 
meslek ortaokulu mezunu, 12,1’i ise 
yükseköğretim mezunuydu. Kon-
ya’da intihar edenlerin yüzde 32,6’sı 
ilkokul, yüzde 34,8’i ilköğretim, or-
taokul veya dengi meslek ortaokulu, 
yüzde 14,6’sı Lise ve dengi meslek 
okulu, yüzde 7,9’u yüksek öğretim 
mezunuydu.”
n TEVFİK EFE

Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Beyşehir’dede, otomobilin tarlaya 

uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, 
Beyşehir-Seydişehir Karayolunun 7. 
kilometresinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Ramazan Ç. (42) yöne-

timindeki 42 ZB 990 plakalı otomobil, 
Beyşehir’den Seydişehir’e seyir halin-
de iken Çiçekler Mahallesi yol ayrımın-
da sürücünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Tarla 

içerisinde bir ağaca çarparak devrilen 
otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcu-
lar Aysel Şensepetçi (42) ve Erdoğan 
Çimen (42) yaralandı. Yaralılar, olay 
yerine sevk edilen ambulanslarla kal-

dırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati 
tehlikesi bulunan sürücü Ramazan Ç, 
acil serviste yapılan müdahalenin ar-
dından Konya’ya sevk edildi.  n İHA

TÜİK Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu



Pos-Der Konya Şube Başkanı 
Doğan Arısoy, “Eğitimin tamamla-
masında önemli bir yer tutan kon-
ya’daki üniversitelerimizin birinde 
PTT Hizmetleri Bölümü açılmalı” 
dedi. Arısoy, “Bu bölümde, Mektup, 
koli, parasal posta ve lojistik hizmet-
leri alanında yeterli bilgi ve donanıma 
sahip nesillerin Konya’da yetişmesini 
istiyoruz.  

Açılacak MYO ile öğrenciler, 
PTT’de dağıtıcı ve özel kargo şirket-
lerinde çalışabilir, kargo/kurye şirketi 
de kurabilir, isterse diğer kamu  ku-
rum ve kuruluşlarında çalışabilir. Os-
maniye, Ağrı, Samsun,  Bolu,  Amas-
ya,  Siirt, Hakkari, Tokat,  Erzincan, 
Gümüşhane,  Erzurum illerinde,  
Posta Hizmetleri normal öğretim ve 

ikinci öğretim,  Uzaktan öğretim bö-
lümleri bulunmaktadır. Konya’mızda 
4 üniversitenin bulunduğu da dikkate 
alındığında, bir üniversitemiz YÖK’le 
protokol imzalayarak bu açığı kapata-
bilir. POST-DER Konya Şubesi olarak 
bizlerde diyoruz ki; PTT Genel Mü-
dürü Kenan Bozgeyik, 2023’e kadar 
PTT’nin 40 bin olan çalışan sayısının 
5 yıl sonra 100 bine çıkaracaklarını, 4 
bin 500 iş yeri olan sayısını 15 bine 
çıkaracaklarını, hangi yöne gidilirse 
gidilsin 20 dakikada bir PTT’ye ula-
şılacağı açıklaması vardır. Sadece 
işsizlik siyasetin değil aynı zamanda 
üniversitelerimizin de sorunu. Kon-
ya’mızın işsizlik konusunda elini taşın 
altına koymasını istiyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ 
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Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine eğitim verildi
Konya Büyükşehir Belediyesi Aile 

Destek Merkezi, aile danışmanlığı ve 
rehberlik hizmetleri yanında yaz dö-
neminde 22 ilçedeki Kur’an kursla-
rında 12-18 yaş aralığındaki öğrenci-
lere çeşitli konularda eğitimler verdi.  
Ailenin ve toplumun gelişimine yöne-

lik çalışmalarına devam eden Konya 
Büyükşehir Belediyesi Aile Destek 
Merkezi (KADEM), bünyesindeki sos-
yolog, iletişimci ve psikolog aile danış-
manı uzmanlar ile Konya halkına aile 
danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri 
veriyor. 

Şehirde yaşayan bireylerin sos-
yal, kültürel ve psikolojik mücadele 
güçlerinin artırılması, aile bireylerinin 
katılımcı, üretken, kendilerine yeterli 
hale gelebilmelerine katkı sağlamak 
için çalışmalarını sürdüren KADEM, 
yaz aylarında merkez ve ilçelerdeki 

Kur’an kurslarındaki öğrencilere eği-
timler verdi. Yaz dönemi boyunca 
İl Müftülüğü’ne bağlı 22 ilçedeki 44 
Kur’an kursunu ziyaret eder KADEM 
uzmanları, “Genç nesillerin hayata 
hazırlanmalarının sağlanması küçük 
yaşlardan itibaren oluşturulacak hayal 

gücünün hedefe dönüştürülmesine 
bağlıdır” fikrinden hareketle öğrenci-
lere çeşitli konularda eğitimler verdi. 

Kur’an kurslarında eğitim gören, 
12-18 yaş aralığındaki daha çok kız 
öğrenci gruplarının hedef kitle olarak 
belirlendiği eğitimlerde 1.898 gence 

ulaşıldı. Kurulduğu günden bu yana 
aile dokusunu güçlendirmek, aile bir-
liğini korumak, çözülmeleri önlemek, 
problemleri çıkmadan engellemeye 
yardımcı olmak üzere hizmet veren 
KADEM, eğitim alanındaki faaliyet-
lerini de arttırarak sürdürecek.  n AA

Seydişehir’de yol 
çalışmaları sürüyor

Seydişehir’de çöp 
konteynırları yenileniyor

Seydişehir Belediyesi ekipleri, 
yol açma çalışmaları kapsamında 
Ulukapı Mahallesi Taşağıl Bölgesi, 
Organize Sanayi Bölgesi, Bahçeliev-
ler Mahallesi ve 60 Evler bölgesin-
de 100 bin metrekare genişliğinde 
yeni yol açıldı.  Seydişehir Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından çalışmaların devam et-
tiğini kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, yol açma çalışmaları 
kapsamında 100 bin metrekarelik 
yolda malzeme serim çalışmala-
rının devam ettiğini kaydetti. Yol 
açma ve genişletme çalışmalarına 
ağırlık verdiklerini kaydeden Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, “Başta 
kent merkezi olmak üzere farklı bir-
çok bölgede çalışmalarımız devam 

ediyor. Ulukapı Mahallesi Taşağıl 
Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, 
Bahçelievler Mahallesi ve 60 Evler 
Bölgesinde 100 bin metrekare  ge-
nişliğinde yeni yol açıldı. Seydişehir 
Belediyesi olarak, ihtiyaç olan ve 
yeni yaşam alanlarında oluşan so-
runları çözmeye gayret ediyoruz. Bu 
bölgelerimizde açılan 100 bin met-
rekarelik yolumuzda 300 bin metre-
karelik malzeme serimi yaptık. Açtı-
ğımız yollarımızla, kent içi ulaşımın 
rahatlamasına da katkı sağlayacak. 
Amacımız en kısa zamanda yolla-
rımızı tamamlayarak, hizmete aç-
mak. Bu çalışmaların yapılmasında 
emeği geçen bütün ekibime teşek-
kür ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı, Telafer’i DEAŞ’tan kurtarma 
operasyona ilişkin, “DEAŞ, Telafer’de halkı canlı kalkan olarak kullanıyor” dedi

‘DEAŞ, Telafer’de halkı
kalkan olarak kullanıyor’

Türkmeneli Dernekler Federas-
yonu Başkanı Aydın Beyatlı, Irak’ta 
Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı 
Telafer’i DEAŞ’tan kurtarma operas-
yonu hakkında, açıklamalarda bulun-
du.

Operasyonun başladığı saatlerde 
Bağdat’ta bulunduğunu anlatan Be-
yatlı, bölgedeki gelişmeleri yakından 
takip ettiklerini, bu nedenle de sıklıkla 
Irak’a gittiğini aktardı. 

Beyatlı, Telafer’i terör örgütü DE-
AŞ’tan kurtarma operasyonuna İran 
destekli Haşdi Şabi milislerinin de ka-
tıldığını anımsatarak, bunun da sivil-
lerin zarar görmesi yönünde endişeye 
sebep olduğunu dile getirdi.

Binlerce kişinin Telafer’i terk et-
tiğini, çatışmalardan kaçanların uzun 
süreli yolculuk yapmak zorunda kal-
dığını aktaran Beyatlı, DEAŞ’tan en 
çok zararı ise Türkmenlerin gördüğü-
nü vurguladı.

Beyatlı, DEAŞ’ın iki yıl önce ele 
geçirdiği Musul’da da büyük acıların 
yaşandığını belirterek, “Musul halkı, 
kurtarma operasyonunda büyük acı-
lar yaşadı. Peşmerge ve hükümetin 
silahlı güçleri ile DEAŞ’ın geri çeki-
lirken verdiği zarar büyüktür. DEAŞ, 
görülmemiş işkenceler yaptı.” diye 
konuştu.

“25 BİN AİLE MAALESEF DEAŞ’IN 
ELİNDE MAHSUR”

“Hükümetin silahlı gücü ve diğer 
yandan DEAŞ’ın arasında kalan 400 
bin Telaferli Türkmen, ölümle işken-
ceyle yüz yüzedir. Adeta iki ateş ara-
sında kaldı.” ifadesini kullanan Aydın 
Beyatlı, şunları kaydetti:

“Haşdi Şabi ve hükümet güçleri-
nin kente girerken yaklaşımları endi-
şeye sokmaktadır. DEAŞ, Telafer’de 
halkı canlı kalkan olarak kullanıyor. 
Şu anda 25 bin ailenin maalesef DE-
AŞ’ın elinde mahsur kaldığı haberini 
alıyoruz. Bu terör örgütü zavallı, gü-
nahsız insanların ölümüne sebep ol-
maktadır. Telaferlilerin büyük kısmı 
önceki yıllarda Türkiye’ye göç etti. 
Diğerleri de Erbil, Kerbela ve Necef’e 
gitti. Artık bu operasyonun başlama-
sıyla kentte akrabaları olanlar süre-
ci yakından takip ediyor. Türkmen 
Federasyonu olarak sağlık ekibimizi 

hazırladık. Telafer civarında tahliye 
olanlara, kaçabilenlere sağlık desteği 
vereceğiz.” 

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 
dün sabah Telafer’i DEAŞ’tan kurtar-
ma operasyonunun başladığını belir-
terek, militanların teslim olma veya 
öldürülmeleri dışında başka seçenek-
lerinin olmadığını bildirmişti. 

Musul kent merkezinin 63 kilo-
metre batısında yer alan, Türkmen-
lerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 
Haziran 2014’ten bu yana terör örgü-
tü DEAŞ’ın elinde bulunuyor.
n AA

Seydişehir Belediyesi hizmetle-
rine ara vermeden devam ediyor. 
İlçede birçok çalışmaya imza atan 
ve uygulanmak üzere proje üreten 
Seydişehir Belediyesi, şimdi de şehir 
merkezinde eskiyen ve sağlıksız gö-
rüntü oluşturan çöp konteynırlarını 
yeniliyor. 

Seyyid Harun Bulvarı, Eski Ga-
raj Bölgesi gibi ana arterlerde bulu-
nan çöp konteynırlarını kaldırılarak 
yerine yeni çöp konteynırlarının yer-
leştirildiğini kaydeden Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, halk sağlığı ve 
temizlik noktasında titizlikle çalış-
malarına devam ettiklerini kaydetti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiple-
ri tarafından yürütülen çalışmalar 

kapsamında ana arterlerde bulunan 
çöp konteynırlarını değiştirilerek ye-
rine yenilerinin bırakıldığını belirten 
Başkan Tutal;” Daha sağlıklı, este-
tik, dayanıklı ve hijyenik yeni çöp 
konteynırlarını ana arterlerde farklı 
noktalara bırakılmaya başlandı. 

Estetik görüntüsüyle dikkat çe-
ken konteynırların ilçenin kronik 
sorunlarından olan çöp sorununu 
ortadan kaldıracağı gibi, çöplerden 
akan su ve içindeki kötü kokuları da 
dışarıya sızdırmayacak. 

Çöp konteynırlarımız temizlik 
ekiplerimiz tarafından düzenli ola-
rak temizlenip dezenfekte edilecek” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Posta hizmetleri bölümü, Konya’ya kurulmalı’

Pos-Der Konya Şube Başkanı Doğan Arısoy

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Aydın Beyatlı
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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

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

- Fabrikamızın 
alüminyum döküm 

birimine daha 
önce alüminyum 
dökümde çalışmış 
tecrübeli personel 
alımı yapılacaktır.
 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

3.Org.San.Böl. İhsandede cad. 
20 nci sok. no:19 Selçuklu/KONYA



24 AĞUSTOS 201710 HABER - İLAN

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.

Bozkır Belediyesi Geleneksel 3. Sünnet Şöleni mehter 
yürüyüşünün akabinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Bozkır’da sünnet
şöleni gerçekleşti

Bozkır Belediyesi Geleneksel 3. 
Sünnet Şöleni ilçe merkezinde yapı-
lan geleneksel mehter yürüyüşünün 
akabinde kapalı pazar alanında yapı-
lan şölenle büyük bir coşkuyla ger-
çekleştirildi. 

Bozkır Belediyesinin geleneksel 
hale getirerek bu yıl üçüncüsünü dü-
zenlediği geleneksel sünnet şölenin-
de, daha önceden Bozkır Devlet Has-
tanesinde sünneti gerçekleştirilen 84 
çocuğun düğünleri yapıldı. Şölene 
Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar 
Komisyonu Başkanı Ak Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız, Ak Par-
ti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin 
Usta, Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, Ahırlı Belediye Baş-
kanı İsa Akgül ve Yalıhüyük Belediye 
Başkanı Hasan Koçer de katıldı. 

Şölenin açış konuşmasını yapan 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, yarının geleceği olan çocukların 
bu anlamlı günde yanlarında olmak-
tan dolayı duyduğu mutluluğu ifade 
ederek, sünnet olan 84 çocuğu tebrik 
etti. 

3 yılda toplamda 284 çocuğun 
sünnetine vesile olduklarını vurgu-
layan Başkan Gün, konuşmalarında 
şu ifadelere yer verdi, “bu günün kü-
çükleri, yarının büyükleri iş tam kar-
şımızda ve erkekliğe ilk adımlarında 
yanlarındayız. İnşallah bu çocukla-
rımızın yarın mürüvvetlerinde de 
yanlarında olacağız. 3 yıldır düzen-
lemiş olduğumuz ve geleneksel hale 
getirdiğimiz sünnet şölenimizde bu 
yıl 84 çocuk, toplamda 284 çocuğun 
sünnetine vesile olduk, düğünlerini 
yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
sünnet olan çocuklarımıza bisiklet 
ve sünnet kıyafetleri hediye ettik. Bu 
bir hayır işidir. Bu tür organizasyon-
ları yatırım belediyeciliğinden daha 
çok önemsiyoruz. Bu gün yaptığımız 
organizasyon belki de yaptığımız en 
önemli hizmetlerden bir tanesidir” 
dedi. 

Bu günün gençliğinin 15 Tem-
muzda hainlere ve kumpasçılara 
karşı dimdik karşısında durduğunu 
da ifade eden Başkan Gün, “İnşallah 
bu çocuklarımız bir daha 15 Temmuz 
gibi hain bir darbe girişimiyle karşı 
karşıya kalmayacak. Kalmaması için 
var gücümüzle çalışmaya devam 

edeceğiz. Bu yüzden iyi ki biriz, iyi ki 
beraberiz, iyi ki hep birlikteyiz diyor, 
sünnet olan 84 çocuğumuzu tebrik 
ediyor, programımızın hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Bu tür organizasyonların birlikte-
liğe ve beraber olmaya vesile olduğu-
nun altını çizen Bozkır Kaymakamı 
Emre Öztürk, konuşmalarında şu 
ifadelere yer verdi, “Bozkır Beledi-
yemizin düzenlemiş olduğu bu tür 
programlar, birlikteliğimizi ve be-
raberliğimizi arttırıyor. Bu anlamda 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Çocuklarımızın mutluluğu 
gözlerinden okunuyor. İnşallah bu 
çocuklarımız vatanımıza ve milleti-
mize hayırlı birer evlat olacak” diye 
konuştu. Peygamber efendimizin 
sünnetinin uygun bir şekilde yerine 
getirildiğin vurgulayan Ak Parti Kon-
ya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, 

programda emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Milletvekili Usta, “Ço-
cuklarımızın en mutlu gününe ortak 
oluyoruz. Bu mutluluğa ortak oldu-
ğumuzdan dolayı emeği geçenlere 
tekrardan teşekkür ediyor, progra-
mın hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum” diye konuştu. 

Bugün büyük bir güzelliği yaşa-
dıklarını, çocukların sünnet düğü-
nünü yaptıklarını ve damatlıklarını 
da görmeyi umut ettiğini söyleyen 
Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar 
Komisyonu Başkanı Ak Parti Kon-
ya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ko-
nuşmalarında şu ifadelere yer verdi, 
“Bozkır her zaman farklıdır, Bozkır 
farklı bir sevdadır, Bozkır yaşanılası 
bir sevdadır. Bozkır’ın havasını tenef-
füs etmek, suyunu içmek çok güzel, 
muhabbetini yüreğinde hissetmek 
çok güzel. Bu gün de bu anlardan 
birini yaşıyoruz. Bu gün buradayız 
çocuklarımızın coşkusunu yaşıyoruz. 
Bizleri çocukların bu coşkusuna ortak 
eden, bu programın düzenlenme-
sinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, sünnet olan çocuklarımızı teb-
rik ediyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından çocukla-
rın sünnetlerini gerçekleştiren Bozkır 
devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. 
Numan Varol ve ekibine ve progra-
mın destekçilerine Milletvekili Ziya 
Altunyaldız ve Başkan İbrahim Gün, 
teşekkür plaketi hediye etti.
n HABER MERKEZİ 
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İş makinesinden 150 litre mazot çaldılar
Beyşehir Belediyesine 

ait asfaltlama yapan iş ma-
kinesinden kimliği belirsiz 
kişi veya kişilerce yaklaşık 
150 litre mazot çalındı. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye 
bağlı Hamidiye Mahallesi 
Muammer Taşkoy Cadde-
si’nde asfalt çalışması yapan 
Beyşehir Belediyesine ait iş 
makinesinin deposundan, 
gece park halindeyken he-
nüz kimliği belirlenemeyen 
kişi veya kişilerce mazot ça-

lındı. Sabah işe gelen opera-
tör, depo kapağının kırılmış 
olduğunu fark edince polise 
haber verildi. 

İhbar üzerine olay ye-
rine gelen polis, yaptıkları 
incelemede asfalt serme 
makinesinden yaklaşık 150 
litre mazot çalındığını belir-
ledi. Polis ekipleri hırsızlık 
olayını gerçekleştiren kişi 
ya da kişileri yakalamak için 
çalışma başlattı.
n İHA 
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Ereğli’de Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Kapalı pazar yerinde açılan fuara Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
120 firma katıldı. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli’ye güzel yatırımlar yapmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti

Ereğli’ye değer katacak fuar
Ereğli Tarım, Hayvancılık, Kültür, 

Sanat Festivali ve Tarım-Hayvancı-
lık Fuarı açıldı. Açılış programına AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi 
Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı 
İbrahim Büyüktorun, Kurum Müdür-
leri, Oda Başkanları, STK Temsilcileri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan 
Ereğli Ticaret Odası Başkanı Enver 
Bozkurt, “Şehrimize yakışan güzel 
bir organizasyonun açılışında bir 
aradayız. Fuar ve festivalin hayırlı 
olmasını diliyorum, emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyorum“dedi. Enver 
Bozkurt’un ardınadn kürsüye gelen 
Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zeke-
riya Ünlü: “Bu tür fuarlar tarım ve 
hayvancılık şehri olan Ereğli’miz için 
önem taşımaktadır. Bu güzel orga-
nizasyonun gerçekleşmesinde emek 
sarf eden başta Belediye Başkanımız 
olmak üzere emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” dedi. 

Fuara katılımın yoğun olduğunu 
belirten Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven, “Şehrimizin tanıtımı 
açısından çok değerli bir organizas-
yonu gerçekleştiriyoruz. Tarım, süt 

ve hayvancılık şehri olan İlçemizde 
bu tür fuarların her yıl düzenlenme-
si gerekiyor. Birçok ilden büyük olan 
Ereğli’miz bu tür organizasyonları 
hak ediyor. Ereğli Belediyesi olarak 
öncülük ettiğimiz bu fuarımıza des-
teklerini esirgemeyen Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığımıza, Ereğli 
Kaymakamlığımıza, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğimize, Ereğli Ticaret 
ve Sanayi Odamıza, Ticaret Borsa-
mıza, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonumuza, Süt Üreticileri 
Birliğimize, Damızlık ve Sığır Yetiş-

tiriciliği Birliğimize, Ziraat Odamıza 
teşekkür ediyoruz. 4 gün sürecek 
fuarımıza 110’dan fazla firma katılı-
yor. Hemşehrilerimizin fuarımıza ve 
festival programlarımıza katılmalarını 
bekliyorum. Fuarımız Ereğli’mize ha-
yırlı uğurlu olsun” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, “Bu fuar şehrimizin tanıtı-
mı için önemli bir organizasyon olma 
özelliği taşıyor. Tabiki böyle önemli or-
ganizasyonları her yıl daha geniş çap-
ta yapmalıyız. Tarım ve Hayvancılıkla 
ilgili kurumlarımızdan, odalarımızdan 

ve sivil toplum kuruluşlarımızdan bu 
konuda destek bekliyoruz. Onların da 
desteğiyle bu organizasyonları Türki-
ye ve hatta Dünya çapında yapmalı-
yız. Bu fuarın yapılmasını sağlayan 
Belediye Başkanımıza ve emeği olan 
herkese teşekkür ederim. Hayırlı 
uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 

 “Ereğli bu tür organizasyonları 
hak ediyor. Gerçekten güzel bir fuar 
oldu” diyen Ereğli Kaymakamı Ömer 
Lütfi Yaran da şunları kaydetti: “Tüm 
hemşehrilerimizi fuarı görmeye davet 
ediyorum. 

Ayrıca fuarın son gününde de bir 
süt içmede rekor denemesi yapılacak 
halkımızın iştirak etmesini diliyorum. 
Ereğli’nin tanıtımının en güzel şekil-
de yapılacağı bu tür fuarların her yıl 
yapılmasını temenni ediyor bu çerçe-
vede tüm kurum, oda ve sivil toplum 
kuruluşlarımızı destek vermeye davet 
ediyorum. 

Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Ereğli Müftüsü Celal Malkoç’un 

yapmış olduğu duanın ardından pro-
tokol üyeleri kurdele keserek Ereğli 
Tarım, Hayvancılık, Kültür, Sanat 
Festivali ve Tarım-Hayvancılık Fua-
rı’nın açılışını gerçekleştirdiler.  
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Kapalı pazar yerinde 
açılan fuara Türkiye’nin dört bir yanından gelen 120 firma katıldı.
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Sağlık hizmetlerinde
çok başlılık kalkacak

Sağlık Bakanlığından
zayıflama hapına takip

Sağlık Bakanı Demircan, sağlık hizmetlerinde 
çok başlılığın verimi düşürdüğünü gördüklerini 
belirterek, çok başlılığın kalkacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara Dış-
kapı Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji On-
koloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi 
altına alınan 2 yaşındaki epilepsi hastası Kadir 
Kaya’yı ziyaretinin ardından, basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. 

Bugün basında yer alan “kanun hükmünde 
kararnameyle sağlıkta tek çatı sistemine dönüle-
ceğine” dair haberin hatırlatılması üzerine Demir-
can, “Eski sisteme dönüş diye bir şey yok. Sağlıkta 
hizmetlerin sunumunda o günün şartlarında ya-
pılması gereken düzenlemeler yapıldı ve onlarla 
bugüne geldik” diye konuştu.

Türkiye’de yürütmede çok başlılık sürecini 
sonlandırmak için referandum yaptıklarını be-
lirten Demircan, 16 Nisan anayasa değişikliği 
referandumunda hedefin, başbakanlık ve cum-
hurbaşkanlığı arasındaki iki başlılığın ortadan kal-
dırılması olduğunu dile getirdi.

“Bu, iki başlılığı ortadan kaldırabilmek için 
yürütmeyi tek elde toplamak, yasama, yürütme-
yi birbirinden ayırmak ama erkleri tek elde top-
lamak şeklinde bir düzenlemeydi. Yürütme tek 
elde toplanacak diye anayasa değişikliğini yaptık.” 
ifadelerini kullanan Demircan, şunları kaydetti: 
“Bizim daha önceki modelimizde sağlık hizmetle-
rinde hizmet çok başlılığa doğru gidiyordu. Kamu 
hastaneleri kurumu, sağlık müdürlükleri ve halk 
sağlığı kurumu vardı. Bu bize şunu çağrıştırıyor, 
orkestra bir taneyse şef bir tane olmalı. Olaya böy-
le yaklaşmalı. Çok başlılığın verimi düşürdüğünü 
gördük. Bizim arzuladığımız grafikteki hız aşağı-
ya doğru asılıyor. Çok başlılık kalkacak. Şu anda 
ortalıkta taslak diye gezen metin bizim metnimiz 
değil. Bizim metnimizi kanun hükmünde kararna-
mede göreceğiz.”  n AA

Adana’da internetten aldığı zayıflama ilacı-
nı kullanan bir kişinin yaşamını yitirdiği iddiaları 
üzerine Sağlık Bakanlığı, söz konusu ürünü takibe 
aldı.

Sağlık Bakanlığı, Adana’da internetten aldığı 
zayıflama ilacını kullanan bir kişinin yaşamını yi-
tirdiği iddiaları üzerine söz konusu ürünü incele-
mek için harekete geçti. 

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindi-
ği bilgiye göre, internet üzerinden satın aldığı Çin 
malı ürünü kullanan Çukurova Üniversitesi perso-
neli Mustafa Yiğit’in (29) hayatını kaybettiğine yö-
nelik haberler üzerine ürün, Sağlık Bakanı Ahmet 
Demircan’ın talimatıyla yetkililerce takibe alındı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapı-
lan incelemede, söz konusu ürünün, sağlık beyanı 
mevzuatına aykırı şekilde tanıtım ve satışının ya-
pıldığı tespit edildi.   

Mevzuata aykırı tanıtım ile satış yapan 21 
internet sitesi, erişime engellenmesi talebiyle 
Erişim Sağlayıcıları Birliğine, yapılan reklamların 
aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle de Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığına bildirildi. 

Bunun yanı sıra söz konusu internet siteleri 
hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyu-
rusunda bulunulması için işlemler başlatıldı. 

Öte yandan Bakanlık, basında yer aldığı şekliy-
le, internetten satın aldığı ürünü kullanan ve ha-
yatını kaybettiği belirtilen kişinin ailesiyle irtibata 
geçti.

Bakanlık, ürünün insan sağlığına zararlı mad-
de içerip içermediğinin belirlenmesi için Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kurumuna iletilme-
sini talep etti. 

Ürünü son kullanımından üç saat sonra rahat-
sızlanmış

Çukurova Üniversitesinde bilgi işlem persone-
li olarak görev yapan Mustafa Yiğit, 4 gün önce 
kalp rahatsızlığı nedeniyle üniversiteye bağlı Bal-
calı Hastanesine başvurmuş, burada tedavi altına 
alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen aynı 
gün yaşamını yitirmişti. 

Yiğit’in ailesi, oğullarının dolabında ölümün-
den iki gün önce internetten sipariş vererek aldığı 
zayıflama ilacı ve faturasını bulduğunu belirtmiş, 
iş arkadaşları da aileye Yiğit’in ilacı sabah iki saat 
arayla iki kez kullandığını, son kullanımından üç 
saat sonra da rahatsızlandığını ifade etmişti.
n AA

Karaman Milletvekili Recep Konuk, Pancar Ekicileri Kooperatifinin (PANKOBİRLİK) Olağan Genel 
Kurulu’nda aday olmayacağını açıklaması üzerine çiftçiler, tekrar aday olması için çağrıda bulundu

‘Konya Şeker dışında 
bir kaygım yok’

Konya Şeker Fabrikası bahçesine gelen 
bir grup çiftçi, Konuk lehine tezahüratta 
bulundu.

Ziraat odalarının il ve ilçe teşkilatla-
rının da destek verdiği toplantıda Recep 
Konuk’un yeniden aday olması için çağrı 
yaptı. 

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu 
Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Ko-
operatifinin 65. Olağan Genel Kurulunda 
aday olmayacağını açıklamıştı. Genel ku-
rulda aday olmayacağını açıklayan Recep 
Konuk’u kararından vazgeçirme çabaları 
sürüyor.  Başta Çumra ve Altınekin olmak 
üzere tüm ilçelerden STK’lar, Ziraat Odala-
rı, Konya Şeker’e yürüyerek Konuk’un ka-

rarından vazgeçmesini istediler.
 Binlerce kalabalığın önünde çiftçilere 

seslenen Başkan Konuk, 26 Ağustos Cu-
martesi yapılması planlanan genel kuru-
lun ertelenebileceğine dikkat çekti. Aldığı 
kararın şahsı adına olmadığını ifade eden 
Konuk, “Bana belli bir süre müsaade edin 
ortama bakalım. Daha görüşeceğimiz yer-
ler var. Konya Şeker dışında bir kaygım 
yok. Çalışmalarımızla Türkiye’ye, dünyaya 
örnek olduk. Biz olmadan da bu kurumun 
yürümesi gerekiyor. Bu kararı kolay alma-
dık. Çiftçimizle beraber bugünlere geldik. 
Biz üreticinin aleyhine olan bir kararı asla 
almayız. Kurum zarar görmesin diye kuru-
mun önünde değil yanında olacağım” diye 
konuştu.
n METE ALİ MAVİŞ 
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, atıksu arıtma tesislerinin önemine işaret ederek, “Atıksu arıtma işlemi, gün geçtikçe 
hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun ıslah edilmesi işlemidir. Özellikle göl ekolojisine olumlu etki yapmaktadır” dedi

‘Sağlığı ve çevreyi koruyor’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
işletilen Konya Kentsel Atıksu Arıt-
ma Tesisi, toplum sağlığına katkısının 
yanı sıra su tasarrufu sağlayan ve ek 
maliyetlerden kurtaran işleviyle şeh-
rin en önemli tesislerinin başında ge-
liyor. KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 
sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu 
kapsamında hizmet alanına giren ilçe 
ve mahallelerde de atıksu arıtma te-
sislerini yaygınlaştırıyor. 

Konya Kentsel Atıksu Arıtma Te-
sisi’nin hem çevre sağlığını korudu-
ğunu, hem de su sarfiyatını minimize 
ettiğini belirten Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Te-
sisimiz, Avrupa Birliği (AB) standart-
larında arıtılmış atıksuyu elde edecek 
şekilde tasarlanmıştır. 1 milyon kişi 
eşdeğer nüfus ve 200 bin metreküp/
gün atıksu debi değerine göre dizayn 
edilen tesisimiz, çıkışında 2016 yılın-
da 62 milyon 610 bin 591 metreküp/
yıl atıksuyu, ilgili yönetmeliklerde 
belirtilen standartlara uygun arıtarak 
DSİ’nin projelendirmiş olduğu Konya 
Ana Tahliye Kanalına deşarj etmiştir. 
Kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde 
işletilmekte olan Konya Kentsel Atık-
su Arıtma Tesisimizde, İl Çevre ve Şe-

hircilik Müdürlüğü tarafından haftada 
2 defa alınan numunelerin akredite 
olmuş laboratuarda yapılanan analiz-
leriyle işletme kontrolü yapılmaktadır. 
Ayrıca tesis çıkışında bulunan on-line 
cihaz ile de ilgili standart parametre-
lerin izlenmesi ve denetimi Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nca yapılmakta-
dır” dedi. 

HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI 
AÇISINDAN ETKİSİ BÜYÜK 

Konya şehrinden kaynaklanan 

atıksuların arıtılması ile halk ve çevre 
sağlığı ile Tuz Gölü Havzasında, özel-
likle göl ekolojisi üzerinde son derece 
olumlu etkiler yaptığına dikkat çeken 
Başkan Akyürek, “Atıksuların arıtıl-
ması prosesinde oluşan yaklaşık 150 
ton/gün arıtma çamuru stabilize edil-
mektedir. Bu amaçla anaerobik ça-
mur çürütücülerde çürütülen arıtma 
çamurlarından biyogaz elde edilmek-
tedir. Yenilenebilir enerji kaynakların-
dan olan biyogazın içerisinde bulunan 
metan gazı, gaz motorları vasıtasıyla 
elektrik enerjisine dönüştürülerek şe-
bekeye iletilmektedir. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK)’undan 
Üretim Lisansı ve Enerji Bakanlığı’n-
dan onay alınarak yenilenebilir ener-
ji üreticisi olarak bu alanda faaliyet 
gösteren ilk lisanslı atıksu arıtma te-
sisi olma özelliğini de kazanmıştır. Bu 
izinler neticesinde; tesisimizde kuru-
lan 2,5 MW’lık Kojenerasyon Ünitesi 
ile 2016 yılında 7 milyon 505 bin 145 
kwh elektrik üretimi gerçekleştirile-
rek, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 
44’ü geri dönüşümle karşılanmıştır” 
diye konuştu. 

KOSKİ İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE 
DEVAM EDİYOR 

Aynı zamanda ekonomik değe-

ri olan arıtma çamurlarının toprak-
ta kullanılması için ilgili yönetmelik 
çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, 
Halk Sağlığı Müdürlüğü ve DSİ Bölge 
Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyon 
tarafından arıtma çamurlarının kulla-
nılacağı arazilerde gerekli toprak ve 
arıtma çamuru numuneleri alındığını 
vurgulayan Başkan Akyürek, “Konya 
Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi’nden 
kaynaklanan stabilize arıtma çamur-
larının toprakta, ağaçlandırma saha-
larında ve tahılda kullanımına uygun 

olduğundan gerekli olan ‘Stabilize 
Arıtma Çamuru İzin Belgeleri’ni ala-
rak bu alanda Türkiye’de bir ilke imza 
atan KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 
arıtma çamurlarını ilgili yönetmelik-
lere uygun bir şekilde 5 milyon 471 
bin metrekarelik alanda toprakta kul-
lanılmasının uygulanmasına başla-
mıştır. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz; 
bünyesinde azot, fosfor ve diğer besin 
maddelerini bulunduran arıtma ça-
murlarını iyi bir toprak iyileştiricisi ve 
organik gübre olarak kullanılmasının 
önünü açmıştır” ifadelerini kullandı. 

MOR ŞEBEKENİN 
KAPASİTESİ ARTIRILIYOR 

Mor Şebeke Atıksu Geri Kaza-
nım Sistemini, ülkemizde ilk olarak 
projelendiren ve devreye alan KOSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılında 
215 bin 232 metreküp/sezon sulama 
suyu üreterek aynı oranda kullanma 
suyundan tasarruf sağladığını da ifa-
de eden Başkan Akyürek, Mor şebe-
ke projesinin kapasitesinin artırılması 
için gerekli çalışmalara başlanıldığını 
da sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek

Son zamanların en 
popüler olayı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun yürüyü-
şü sırasında karavanda 
çektirdiği beyaz atletli 
fotoğrafı. 

Bildiğiniz üzere Kı-
lıçdaroğlu, kızı Zeynep 
Hanımla birlikte ka-
ravanda mütevazı bir 
yemek yiyor. Masada 
taze kuru fasulye, pilav, 
yoğurt ve poşette ekmekler var. 
Bu fotoğrafı garipleştiren ne diye 
sorarsanız iyi bir şekilde organize 
edilen masanın sonrasında Hürri-
yet Gazetesi’nin bu görseli ‘’Vatan-
daş Kemal’’ diyerek duyurması. 
İşte buradan sonra insanların dö-
nüp düşünmesi gereken bazı ko-
nular var. Bunca zaman ana muha-
lefet partisi görevini üstlenen CHP, 
halkın içerisinden gelmediğini 
kendilerini sınıflandırdıklarını kabul 
edercesine bunu nasıl terse çeviri-
riz diyerek çalışmalarına başlamış 
durumda. Ancak unutulan bir ger-

çek varsa o da CHP’nin 
çok uzun zaman önce-
sinden bu yana halktan 
uzaklaştığı. Bu uzak-
laşma peşi sıra başa-
rısızlıklar getirse de 
kabullenişi zor olmaya 
devam ediyor. Bulun-
duğu coğrafyaya aykırı 
davranışlarla gündem 
olan bu kesim bir anda 
ne olduysa 2019 se-

çimleri öncesinde strateji değiştir-
diğini Kemal Kılıçdaroğlu’nun ha-
reketleriyle göstermiş oldu. Her ne 
kadar soru işaretleri ile dolu bir sü-
reç içinde olsalar da ne yaptıklarını 
nasıl bir tiyatro içerisinde olduk-
larını görmek mümkün. CHP’nin 
takınmış olduğu bu tavır neler ka-
zandırır bilinmez ama hiç üzerine 
düşmedikleri hiç kaleye almadıkları 
halkın davranışlarını kendilerine rol 
biçmeleri tartışmasız bu süreçte 
karşılarına defalarca çıkacaktır.  
Tüm bu resimlerin yankıları de-
vam ederken sosyal medya üze-

rinden en çok konuşulan konu ise 
‘’Gazoz olma efsane ol’’ başlığı 
ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın geçmiş zamanlardan 
bu güne kadar yayınlanan halkla iç 
içe ve doğal fotoğrafları oldu. Ba-
kıldığı zaman bu fotoğraflar birçok 
cevabı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 
ve Hürriyet Gazetesine verse de 
hazımsızlığın ulaştığı durumlar tar-
tışılmaya devam edeceğe benziyor.  
Son olarak HDP ile seçimler-
de ortak çalışma sinyalleri veren 
CHP’nin halkın ve kendi seçmen-
leri gözünde ne duruma düşeceği 
büyük merak edilen bir diğer konu. 
Bunca zamandır zarar veren bir 
oluşum ve nereye hizmet ettiği 
belli olan bir parti ile işbirliği yap-
mak kime ve neye hizmet olduğu 
da aşikâr. Cumhurbaşkanı ve Ak 
Parti’yi bitirmek adına her fırsatı 
değerlendirmek isteyen CHP’nin 
bu tutumu tüm gerçekliği gözler 
önüne serse de yaklaşan seçimler 
kime ve nereye cevap olacağını hep 
birlikte göreceğiz. 

BEYAZ ATLETLİ! 

ibrahim@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Kamu işçileri için 2017 ek  ödeme tarihleri belli oldu
Devlet ve devlete bağ-

lı müesseselerde çalışan 
işçilere bu yıla ilişkin ilave 
tediyenin birinci yarısı 25 
Ağustos’ta, ikinci yarısı 25 
Aralık’ta verilecek.

Devlet ve devlete bağ-
lı müesseselerde çalışan 
işçilere bu yıla ilişkin ilave 
tediyenin (ödemenin) bi-
rinci yarısı 25 Ağustos’ta, 
ikinci yarısı 25 Aralık’ta 
verilecek.

Bakanlar Kurulunun 
konuya ilişkin kararı, Res-
mi Gazete’nin mükerrer 
sayısında yayımlandı.

Buna göre, devlet ve 
devlete bağlı müessese-
lerde çalışan işçilere bu yıl 
verilecek ek ödemenin bi-
rinci yarısı 25 Ağustos’ta, 
ikinci yarısı ise 25 Aralık’ta 
gerçekleştirilecek.  n AA
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Konya İmam Hatip Okulu kurucularından merhum Avukat Tahir Mihcizade’nin kızı Fatma 
Yıldız Şaşmaz vefat etti. Merhume Şaşmaz, dualarla Hacıfettah Mezarlığı’na defnedildi

Fatma Yıldız Şaşmaz
Hakk’ın rahmetine kavuştu

Konya İmam Hatip Okulu kuru-
cularından ve okulun hukuk bilgisi 
hocalarından merhum Avukat Ta-
hir Mihcizade’nin kızı ve Ali Men-
nan Mennanoğulları’nın ablası Fat-
ma Yıldız Şaşmaz hayatını kaybetti. 
Bir süredir hastanede tedavi gören 
merhume Şaşmaz, akciğer kanseri 
nedeniyle hastanede hayatını kay-
betti.

76 yaşında hayata gözlerini yu-

man Fatma Yıldız Şaşmaz’ın cena-
zesi Hacı Fettah Külahcı Camii’nde 
kılınan öğle namazına müteakip 
Hacıfettah Mezarlığı’na defnedildi. 
Cenazede merhumenin akrabaları 
ve sevenleri son görevlerini yerine 
getirdiler. Yenigün Gazetesi olarak 
1 kız 1 erkek annesi olan merhume-
ye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve 
yakınlarına başsağlığı ile metanet 
diliyoruz.  n UFUK KENDİRCİ

İNBAY Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnal’ın eşi Ayşe İnal 44 yaşında 
hayata gözlerini yumdu. Merhume İnal, sevenlerinin omuzlarında Sille Mezarlığına defnedildi

İşadamı Mehmet İnal’ın
eşi Ayşe İnal vefat etti

İNBAY Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet İnal’ın eşi Ayşe İnal vefat etti. Geçirdiği 
rahatsızlık sonucu 44 yaşında Hakk’ın rahmetine 
kavuşan Merhume Ayşe İnal, geçtiğimiz gün İkindi 
namazına müteakip Sille Ak Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Sille Mezarlığına defnedildi. Mer-
hume İnal’ın cenazesine sevenleri, dostları ve akraba-
ları katıldı. Merhume İnal’ın yakınları ise gelen dost 
ve akrabalarının taziye dileklerini kabul etti. Tekbirler 
eşliğinde omuzlarda taşındıktan sonra toprağa verilen 
İnal’ın yakınları mezarı başında dualar etti.Merhume 
Ayşe İnal 1’i erkek 2’si kız olmak üzere toplam da 3 
çocuk annesiydi. Yenigün Gazetesi olarak Ayşe İnal’a 
Allah’tan rahmet, başta Mehmet İnal olmak üzere, 
İnal ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n TEVFİK EFE

Ne kendine ne de 
yaşadığı hayata ait olma-
yan iki insan, iki ömür, iki 
derme çatma baht!  Her 
şeyleri ikilik olup da yaşa-
dıkları aşk tek olacak olan 
iki isimsiz. Azam, benim 
ondan önceki yaşamış-
lığımın nihayeti, ondan 
sonra yaşayacağımın 
besmelesiyken, ben şart-
sız, kuralsız ona ait olmak 
isterken, ama olamamışken, O benim ne 
çok şeyim oluvermişti. 

Balkan Harbi yılarında İstanbul’un 
en gözde semtlerinden birinde saraylı 
ninem, savaşta bir ayağını kaybetmiş ise 
de henüz yazma yetisini yitirmemiş olan 
babam ve annem ile birlikte yaşıyorduk. 
Ben, çoktan odama çekilmiş belki de 
yokluk zamanındaki en büyük nimet 
olan lambanın ışığında, kime vereceğimi 
hiç düşünmeden elime aldığım mendili 
işlemekteydim. Gece sessizdi, dışarısı 
soğuk. Oysa ben bu sessizliğe ve acıtan 
ayaza rağmen, yılmadan cepheye akın 
eden katarların seslerini duyar gibiydim. 
Yahut katarlarla birlikte gidenlerin ses-
sizliğini... Gecenin geç vakti olmasına 
rağmen bütün gündüzleri tüketmişim 
gibi sanki bitirmek üzere olduğum narçi-
çeğinin son yaprağını işliyordum. 

Duyduğum seslere gece vakti evimi-
zin tahta kapısına yüklenen bir elin heybe-
ti eklendiğinde gelenden olmasa bile onu 
hiç beklemiyor olmamdan korkmuştum. 
Odamdan çıkıp hızla merdivenlerden 
inerken adımlarımın nasıl titrediğini hatır-
larım yıllar sonra. Azam’ı her gördüğüm-
de yine öyle oluyordum. 

Ben daha sofaya inmeden babam 
kapıya yürümüş gelenin kim olduğunu 
sormaksızın alıvermişti hanesine. Ninem 
her şeyden habersiz uyuyordu. Annem 
ve ben şaşkınlık ile korkunun izin verdi-
ğince gece vakti evimize gelen bu yapan-
cıya bakıyorduk. 

Sol omzundan bilmem hangi ec-
nebinin kurşunuyla yaralanmış olan ve 
hasbelkader konağımızın kapısına gelen 
bu yabancı kimdi? Daha içeri girer gir-
mez yığılmıştı yere. Yorgun ayakları daha 
fazla taşıyamamıştı heybetli gövdesini. 
Annemle ben dokunmaya korkarken ba-
bamın çok evvelden tanıyormuş gibi yar-
dım edip uzattığı sedirde değil de ölüm ile 
yaşam arasındaki eşikte duruyor gibiydi. 
Ülkemde o eşikten geçip ölenlerin sayısı 
yüz binleri aşmışken, hepsine de bu ka-
dar mı yakışmıyordu ölüm? 

Ölümün kara örtüden bir kisve oldu-
ğunu ve hiçbir yaratılmışa yakışmadığını, 
yakışmayacağını anlamıştım ama artık 
çoktan tersyüz olmuş vatanıma bu ça-
resiz ellerimle nasıl yazacaktım yeni bir 
geçmiş ya da yeni bir gelecek? 

Yazamayacak olduğumu bütün ça-
resizliğimle biliyorken ve bu çaresizliğin 
rengini de yine en çok siyaha yakıştırmış-
ken daha o vakit adını öğrenmemiş oldu-
ğum yabancının bir anlık açılıp kapanan 
gözlerini görmüştüm. 

Hangi renkti gözleri? 
Hem geceye, hem korkuya, hem de 

ölüme benzeyen siyahtı. Siyah ne çok 
renkti de tüm bunların hepsiyle birlikte 
girmişti bu yabancının bakışlarına. Daha 
fazla bakmaya içim elvermiyor sedirde 
uzanan kusurlu güzelliğe. Ellerimle yokla-
yıp tutunabilecek bir yer arıyorum. Sonra 
yığılırcasına oturuyorum merdivenin son 
basamağına. Tüm olup bitenleri, başımı 
ellerimin arasına alıp oradan izliyorum 
sabaha kadar. Babamın, sanki yıllardır 
bu işi yapıyormuş gibi yarayı sarmasını,  
annemin gazlı bezler bulmasını, sedirde 
uzanan güzel yüzlü adamın anlının ter-
leyişini hiç kalkmadan oturduğum mer-

divenden görüyorum. Ve 
ölesiye merak ediyorum, 
yaşaması için herkesin 
elinden geleni yaptığı bu 
adamın kim olduğunu. 

Sonunda sabahın 
ilk ışıklarını görmek üze-
reyken gözlerim, annem 
ve babam yapılacak her 
şeyi bitirip geriye kalanı da 
Allah’a bırakmışken fark 
ediyorum ki herkesten çok 

ben istemiştim O’nun gözlerini açmasını. 
Bu heybetli adam uyanacak ve ben sa-
baha kadar aklımda biriktirdiğim bütün 
soruları soracaktım ona. Fakat önce adını 
sormalıydım. 

Sonra, oturduğum merdivenden 
çok önemli bir şeyi unutmuş olduğumu 
fark edip hızla kalkıyorum. Sedef işli ter-
liklerim ses çıkarmasın diye çabalayarak 
geçiyorum odama. Neredeydi işlemekte 
olduğum mendil. Daha bitirmemiş oldu-
ğum narçiçeğini bu yabancı uyanmadan 
işleyip O’na vermeliydim. 

Gün, henüz bir mızrak boyu ufuktan 
yükselmişken, babam ve annem yorgun 
geçirdikleri geceden hala uyanamamış-
ken, ben bu yabancıya vermeye niyet 
ettiğim küçük hediyemi çoktan tamamla-
yıp onun ayakucunda, pencereye başımı 
dayadığım yerde kapatmıştım gözlerimi. 
Eğer ki saatlerce uyanmasını beklediğim 
yabancının ben uyurken gözlerini açaca-
ğını bilseydim hiç uyumazdım ya, yenik 
düşmüştüm daha üzerimden atamadı-
ğım çocuk yorgunluğuna. 

Gözlerimi açtığımda fark etmiştim 
ki, benim uyurken O’na yaptığımı O da 
bana yapmış, hiç savaş olmayan ülkele-
rin seyrine dalarcasına beni izlemişti uya-
nana dek. Daha kendime gelir gelmez ilk 
gördüğüm şey yine onun geceden kalma 
gece siyahı gözleri oluyor. Ve ben o an, 
siyahın o kadar da kötü bir renk olmadığı-
nı düşünüyorum. Sonra kendimden hiç 
beklemeyeceğim bir cesaretle soruyo-
rum, hala sedirde yatan yabancıya. Me-
raktan çok, artık O’nun yabancı olmaktan 
çıkmasını istediğimden sormuştum bu 
soruyu. Ben adını bilmeden nasıl yabancı 
olmaktan çıkacaktı ki? 

-Adın ne senin? 
Kederli bakıyor yüzüme. Adını söy-

leyecek kudreti olmadığından mı yoksa 
savaş meydanında adını bile unutmuş 
olduğundan mı anlayamıyorum ama bu 
kederli bakışları O’ndan çok beni yoruyor. 

-Azam. 
Adını söyleyeceğinden artık umu-

dum kalmamışken söylüyor. Oysa ben 
konuşmayı unutup susmayı öğrenen-
lerden olduğunu düşünmüştüm. Değil-
miş meğer. Azam, kara gözlü, heybetli, 
şaşılacak kadar güzel ama yorgun biriydi. 
Omuzundaki yara olmasa bütün yor-
gunluğu geçecek diye düşünmüştüm o 
zaman. Oysa yıllar sonra ben bu hikâyeyi 
yazıyorken bile biliyordum ki, Azam’ın 
yorgunluğu ölene dek hiç geçmemişti. 

Yazdığım satırlara adını verdiğim 
narçiçeğine gelince. Elimde düşmesin 
diye tuttuğum mendili daha kendi adı-
mı bile söylememişken Azam’a uzatıp 
kış vakti tomurcuklanmış narçiçeklerini 
kastederek, �Bunu senin için işledim.� 
Demeyi akıl edebilmiştim.  

Azam, elimdeki mendili sorgu sual 
etmeden alırken, hiç düşünmemiştim 
oysa. Yıllarca O’na gideceğim gün diye 
ölene kadar, kendi ellerimle mevsimsiz 
açtırdığım narçiçeklerinin ziyan oluşunda 
bir hayat sürecektim. 

Narçiçeğinin rengini aşkın yaktığı yü-
reklerden alan, tanelerini peygamber sof-
rasından arttırıp kullara nimet kılan, aşkı 
nasıl yarattı ise hasreti de yaratan Rabbe 
selam olsun.

HANGİ RENKTİ GÖZLERİ? 

Türkiye, Avrupa’nın bazı ül-
kelerinde üretilen yumurtalarda 
“fipronil” maddesinin bulunmasıyla 
başlayan krizi yakından takip ediyor.

Söz konusu krizin ardından 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı da Türkiye’deki yumurtalarda söz 
konusu maddenin olup olmadığının 
tespit edilmesi için laboratuvarlarda 

analiz çalışması yaptırdı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 
çeşitli bölgelerdeki farklı işletmeler-
den alınan numuneler analiz edildi. 
Türkiye’de üretilen yumurtalarda 
yapılan analiz sonuçlarında fipronil 
tespit edilmedi.
n AA

Türkiye’deki yumurtalarda
fipronil maddesi çıkmadı 

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ



Gürcistan’da, 
Fetullahçı Terör Ör-
gütü’ne (FETÖ) ait 
bir okulda yöneticilik 
yapan Mustafa Emre 
Çabuk’un tutuklu-
luk hali uzatıldı. Tiflis 
Mahkemesinin resmi 
internet sitesinden 
yayımlanan açıklama-
da, FETÖ’ye ait Özel 
Demirel Koleji yöne-
ticilerinden Çabuk’un 
Türkiye’ye iade edilmesi için 3 ay 
daha tutukluluk süresinin uzatıldığı 
bildirildi. Açıklamada, Çabuk’un tu-
tukluluk halinin uzatılmasına ilişkin 
talebin savcılıktan geldiği kayde-
dildi. Tiflis’te 23 Mayıs’ta gözaltına 
alınan Çabuk, kaçma tehlikesi göz 
önünde bulundurularak 24 Ma-

yıs’ta tutuklanmıştı. Bu süreçte 
Türkiye’ye iadesi gerçekleşmeyen 
Çabuk’un 3 ay sonunda yurt dışına 
kaçma tehlikesinin yeniden günde-
me geleceğine vurgu yapılan açıkla-
mada tutukluluk halinin 24 Kasım’a 
kadar uzatıldığı kaydedildi. Ça-
buk’un Türkiye’ye iade edilmesi için 
sürecin devam ettiği öğrenildi.  n AA
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Irak güçleri 2 mahalleyi DEAŞ’tan aldı Esed rejiminin saldırısı püskürtüldü!

Irak güçlerinin, terör örgütü 
DEAŞ’ın elinde tuttuğu Türkmen 
Telafer’in kent merkezindeki 2 ma-
halleyi daha geri aldığı belirtildi. 
Irak Ortak Operasyonlar Komutan-
lığından yapılan açıklamada, Telafer 
kent merkezinin güneyinde Kifah 
Cunub ve doğusundaki Tenek ma-

hallelerinin terör örgütü DEAŞ’tan 
geri alındığı belirtildi. Açıklamada, 
çatışmaların kent merkezinin doğu-
sunda Nasır Mahallesi’nde şiddetli 
bir şekilde devam ettiği bilgisine de 
yer verildi. Irak güçleri önceki gün 
girdikleri Telafer kent merkezinde 
Kifah Şimali ve Nur mahallelerini 

terör örgütü DEAŞ’tan geri almıştı. 
ABD topçu birliklerinin destek ver-
diği Telafer’i DEAŞ’tan kurtarma 
operasyonuna Irak ordusu, fede-
ral polis güçleriyle İran destekli ve 
mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haş-
di Şabi güçleri katılıyor.
n AA

Suriye’de Beşşar Esed’e bağ-
lı birliklerin, Lazkiye kırsalındaki 
“çatışmasızlık bölgeleri” içinde yer 
alan Türkmendağı’na düzenlediği 
kara harekatı püskürtüldü. Suri-
ye’de Beşşar Esed’e bağlı birliklerin, 
Lazkiye kırsalındaki “çatışmasızlık 
bölgeleri” içinde yer alan Türkmen-

dağı’na düzenlediği kara harekatı 
püskürtüldü. 

Yerel kaynaklardan alınan bil-
giye göre, rejim güçleri, sabah sa-
atlerinden itibaren muhaliflerin 
kontrolündeki birçok köyü havan 
mermisi ve füzelerle vurdu. Ardın-
dan Türkmenlerin elindeki İsa Pı-

narı köyü yakınlarından ilerlemeye 
çalışan rejim birlikleriyle muhalifler 
arasında çatışma çıktı. Çatışmada 
kayıplar veren rejimin geri çekildiği 
bildirilirken, Esed güçleri bölgeye 
yönelik top atışlarını aralıklarla sür-
dürüyor.
n AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY’nin 25 Eylül’de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin, 
“Erbil’den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir” dedi

‘Erbil’den beklentimiz 
referandumun iptalidir’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, Bağdat’ta mevkidaşı İbrahim 
Caferi ile düzenlenen ortak basın 
toplantısında, ikili görüşmede, ortak 
çıkarları ilgilendiren konularda fayda-
lı görüş alışverişinde bulunduklarını 
söyledi. Irak’ın DEAŞ’a karşı verdiği 
zorlu mücadele sonrası elde ettiği ba-
şarılardan ve özellikle Musul’un DE-
AŞ’tan temizlenmesinden dolayı Tür-
kiye’nin duyduğu memnuniyeti bir 
kez daha ilettiklerini dile getiren Ça-
vuşoğlu, Telafer’de de DEAŞ’a karşı 
operasyonların başlamasından mut-
luluk duyduklarını ve DEAŞ’ın diğer 
bölgelerden de bir an önce temizlen-
mesi konusunda Irak’ı desteklemeye 
devam edeceklerini vurguladı.  

Telafer’in Türkmen kimliğinin 
korunması yönündeki beklentilerini 
de paylaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, 
“Türkiye olarak DEAŞ ile mücadele-
de olduğu gibi DEAŞ sonrası Irak ve 
şehirlerinin yeniden imarı ve Irak’ta 
ulusal uzlaşma çabalarına desteğimi-
zi güçlü bir şekilde vermeye, tüm im-
kanlarımızla kardeş Irak halkının ya-
nında olmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Bağdat’a, 
Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlü-
ğüne, siyasi birliği ve egemenliğine 
verdiği önemi, birlik ve beraberliğin 

korunması için yanlarında olduklarını 
bir kere daha vurgulamak için geldik-
lerini belirtti. 

Terörün her türlüsüne karşı mü-
cadeleyi birlikte sürdürme konusun-
da ortak iradeleri olduğunun altını 
çizen Çavuşoğlu, “PKK da DEAŞ 
gibi Irak’ın sınır bütünlüğü, toprak 
bütünlüğü, huzuru, birlik beraber-
liğine karşı bir tehdittir. PKK’nın da 
Irak’tan temizlenmesi için birlikte 
hareket edeceğiz ve her türlü deste-
ği Irak güçlerine vereceğiz. Irak ile 
ilişkilerimizi her alanda geliştirmek 

istiyoruz.” ifadelerini kullandı.  Eko-
nomik iş birliğini güçlendirip ikili tica-
ret hacmini artırmak için de mevcut 
mekanizmalardan faydalanılması ve 
karşılıklı ziyaretlerin devam ettiril-
mesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, 
“Türkiye ve Irak’ın kaderleri ortaktır. 
Aynı coğrafyayı, aynı kaderi paylaşı-
yoruz ve bu anlayış üzerine inşallah 
ilişkilerimizi daha da güçlendirece-
ğiz.” şeklinde konuştu. 

“BEKLENTİMİZ NET”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tür-

kiye’nin Erbil yönetiminden beklen-

tilerinin sorulması üzerine, şunları 
söyledi: “Erbil’den beklentimiz son 
derece sade ve nettir. Bu referandum 
kararının iptal edilmesidir. Bağdat’tan 
taleplerinin yerine gelmesi konusun-
da görüşmelerini sürdürüyorlar. Bun-
dan dolayı mutluluk duyuyoruz fakat 
bölgenin istikrarı, birliği, beraberliği 
çok önemli. Kürt kardeşlerimizin de 
menfaati ve geleceği Irak’ın birlik ve 
beraberliğindedir. Bu konudaki dü-
şüncelerimizi de kendilerine bir kez 
daha aktaracağız.”
n AA

Charlie Hebdo çirkin 
yüzünü yine gösterdi!

İsrail askerlerinin 
gözaltıları sürüyor!

Gürcistan’daki FETÖ 
üyesinin tutukluluğu uzadı

Fransız mizah dergisi Charlie 
Hebdo’nun, İspanya’da düzenlenen 
terör saldırısını gündeme getirdiği 
bu haftaki sayısının kapağında, “İs-
lam, sonsuz barış dini” ifadelerine 
yer verip saldırı anını resmetmesi 
tepkiye neden oldu. Derginin bu-
gün piyasaya çıkan sayısının birinci 
sayfasında, Barselona’daki araçlı 
saldırı anı, yerde yatan insanlarla 
gösterilerek “İslam, sonsuz barış 
dini” ifadelerine yer veriliyor. Der-
ginin İslam ile terörü bir arada gös-
termesine ve DEAŞ’ın saldırılarını 
tüm Müslümanlara mal etmesine 
tepki gösteren çok sayıda kişi, sosyal 
medyadan kınama mesajı yayımla-
dı. Mesajlarda, “İslam ve terörizm 
arasında bağlantı kurarak Müslü-
manlara yönelik nefreti körükleme 
amacı güdüldüğü” vurgulandı. Sal-
dırıların hedefinde Müslümanla-
rın da olduğunu dergiye hatırlatan 
sosyal medya kullanıcıları, Müs-

lümanların yüzde 99’unun tasvip 
etmediği bir eylem üzerinden barış 
dini olan İslam’a hakaret etmenin 
Charlie Hebdo’nun gerçek yüzünü 
ortaya çıkardığına işaret etti. Skan-
dal kapakla ilgili açıklama yapan 
eski Hükümet Sözcüsü ve Millet-
vekili Stephane Le Foll, kullanılan 
ifadelere katılmadığını ve kınadığını 
belirtti. BFMTV kanalında katıldığı 
programda konuşan Le Foll, “Sap-
la samanı birbirine karıştırmak çok 
tehlikelidir. İslam barış dinidir ya-
zarak İslam’ın ölüm dini olduğunu 
kastetmek son derece tehlikeli.” 
diye konuştu. Tepki çeken çizimleri 
ve kışkırtıcı yayınlarıyla dikkati çe-
ken dergi, 2015’te saldırıya uğramış 
ve 12 çalışanını kaybetmişti. Dergi 
daha sonra da ırkçı ve İslamofobik 
yayınlarına devam etmiş ve son 
olarak İtalya depremi sonrasındaki 
kapağı nedeniyle mahkemeye veril-
mişti.  n AA

İsrail askerleri, Batı Şeria’nın 
farklı yerlerinde 6 Filistinliyi gözal-
tına aldı. İsrail ordusundan yapılan 
yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, 
“terör faaliyetlerine” karıştıkları id-
diasıyla 6 Filistinliyi gözaltına aldığı 
ifade edildi. Açıklamada, gözaltıların 
Nablus kenti, El-Celezun Kampı, 
Kefr Akab köyü ve El-Halil kentle-

rinde gerçekleştiği belirtildi. İsrail 
güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve 
Doğu Kudüs’te evlere sık sık bas-
kınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla 
Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin 
makamlarının resmi verilerine göre, 
İsrail hapishanelerinde 300’ü çocuk 
yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
n AA

TİKA’nın gönüllü elçileri cami tadilatına katıldı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 

Ajansı Başkanlığının (TİKA), Türk 
Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı 
(AA) ve Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenle-
diği ve 200 üniversite öğrencisinin 18 
Afrika ve Orta Doğu ülkesini ziyaret 
etmesini öngören “2017 Afrika Tec-
rübe Paylaşım Programı” kapsamın-
da Çad’a gelen gönüllü elçiler cami 
tadilat çalışmalarına katıldı. Program 
kapsamında Çad’a gelen gönüllü el-
çiler, TİKA Encemine Program Ko-
ordinasyon Ofisi’ni ziyaret ederek 
Çad’daki projeleri hakkında bilgi aldı. 
TİKA Encemine Koordinatör Yar-
dımcısı Erhan Vargün, programın 
Türkiye’nin Afrika’ya verdiği önem 
ve değerin bir göstergesi olduğuna 
değinerek farklı üniversitelerden ge-
len öğrencileri misafir etmekten duy-
duğu memnuniyeti aktardı. Gönüllü 
elçiler, daha sonra Türkiye’nin En-
cemine Büyükelçisi Serdar Cengiz’i 
ziyaret etti. Büyükelçi Cengiz, Çad’ın 

Afrika’nın en fakir ülkelerinden biri 
olduğunu belirterek, Tecrübe Payla-
şımı Programı kapsamında bu ülkeye 
gelen TİKA gönüllerinin önemli bir 
deneyime sahip olacağını vurgula-
dı. Öğrenciler, Türkiye Maarif Vakfı 
(TMV) Encemine Koordinatörü Suat 
Atalan ile de bir araya geldi. Atalan, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
Çad’daki okullarının kapatılmasına 
ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve 
yakın zamanda vakfa bağlı okulları-
nın açılacağını kaydetti. TMV Okulları 
Encemine Koordinatörlüğü, Encemi-

ne Üniversitesi ve THY’nin başkent 
Encemine’deki ofisini de ziyaret eden 
gönüllü elçiler, ziyaretlerin ardından 
şehir turuna katıldı. Daha sonra da 
Dugi Naga köyündeki bir caminin ta-
dilatı çalışmalarına katılan öğrencile-
re, köy halkı yoğun ilgi gösterdi.

“2017 AFRİKA TECRÜBE 
PAYLAŞIM PROGRAMI”

TİKA’nın koordinasyonunda 
THY, AA ve TRT’nin iş birliğinde 
düzenlenen “2017 Afrika Tecrübe 
Paylaşım Programı”, Misafir Derneği 
çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı 

(TÜGVA), Uluslararası Genç Derne-
ği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallı-
lar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem 
Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, 
Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim 
Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Der-
neği (EBSAD) ve sivil toplum kuru-
luşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor. 
Program boyunca küresel gönüllülük 
bilinci kazandırmak amacıyla 200 
üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, 
Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, 
Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Ni-
jer, Çad, Burkina Faso, Gana, Ugan-
da, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak 
üzere 18 ülkeye gönderiliyor. Bu 
ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum 
kuruluşları tarafından belirlenen okul, 
yetimhane, kütüphane ve ibadetha-
ne gibi mekanların tadilatı, tamiratı 
ve donanım malzemelerinin sağlan-
masına ilişkin proje uygulamalarına 
katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel 
ve insani yardım çalışmalarında da 
bulunacak.
n AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat’ta mevkidaşı İbrahim Caferi ile biraraya gelerek, 
Irak’taki gelişmelere dair ikili görüşme gerçekleştirdi. 
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KTO Karatay Üniversitesi’nin fiziki ve beşeri büyümeyi hızla sürdüreceğini belirten Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, “2023 hedefleri 
doğrultusunda üniversitemizi Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasında göreceğimize dair inancımızı dile getirmek istiyorum” dedi

KTO Karatay’ın hedefi ilk 10!
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay 
Üniversitesi’nin son durumu ve gele-
cek eğitim-öğretim yılı ile ilgili basın 
toplantısı düzenledi. Öztürk’e KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Bayram Sade ve Mütevelli Heyeti 
üyeleri eşlik etti. Konya ekonomisinin 
gelişmesi adına Konya Ticaret Odası 
çatısı altında KTO Karatay Üniversite-
si, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, Ulus-
lararası Fuar Merkezi ve Mesleki Eği-
tim Merkezi ile bütünleşik bir yapıyla 
Konya’ya hizmet ettiklerini belirten 
Öztürk, tarihiyle, kültürel değerleriy-
le, sahip olduğu sosyal ve ekonomik 
gücüyle Konya’yı bir dünya şehri yap-
mak için katkı sunmaya çalıştıklarını 
söyledi. 

ÜLKENİN HEDEFLERİNE 
YAKIŞIR VİZYON

KTO Karatay Üniversitesi olarak, 
Türkiye’nin 2023, 2051, 2053 ve 
2071 hedeflerine yakışır şekilde bir 
vizyonbelirlediğine dikkat çeken Öz-
türk, KTO Karatay Üniversitesi’nin 
geçmişten bugüne bir tarihi mirasın 
devamı olduğunu ve bu mirası gele-
ceğe en iyi şekilde taşıyacaklarını ifa-
de etti. “Karatay Medresesi’nin ruhu-
nu yansıtmaya çalışan KTO Karatay 
Üniversitesi, gün geçtikçe büyümeye 
ve Konya’mıza değer katmaya devam 
ediyor” diyen Öztürk, “Üniversitemiz 
bugün; 6 Fakülte,3 Enstitü,2 Meslek 
Yüksekokulu,1 Yüksekokulda yü-
rütülen toplam 59 farklı programla, 
Konya’mızın ve ülkemizin beşerî ser-
mayesine katkı sağlıyor. Bu sayının 
39’unu lisans ve ön lisans programları 
oluşturuyorken, lisansüstü program-
ların sayısı ise 20’dir.Özellikle geçen 
yıl yeni açılan 14 yeni bölümün, bu 
yıl da 4 yeni bölümle desteklenmesi, 
farklı disiplinlerde öğrenim görmek 
isteyen aday öğrencilerimiz açısın-
dan, alternatiflerin arttığı manasına 
gelmektedir.Türkiye’de ilk kez lisans 
alanında üniversitemiz tarafından 
açılan “Enerji Yönetimi Bölümü” ile 
ülkemizin çok önemli kaynaklarının 
aktarıldığı enerji alanında bütüncül 
bir bakış açısına sahip ve yönetsel 
performansı yüksek olabilecek enerji 
yöneticisi ve enerji uzmanları yetiş-
tirmeyi amaçlamaktayız. Enerji sek-
töründe Türkiye’nin parlayan yıldızı 

Konya’mıza bölümümüz katkı sağla-
maya devam edecektir. Gerek Kara-
pınar’da, gerekse Türkiye’nin dört bir 
yanında yapılacak olan büyük enerji 
yatırımlarımızın alt yapısının karşılan-
ması hususunda, bölümümüze güve-
niyoruz.Yine Türkiye’de ilk kez KTO 
Karatay Üniversitesi tarafından açılan 
“İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü”, 
ülkemizde bu alanda ilmî olarak yeni 
bilgiler üretecek ve araştırmalar yapa-
cakkalifiye insan kaynakları ihtiyacını 
karşılayacaktır.İslam Ekonomisi ve 
Finans bölümümüz mezun vereceği 
zaman, alanın personel ihtiyacının 
daha da artacağınıöngörmekteyiz” 
ifadelerini kullandı. 

FİZİKİ E BEŞERİ YAPI HIZLA BÜYÜDÜ
KTO Karatay Üniversitesi’nin ku-

rulduğu yıldan bu yana fiziki ve beşeri 
yapısının hızla büyüdüğüne dikkat çe-
kerek şunları söyledi,  “Üniversitemiz 
2017-2018 akademik yılında iseyak-
laşık 8.500 öğrenciye eğitim-öğretim 
hizmeti sunacaktır. Üniversitemizde 
bugün itibariyle288 akademik, 142 
idari ve 123 destek hizmetleri perso-
nelimiz bulunmaktadır. 2016-2017 
yılında 77.137metrekare kapalı ala-
nıbulunan üniversitemizin devam 
eden inşaatla birlikte mevcuttaki 
toplam kapalı alanı 90.133 metreka-
reye ulaşacaktır.Üniversitemizin top-
lam açık alanı isebugün itibariyle52.
267metrekareye ulaşmıştır.Devam 
eden yeni fakülte inşaatımız hızla 
ilerlemekte olup, yeni akademik yıl 
içerisinde hazır hâle gelecektir. Buna 
ilave olarak, üniversitemizin hemen 

karşısında eski projede şehir hasta-
nesi olarak planlanan arazinin 85 bin 
metrekaresi, Büyükşehir ve Kara-
tay Belediyelerinde üniversite alanı 
olarak projelendirilmiştir. Böylelikle 
toplam 200 bin metrekare araziye 
sahip olacağız. Genişleme alanlarına 
yapılacak fakülte binaları ile önümüz-
deki 5 yıllık süreçte, fiziki yapılanmayı 
tamamlamayı hedefliyoruz.”

FARKLI PROJELERLE YÜKSELİYOR
Başkan Öztürk, KTO Karatay 

Üniversitesi’nin yürütmüş olduğu 
farklı projelerle ilgili de konuştu. KTO 
Karatay Üniversitesi olarak “Sektör 
Danışmanlığı Projesi” ile öğrencilerin 
eğitim alanları ile ilgili mesleki ve sek-
törel donanımını, daha öğrencilikleri 
devam ederken kazanmalarınıhedef-
lediklerini belirten Öztürk,“Bununla 
birlikte üniversitemizin hedefi, önce-
likle bölgesinde sanayi ve ticaret ke-
siminin sorunlarını çözmeye yönelik 
eğitim ve araştırmalar yapan, ulusla-
rarası çapta da her zaman ön planda 

olan bir üniversite olmaktır. 
Bu amaçlar doğrultusunda, söz 

konusu proje kapsamında, 2015-
2016 akademik yılı içerisinde toplam 
13 bölüm projeye dâhil olmuş ve 
512öğrenci firmalara yerleştirilmiş-
tir. Bu sayı 2016-2017 yılında ise 15 
bölüme yükselmiş olup, toplam 724 
öğrenci “Sektör Danışmanlığı Proje-
si”nden faydalanmıştır” dedi. KTO 
Karatay Üniversitesi’nin yapımcılığını 
üstlendiği Direniş Karatay sinema fil-
mi ile ilgili de konuşan Öztürk, “KTO 
Karatay Üniversitesi, Anadolu Sel-
çuklu Devleti’ne damgasını vurmuş 
efsanevi devlet adamı Emir Celâled-
din Karatay’ın hayatının anlatıldığı 
ve Moğollara karşı Anadolu halkının 
mücadelesinin konu edildiği “Direniş 
Karatay” filminin yapımcılığını üst-
lenmiştir.Selman Kayabaşı’nın aynı 
adlı kitabından senaryolaştırılan ya-
pım,insan yetiştirmeye adanmanın, 
bir toprağı vatan yapmanın filmi ola-
rak seyircilerle buluşacaktır” ifadeleri-
ni kullandı. 

ÜNİVERSİTE TÜRKİYE’DE 
30. SIRAYA YÜKSELDİ

KTO Karatay Üniversitesi’nin 
kurulduğu günden bu yana fiziki, 
beşerî ve sosyal olanaklarını hızlı bir 
şekilde geliştirdiğine dikkat çekenÖz-
türk, başarılarını bu alanda yürütülen 
araştırma faaliyetlerinde de ortaya 
koyduğunu dile getirdi. Üniversitenin 
araştırmalarda elde ettiği başarılar-
dan örnekler veren Öztürk, şunları 
söyledi, “Türkiye genelindeki 174 
üniversiteden 10 bin 894 öğrencinin 

katıldığı ve 2016 yılı itibariyle uygu-
lamaya başlanan “Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırmasında”üniver-
sitemiz 2016 yılında Türkiye Geneli 
Sıralamasında 39. sırada yer alırken, 
2017 yılında 30. sıraya yükselmiştir. 
Vakıf Üniversiteleri sıralamasında ise 
2016 yılında 17. sırada yer alan üni-
versitemiz, 2017 yılında iki basamak 
yükselerek 15. sıraya yerleşmiştir.
Bununla birlikte TÜMA’nın 2017 ra-
porunda KTO Karatay Üniversitesi, 
“Üniversitelerin Yerleşke ve Yaşamı-
nın Doyuruculuğu” sıralamasında 24. 
sırada yer alarak, Türkiye genelinde 
oldukça önemli bir sırada kendisine 
yer bulmuştur.  “Üniversitelerin Dün-
ya Genel Sıralamalarındaki Durumu” 
başlıklıURAP raporunda ise KTO 
Karatay Üniversitesi;2015-2016 yılı 
vakıf üniversiteleri sıralamasında33, 
Türkiye geneli sıralamasında 128, 
dünya sıralamasında11.067. sırada-
yer almıştır.

2016-2017 yılında ise KTO Kara-
tay Üniversitesi, vakıf üniversiteleri 
sıralamasında 9 sıra birden yüksele-
rek 24, üniversiteler Türkiye geneli 
sıralamasında 23 sıra birden yükse-
lerek105, dünya sıralamasında ise 
6.534 sıra birden yükselerek 4.533. 
sırada yer almıştır.”

HEDEF DÜNYANIN 
SAYILI ÜNİVERSİTESİ OLMAK

KTO Karatay Üniversitesi’nin 
başarılı bir şekilde yükselmeyi sür-
düreceğine de dikkat çeken Başkan 
Öztürk, üniversitenin hedeflerini de 
açıkladı. Öztürk, “Ülkemizin 2023 

hedefleri doğrultusunda, üniversite-
mizi Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi 
arasında göreceğimize dair inancımı-
zı, huzurunuzda dile getirmek istiyo-
rum. Ayrıca Karatay Medresesi’nin 
800. yılı olan 2051 yılında, üniversi-
temizidünyanın sayılı üniversiteleri 
arasındagöreceğimize de yürekten 
inanıyorum. Üniversite olarak temel 
vizyonumuz; teknolojiyi bilinçli kulla-
nan ve yeni teknolojiler üretebilen, ta-
rihî misyonunu ve fiziksel büyümesini 
tamamlamış, böylelikle her fakülteye 
bir binanın tahsisini de gerçekleştir-
miş, 10-12 bin öğrenci bandında eği-
tim veren, Ar-Ge faaliyetlerinde öncü 
ve öğrencilerin teknoloji üretebileceği 
en az 1 Ar-Ge merkezine sahip,1251 
yılında olduğu gibi 2051 yılında da 
insan odaklı bir yönetim modeli ve 
anlayışını benimseyen bir üniversite 
olmaktır.Aynı zamanda, tam dona-
nımlı KTO Karatay Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Uygulama Hastanesi’ne, 
en az 25 tam donanımlı uygulama ve 
araştırma merkezine ve yoğun tek-
nolojiyle donatılmış en az 1 kuluçka 
merkezinesahip, alanında en iyilerini 
seçen ve her geçen gün daha da bü-
yüyen bir üniversite olmak da 2051’e 
dair hedeflerimiz dâhilindedir. 

Ayrıca bilimsel yayın konusunda 
da 2051 yılında Türkiye’de %2,5 pay 
oranına sahip bir üniversite olacağı-
mıza gönülden inanıyorum. Yeniden 
kuruluşundan sonra 8. akademik yılı-
na hazırlanan üniversitemizin, 800 yıl 
önce olduğu gibi gelecekte de ülke-
mizin ve dünyanın en önemli eğitim 
merkezlerinden biri olacağına inan-
cımız tamdır. Bu inançla her bir sene 
çıtayı ve hedefleri yükselterek daha 
çok çalışacağız” 

HER FAKÜLTEYE BİR BİNA
Açıklamanın ardından Öztürk, 

basın mensuplarıyla birlikte üniver-
sitenin yeni yapılan Hukuk Fakültesi 
binasını gezdi. Binanın modern ve 
son teknolojiyle donatıldığını belirten 
Öztürk, amaçlarının her fakülteye bir 
bina olacak şekilde üniversitelerini 
büyütmek olduğunu söyledi. Öztürk 
yeni binada yapılan amfileri gezerek, 
basın mensuplarına poz verdi. Binada 
bulunan amfilerin isimlerine 15 Tem-
muz ve terör şehitlerinden bazılarının 
isimlerinin verilmesi ise dikkatlerden 
kaçmadı.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Selçuk Öztürk

Binada bulunan amfilerin isimlerine 15 Temmuz ve terör şehitlerinden bazılarının isimlerinin verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. 

Meram, tarihi Kilistra’ya
ulaşımı kolaylaştırıyor

Meram Belediyesi, Konya’nın 
önemli turizm bölgelerinden biri 
olan Kilistra antik kentine ulaşımı 
kısaltacak yol çalışması gerçekleşti-
riyor. 

Kilistra ile Karadiğin Mahalleleri 
arasında soğuk asfalt serimi yapılan 
yaklaşık 13 kilometre uzunluğun-
daki yol, bölgedeki 6 mahalleye de 
hizmet verecek.

Meram Belediyesi Meclis Üye-
si olan ve mahalle olmadan önce 
Karadiğin Belediyesi’nin Başkanı 
olan Dursun Uysal, yolun mahalle-
ler arası ulaşımı kolaylaştıracağını 
söyledi. Uysal, “Kilistra ile Karadiğin 
mahalleleri arasında açılan bu yolun 
uzunluğu 13 kilometre. İl Özel İda-
resi döneminde açıldı. Yolun asfaltı 

ise Meram Belediyemiz tarafından 
yapılıyor. Belediye başkanımıza, 
başkan yardımcılarına ve emeği 
geçen tüm personele çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Bu yolun 6 mahalleye doğrudan 
hizmet vereceğini kaydeden Uysal, 
“Başta Kilistra olmak üzere Kum-
ralı, Kayalı, İlyasbaba, Evliyatekke, 
Karadiğin ve Çayırbağı mahalleleri-
miz faydalanacak. Bu yol ile birlikte 
Konya - Kilistra arası 16 kilometre 
daha kısalacaktır. Bu köylerimize, 
bu mahallelerimize gelecek hem-
şehrilerimizin bu güzergahı kullan-
malarını tavsiye ediyoruz. Şu anda 
çalışmalar devam ediyor. İnşallah 
en kısa zamanda bitmiş olacak” ifa-
delerini kullandı.  n HABER MERKEZİ

Hastaların elektriği borçtan dolayı kesilmeyecek!
Hizmet verdiği illerde yatırımları-

na devam eden ve her geçen gün ge-
lişen MEDAŞ, tüketici memnuniyetini 
arttırma yönündeki çalışmalarına de-
vam ediyor. Elektrik Piyasası Tüketici 
Hizmetleri Yönetmeliğinin, Tüketici-
lerin Korunması başlıklı 41/A madde-
si gereğince evinde elektrikle çalışan, 
diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı 
ve benzeri mahiyette yaşam destek 
cihazlarına bağımlı yaşayan hastala-
rın elektriği borcundan dolayı kesil-
meyecek ve talep edilmesi halinde 
borçları için taksitlendirme yapılabi-
lecek. Ayrıca raporuyla birlikte kayıt 
altına alınan aboneler planlı kesinti-
lerden SMS, E-posta veya telefonla 
arama yoluyla haberdar edilebilecek.

Yaşam destek ünitelerine bağlı 
yaşayan hastaların uygulamadan ya-
rarlanması için, elektriğe bağımlı has-
ta olduğuna dair  belgeleri, MEDAŞ 
işletmelerine  bırakması gerekiyor.

MEDAŞ, bunun yanında sosyal 
sorumluluk projesi ile tüketiciyi mem-
nun etmeye devam ediyor. Raporu 
işletmelere getirme imkânı olmayan 
kişiler için, Çağrı merkezini arayıp ta-
lep edildiğinde, ikamet ettiği adresten 
rapor teslim alınıp işleme koyuluyor.

Birçok hasta yakını böyle bir uy-

gulamanın yapılmasından memnun 
olduğunu bildirirken,  uygulama ile 
hastaların borcundan dolayı elektrik 
kesintileri nedeniyle zarar görmesi 
engelleniyor. 
1 AY ÖNCESİNDEN HABER VERİLMELİ

Yaşam destek ünitesine bağlı ya-
şayan hastaların elektriklerinin kesil-
memesi için bir ay öncesinden sağlık 
raporları ile MEDAŞ’a başvuru yap-
maları veya Çağrı merkezini (444 8 

186) raporlarının teslim alınması için 
aramaları gerekiyor. Borçlarını o ay 
içinde ödeyemeyen hastaların elekt-
riklerinin borcundan dolayı kesilme-
mesi için, yetkililere konu hakkında 
bilgi vermesi önemli.

Aynı şekilde raporlarını yenileye-
cek abonelerin, rapor bitiş tarihinden 
sonra 1 ay içerisinde yeni raporlarını 
ibraz etmeleri halinde uygulama aynı 
şekilde devam edecek.
n HABER MERKEZİ 
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istiyor
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Var-

dar’la 2-0’ın rövanşına çıkacak olan Fener-
bahçe, taraftarı önünde en az 3 farklı kaza-
narak tur atlamak istiyor. Sarı lacivertlilerin 
Ülker Stadyumu’ndaki maçı 20.30’da başla-
yacak. Makedonya’da oynanan karşılaşmayı 
2-0 kaybederek taraftarlarını üzen Fenerbah-
çe, sahasında oynayacağı mücadelede tur 
kovalıyor. Bu sezon çıktığı ilk resmi maçta 
Sturm Graz’ı deplasmanda yenen Fenerbah-
çe, sonrasında 2’si lig, 2’si Avrupa olmak 
üzere boy gösterdiği 4 mücadelede 3 bera-
berlik ve 1 yenilgi alarak taraftarlarına hayal 
kırıklığı yaşattı. Giuliano ve Soldado transfer-
leriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli 
ekip, Vardar karşısında mutlak tur arıyor.

JOSEF CEZALI
Aykut Kocaman’ın vazgeçemediği isim-

lerden olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, 
ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu 
mücadelede forma giyemeyecek. Aynı şekil-
de Vardar’da da takımın en önemli isimlerin-

den birisi olan Boban Grncarov, kırmızı kart 
cezalısı. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksi-
yonunu atlatan Robin van Persie, bu mücade-
lede forma giyebilecek. Aykut Kocaman’ın ilk 
11 tercihi ise merak konusu. Fenerbahçe’nin 
yarın sahaya şu muthemel 11’le çıkması bek-
leniyor:

Kameni - Isla, Skrtel, Neustadter, İsmail 
- Mehmet Topal, Giuliano, Dirar, Valbuena, 
Alper - Soldado (Van Persie)

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu rövan-
şında bugün 22 müsabaka oynanacak. 

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş 
maçları, bugün yapılacak. Oynanacak 22 
karşılaşmada Fenerbahçe’de tur için sahaya 
çıkacak. Karşılaşmalardan sonra tur atlayan 
takımlar, gruplara kalacak. Grup kuraları ise 
25 Ağustos Cuma günü çekilecek. UEFA Av-
rupa Ligi play-off turunda rövanş karşılaşma-
larının TSİ programı şöyle:

19.00 AEK Larnaka - Viktoria Plzen (1-3)
19.45 Dinamo Kiev - Maritimo (0-0)

20.00 Maccabi Tel-Aviv - Altach (1-0)
20.00 Oleksandriya - BATE (1-1)
20.00 Östersunds - PAOK (1-3)
20.00 Salzburg - Viitorul (3-1)
20.00 Sheriff - Legia Varşova (1-1)
20.00 Zenit - Utrecht (0-1)
20.30 Fenerbahçe - Vardar (0-2)
20.30 Suduva - Ludogorets (0-2)
21.00 Videoton - Partizan (0-0)
21.00 Skenderbeu - Dinamo Zagreb (1-1)
21.00 Midtjylland - Apollon (2-3)
21.00 AEK - Club Brugge (0-0)
21.45 Olympique Marsilya - Domzale (1-

1)
21.45 Rosenborg - Ajax (1-0)
21.45 Braga - Hafnarfjördur (2-1)
21.45 Athletic Bilbao - Panathinaikos (3-

2)
21.45 Shkendija - Milan (0-6)
22.00 Hajduk Split - Everton (0-2)
22.00 Kızılyıldız - Krasnodar (2-3)
22.05 Austria Wien - Osijek (2-1)

n İHA

Pepe: Gruptan 
çıkmak istiyoruz
Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Pepe, Vodafone 

Park’ta düzenlenen imza gününde siyah-beyazlı ta-
raftarlarla buluştu. Yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar 
Ligi’nde hedeflerinin gruplardan çıkmak olduğunu 
söyledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 
yıldız oyuncu, “Hepsine tek tek çok teşekkür ederim. 
Benim için önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissedi-
yorum. Onlarla burada beraber olmak benim için çok 
güzel” şeklinde konuştu. Tecrübeli oyuncu, Şampi-
yonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini dile 
getirerek, “Tabii ki Real Madrid’e karşı oynamak gü-
zel olurdu ama son senelerin en zor takımı. Çok zor 
olurdu. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak 
istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.
n İHA

Yeni Malatyaspor 
Rodallega’yı bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 
“Trabzonsporlu Rodallega için beklemedeyiz. Bu fut-
bolcu için teklifimizi yaptık. Ancak son kararı kulübü 
verecektir” dedi. Transferle ilgili açıklamada bulu-
nan Gevrek, “Rodallega’yı çok istiyoruz. Bu futbolcu 
için uzun süredir Trabzon kulübüyle iletişim halinde-
yiz. Transferin gerçekleşmesi için bordo mavili yöne-
tim olur vermesi gerekiyor. Biz kulübe teklifimiz sun-
duk ve beklemeye koyulduk. Umarım bu transferi bir 
an önce bitiririz. Bu zorlu ligde kadronuzun alternatifli 
olması gerekiyor. Biz de bu sene buna dikkat etme-
ye çalıştık. Şuana kadar kadromuza 12 isim transfer 
ettik. Bu isimlerin hepsi de takıma katkı sağlayacak 
isimler. Tabi transferi kapatmadık. Son güne kadar 
takımımıza fayda sağlayacak isimleri almaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.
n İHA

Süper Lig’de 
yabancı patlaması

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu 
olan Süper Lig’de ikinci hafta geride kalırken, mü-
sabakalarda oynayan yerli futbolcuların oranı, Av-
rupa’nın beş büyük ligiyle kıyaslandığında  sonuncu 
sırada yer aldı. Statüde iki sezon önce yapılan deği-
şiklikle kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurma 
hakkını elde eden Süper Lig kulüplerinde, bu sezon 
adeta yabancı futbolcu patlaması yaşanıyor. Ligin 
ilk haftasında forma giyen 252 futbolcu içinde, Tür-
kiye’de yetişmiş yerli oyuncu sayısı 66’da kaldı. Bu 
rakam, sahaya çıkan futbolcuların yüzde 26’sını oluş-
turdu.   n AA

Çalımbay, Nasri’de doping cezası beklemiyor
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 

geçen sezon bir klinikte gördüğü tedavi nedeniyle 
hakkında ‘doping’ soruşturması başlatılan Fransız 
futbolcu Samir Nasri’nin ceza almasını bekleme-
diklerini ifade ederek, “Öyle bir şey olacağını zan-
netmiyorum. Bir şey çıkmayacaktır. B planımızda 
var” dedi. Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda 
Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan An-
talyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Atilla 
Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzen-
ledi. Ligde iki haftayı geride bıraktıklarını belirten 
Çalımbay ve lige istedikleri gibi başlayamadıklarını 
kaydetti.

‘NASRİ’NİN KATKISI OLACAK’
Yeni transferleri Samir Nasri hakkında da konu-

şan Çalımbay, “Nasri’nin çok iyi bir futbol kariyeri 
var. Takıma uyum sağladığı takdirde Antalyaspor’a 
çok katkısı olacaktır. Onunda sezon başı takıma katıl-
masını isterdik. Daha hazır olurdu. Oynayıp oynama-
masını antrenman durumuna göre ayarlayacağız. 

Ama Evkur Yeni Malatyaspor kadrosuna alacağım. 
Şu an kopuk kopuk gidiyoruz, inşallah milli maç ara-
sında birleşeceğiz. Defans bölgemizde büyük sorun 
var. Ama bütün oyuncular geldiğinde bambaşka bir 
Antalyaspor olacak” açıklamasında bulundu.

NASRİ AÇIKLAMASI
Samir Nasri’nin yasaklı madde kullandığı yö-

nündeki soru üzerine Çalımbay, “Öyle bir şey olaca-
ğını zannetmiyorum. Bir şey çıkmayacaktır. B planı-
mızda var.” açıklamasını yaptı.

SAKATLAR FUTBOLCULARIN DURUMU
Sandro, Zeki Yıldırım, Drole, Deniz Kadah, 

Menez’in sakatlıklarının devam ettiğini kaydeden 
Çalımbay, bu futbolculardan Deniz Kadah, Menez’in 
milli maç arasında takıma katılmasını beklediğini 
açıkladı. Bu hafta defans bölesinde Johan Djourou 
ile başlayabileceğini ifade eden Çalımbay, yöne-
timden alternatifli bir kadro adına bir libero transferi 
isteyebileceğini söyledi.
n İHA

KOMEK Yaz Okulu 
ödülleri verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu Turnuva Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol, 
voleybol ve yakan top turnuvası düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Büyükşehir Belediyesinin Genç 

KOMEK Yaz Okulu eğitimleri kapsamında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimleri 

bu hafta sona ererken, ağırlıklı olarak 
Temel Dini Bilgiler, Kur’an-ı Kerim ve 
Siyer derslerinin yanı sıra öğrenciyi 
motive edici ve yeteneklerini keşfet-
mesi açısından birçok spor ve sanat 
etkinlikleri düzenlendi. Aliye Hüseyin 
Tekbaş Spor Salonu’nda düzenlenen 
törenle dereceye giren öğrenciler ödül-
lendirildi.

KÖSEOĞLU’DAN TEŞEKKÜR
Ödül törenine katılan Konya Büyük-

şehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köse-
oğlu, Genç KOMEK’le birlikte yeni bir 
model sunulduğunu ifade ederek, “Bu 
model, ilkokul ve ortaokul öğrencileri-
nin yaz tatilini eğlenerek ve dinlenerek 

öğrenmesidir. Bunu KOMEK yaptığı 
plan ve programla hem eğlenmenin 
hem dinlenmenin hem de öğrenmenin 
nasıl olacağını Konya’da Türkiye’ye 
göstermiş oldu” dedi. Köseoğlu, Genç 
KOMEK Yaz Okulu’nda gençlerin sanat-
sal ve sportif faaliyetlere geçiş yapmış 
olduğunu belirterek emeği geçen her-
kese teşekkür etti.

TAKIM RUHUYLA BİRLİK OLDULAR
Genç KOMEK Yaz Okulu Turnuva 

Haftası kapsamında öğrenciler yete-
neklerini keşfetmeleri için düzenlenen 
turnuvalarda, futbolda Ereğli KOMEK, 
erkekler voleybolda Zafer Orta Okulu, 
kızlar voleybolda Akşehir ASEM ve ya-
kan top da Meram ASEM birinci oldu.
n SPOR SERVİSİ
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Gençlik Spor’dan tenise teşvik

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Yaz Spor Okulları ve lisanslı 
sporcuların Tenis çalışmaları yoğun ka-
tılım ile devam ediyor. 

5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin 

ücretsiz olarak faydalandığı ve her yıl 
çok sayıda başvuru yapılarak, öğren-
cilerin spor yapmak için tercih ettiği 
tenis branşında Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü’ne ait 3 adet açık ve 

1 adet kapalı tenis kortlarda Yaz Spor 
Okulları’nda bu yıl kayıtlı 593 çocuk ve 
gence Tenis sporunu yaptırma imkânı 
sağlanıyor.

TENİS KORTLARA ÇAĞRI

Sporcular Atatürk Spor Sitesi içe-
risinde yer alan Tenis kortlarında, 
Pazartesi-Çarşamba, Pazartesi-Per-
şembe, Salı-Perşembe, Salı-Cuma ve 
Cumartesi-Pazar günleri yaş grupları-

na göre seanslarda 5 Tenis Antrenörü 
nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. 
Ayrıca spor okulları ile lisanslı ve elit 
sporcuların çalışma saatlerinin dışında 
kalan zamanlarda tenis oynamak iste-

yen vatandaşlara Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü’ne müracaat ettikleri 
takdirde tenis kortlardan faydalanabile-
cekleri bildirildi.
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel’de kuralar 
28 Ağustos’ta çekilecek

Konya’nın üç takım ile temsil edileceği 2017-
2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Fikstür 
Çekimi ve Bilgilendirme Toplantısı 28 Ağustos Pazar-
tesi günü yapılacak. Orhan Saka Amatörler Evi’nde 
saat 14.00’te gerçekleştirilecek kura çekimine, TFF 
Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu 
Başkanı Sayın Ali Düşmez başkanlık edecek. Konya 
bu sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde Akşhirspor, Ereğ-
lispor ve Sarayönü Belediyespor ile temsil edilecek.
n SPOR SERVİSİ

Metin Şahin: 
İnancımız tam

Mısır’da düzenlenecek olan 3. Dünya Yıldızlar 
Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi 20 sporcu 
temsil edecek. Dünya Tekvando Federasyonu (WT) 
tarafından düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcu-
nun mücadele edeceği 3. Dünya Yıldızlar Tekvando 
Şampiyonası 24-27 Ağustos 2017 tarihleri arasın-
da Mısır’ın El-Sheikh kentinde düzenlenecek. Tür-
kiye’yi bu şampiyonada 10’u bayan ve 10’u erkek 
olmak üzere 20 sporcu temsil edecek. 

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. 
Dr. Metin Şahin, dünya şampiyonasında hedefleri-
nin her zaman olduğu gibi kürsüye çıkmak olduğu-
nu belirterek, “Türkiye Tekvando Federasyonu ola-
rak her zaman beklentilerin üzerimizde olduğunu 
biliyoruz.  Ülkemizin beklentisini yerine getirmek 
için çalışıyoruz. Yıldız sporcularımız, dünya şampi-
yonasına iyi bir hazırlık döneminden geçerek geldi. 
Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için ça-
lışacaklar. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin ba-
şarılı olacağına inancımız tam” şeklinde konuştu.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek sporcu-
lar ise şu şekilde: Erkekler: Mert Dönmez (33 kilo), 
Ömer Delibaşlar (37 kilo), Yiğithan Kılıç (41 kilo), 
Furkan Kadir Gürel (45 kilo), Kadir Şantaş (49 kilo), 
Mahmut Küskü (53 kilo), İbrahim Uğur Kanburoğlu 
(57 kilo), Yasin Yetiş Kaptan (61 kilo), Ahmet Can 
Timağur (65 kilo), İbrahim Tunca (+65 kilo) Kadın-
lar: Aleyna Demir (29 kilo), Elifsu Gençyılmaz (33 
kilo), Azra Çavuş (37 kilo), Zeynep Taşkın (41 kilo), 
Tuğçe Cankurt (44 kilo), Işıl Zafer (47 kilo), Dilara 
Kartal (51 kilo), Zeynep Şeyma Turhan (55 kilo), 
Huriye Nur Ergin (59 kilo), Bengüs Yılmaz (+59 kilo)
n İHA

Rıza Kayaalp, 
Türkiye’nin gururu oldu
Dünya Güreş Şampiyonası’nda 

grekoromen stil 130 kiloda Rıza Ka-
yaalp, altın madalyanın sahibi oldu. 
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenle-
nen şampiyonanın 2. gününde milli 
güreşçi, grekoromen stil 130 kilo fina-
linde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaş-
tı. Son dünya şampiyonu Rıza, Paris’te 
de zirveyi yine kimseye bırakmadı. 

KAYAALP AİLESİ ÇOK MUTLU
Fransa’nın başkenti Paris’te dü-

zenlenen Dünya Güreş Şampiyona-
sı’nda grekoromen stil 130 kiloda altın 
madalya kazanan milli güreşçi Rıza 
Kayaalp, Yozgat’ta yaşayan ailesinin 
sevinç kaynağı oldu. Final müsaba-
kasını evlerinde televizyondan izleyen 
Kayaalp’in annesi, babası, kardeşleri 
ve diğer akrabaları hem büyük bir he-
yecan yaşadı hem de milli güreşçinin 
altın madalyayı kazanması için dua 
etti. Anne Sevgi Kayaalp, finali izle-
dikten sonra gazetecilere yaptığı açık-
lamada, oğlunun bir kez daha altın 
madalya almasından dolayı çok mutlu 
ve gururlu olduklarını söyledi. Oğlu-
nun başarılarının devamını dileyen 

Kayaalp, “Hepimizin gözü aydın. Rıza 
bütün Türkiye’yi gururlandırdı, bayra-
ğımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşı-
mızı söyletti. Çok gururlanıyorum. O, 
orada güreşiyor ama ben de burada 
bitiyorum, halsiz kalıyorum, duadan 
başka bir şey gelmiyor aklıma. Anne-
lik çok zor bir şey.” diye konuştu.

‘DARISI OLİMPİYATLARA’
Baba Kelami Kayaalp de çok gu-

rurlu olduğunu dile getirerek, “Şanlı 
bayrağımızı dalgalandırdı, bizi mutlu 
etti. Çok gururluyuz.” dedi. Milli gü-
reşçinin ablası Arzu Coşkun da Rıza 
Kayaalp’in emeklerinin karşılığını 
aldığını vurguladı. Dünya şampiyo-
nasında Türk bayrağını dalgalandır-
dığı için kardeşiyle gurur duyduğunu 
anlatan Coşkun, “Ailesi olarak onu 
çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz, 
gururumuz. Allah’ım hayırlısıyla olim-
piyatları nasip eder inşallah. Darısı 
olimpiyatlara.” ifadelerini kullandı. 
Bu arada, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç 
final sonrası Sevgi Kayaalp’i telefonla 
arayarak oğlunun başarısından dolayı 
tebrik etti.   n AA

Yavru Kartal’da 
son rötuşlar

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, ligin ilk haftasında oynayacağı 

Pendikspor maçının hazırlıklarında sona geldi. 

Yavru Kartal’da Atiker Konyaspor’da bu sene 

kadroda düşünülmeyen Seddar Karaman, takımı 

ile yeniden antrenmanlara çıkmaya başladı

Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un pilot takımı Konya Anadolu 
Selçukspor, Cumartesi günü iç sahada 
oynayacağı Pendikspor maçı ile sezonu 
açacak. Yeşil beyazlı takımda bu maçın 
hazırlıkları sürüyor. Oyuncuların hırslı ça-
lışmaları teknik heyeti ve yönetimi mem-
nun ediyor. İlk maçını kazanarak lige iyi 
bir başlangıç yapmak isteyen Anadolu 
Selçukspor, yarın bu karşılaşmanın son 
idmanını gerçekleştirecek. İlk maç Konya 
Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

PENDİK MAÇI İÇİN 
SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk 
maçında 26 Ağustos Cumartesi günü Pen-
dikspor ile iç sahada karşılaşacak Konya 
Anadolu Selçukspor hazırlıklarını sürdürü-
yor. Teknik direktör Alper Avcı ve yardımcı 
antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen 
antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile 
başladı.  Futbolcular daha sonra saha içi-
ne kurulan parkurda dayanıklılık ve kuvvet 
çalışması yaptı. 

Antrenmanın son bölümünde ise tek-
nik-taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleşti-
rildi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mehmet 
Güney ve Yönetim Kurulu futbol komitesi 
üyesi Mehmet Ay da takip etti. 

SEDDAR TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Konya Anadolu Selçukspor’da ön-

ceki yıllarda oynadığı oyun ile dikkatleri 
üzerinde çeken ancak geçtiğimiz sezon 
şanssız bir sakatlık yaşayan 1994 doğum-
lu futbolcu Seddar Karaman, Konyaspor 
ile kampa katılarak Mustafa Reşit Akçay 
tarafından denenmişti. Yetenekli oyuncu, 
Konyaspor’a iki forvet transferi yapılma-
sının ardından, maç oynayarak tecrübe 
kazanması için yeniden Konya Anadolu 
Selçukspor’a gönderildi. Seddar, eski takı-
mı ile antrenmanlara katılarak yeni sezon 
hazırlıklarına başladı.
İLK MAÇLAR ATATÜRK STADYUMU’NDA

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anado-
lu Selçukspor, yeni sezonda ilk iç saha 
maçlarını Konya Atatürk Stadyumu’nda 
oynamaya devam edecek. Uzun süredir 
maçlara burada çıkan Yavru Kartal, eski 
stadyum yıkılacağının açıklanmasının ar-
dından Selçuk Üniversitesi ile bir protokol 
imzalamıştı. Maçlarını Selçuk Üniversitesi 
Stadyumu’nda oynayacağı açıklanan ye-
şil beyazlı takım, Konya Atatürk Stadyu-
mu’nun yıkımının gecikmesi ile yeniden 
buraya geçti. Konya Anadolu Selçukspor 
bir süre daha burada maç yapmaya de-
vam edecek.  n SPOR SERVİSİ



Vukovic kazandırmaya 
devam ediyor

Yunanistan temsilcisi Olympiakos 
Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci ma-
çında dün gece Hırvatistan’ın Rijeka takı-
mını 1-0 mağlup ederek adını Şampiyonlar 
Ligi’ne yazdırdı. Bu sonuçla Konyaspor’un 
kasasına 300 bin Eruo daha girmiş oldu.

Hatırlanacağı gibi Olympiakos Kon-
yaspor’un deneyimli savunma oyuncusu 
Vukovic’i 1.7 milyon Euro’ya transfer et-
miş, Şampiyonlar Ligi’ne kalmaları du-
rumunda ise 300 bin Euro daha vermeyi 
taahhüt etmişti. 

İlk maçta evinde 2-1 mağlup ettiği Ri-
jeka’yı deplasmanda da 1-0 ile geçen Yu-
nan temsilcisi Şampiyonlar Ligi gruplarına 
kalarak hem kendi kazandı hem de Kon-
yaspor’a kazandırdı. Vukovic karşılaşmada 
90 dakika forma giydi.

Öte yandan aynı senaryo gelecek sezon 
için de geçerli olacak. Olympiakos gelecek 
sezon da Şampiyonlar Ligi’ne kalması du-
rumunda Konyaspor’a bir kez daha 300 bin 
Euro ödeme yapacak.   n SPOR SERVİSİ

K o n y a s p o r 
Başkanı Ahmet Şan 
Fethullahçı Terör 
Örgütü’nün şifreli 
haberleşme prog-
ramı Bylock’u kul-
landığı iddiası ile 
gözaltına alınmış, 
daha sonra serbest 
bırakılmıştı. Bu 
olayın ardından gö-
revinden istifa eden 
Ahmet Şan’ın yeri-
ne başkanlık koltu-
ğuna Fatih Yılmaz 
getirilirken, yöne-
tim kuruluna ise ye-
dek listeden genç 
işadamı Memduh 
Abaz dahil edildi. 
n SPOR SERVİSİ

Memduh Abaz 
Konyaspor yönetiminde

Musa: Beklentilerin farkındayım
Gençlerbirliği maçında 2 gol atarak taraftarın beğenisini kazanan genç oyuncu Musa Araz, attığı goller ve galibiyet nedeniyle çok 
mutlu olduğunu söyledi. Taraftarın beklentisinin farkında olduğunu belirten genç oyuncu, Başakşehir maçı için de iddialı konuştu

Atiker Konyasporlu futbolcular Gençlerbirliği maçının sevincini 
yaşıyor. Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlılarda 
gözler 2 golle Gençlerbirliği maçında yıldızlaşan Musa Araz’da. 
Attığı goller ve galibiyet için büyük sevinç yaşadığını belirten genç 
oyuncu taraftarın beklentisinin farkında olduğunu belirterek, elinden 
geleni yapacağını söyledi. İşte Konyasporlu futbolcuların Gençler-
birliği maçın sonrası yaptığı açıklamalar.

NEJC SKUBİC: YENİ KATILAN 
ARKADAŞLARIMIZ ÇABUK ADAPTE OLDU

Ben profesyonel bir futbolcuyum, eğer iyi bir oyun sergiliyor-
sam ve bunu da takım arkadaşlarıma yardımcı olabilecek şekilde 
sergileyebiliyorsam benim için en iyisi budur. Görevimi layıkıyla 
yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sezonun ilk haftalarında böyle 
güzel bir galibiyet almak ve lige böyle devam etmek bizim için son 
derece önemli.

Tabi ki geçen seneye kıyasla biraz daha farklı ve iyi futbol oynu-
yoruz. Birçok arkadaşımız aramıza katıldı ve bu arkadaşlarımız da 
bize, takımımıza çok çabuk uyum sağladı. Olabilecek en kısa süreç-
te hızla adapte oldular. Bugün 3-0’lık bir galibiyet elde ettik. Geçen 
haftaya baktığımızda da galibiyete çok yakındık. Bundan sonra çok 
daha İyi olacağımıza inanıyorum.

FERHAT ÖZTORUN: UZUN MARATONDA 
ÇOK DAHA İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ

Bizim için hem zor hem de önemli bir maçtı. Kendi sahamızda 
oynuyoruz, seyircimiz yok, seyircimizin olmaması dezavantaj o yüz-
den bir eksik olduğumuz bu karşılaşmayı kazanmak önemliydi. Çok 
güzel oynadık ve haklı bir galibiyet aldık. Dediğiniz gibi sezon başı 
kampı yeni bitti, maçlar yeni başladı ve her geçen maç, form grafiği-
mizin üstüne koyarak devam ediyoruz. Fizik kapasitemiz hala yüzde 
100 değil. Yüklemeye açığız. Dolayısıyla yakın süreçte daha iyi ola-
cağız.Hedefimiz, bu formumuzu bu performansımızı en iyi şekilde 
devam ettirip bu uzun maratonda çok daha iyi sonuçlar elde etmek.

Tesislerimizden stadyuma kadar konvoy halinde geldik. Taraf-
tarlarımızın bizim yanımızda olduklarını biliyoruz. Keşke cezamız 
olmasa da stadın içinde bulunup bize destek verebilselerdi, belki 
daha farklı bir oyun olurdu. Taraftar çok önemli bir güç, Kon-
yaspor’un taraftarı da çok güçlü. İnşallah en kısa sürede cezamız 
biter taraftarımıza kavuşuruz ve çok daha güzel galibiyetler alırız.

MUSA ARAZ: BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM
 Attığım 2 gol için çok mutluyum. Üstelik bu golleri evimizde 

oynadığımız bir karşılaşmada bu stadyumda kaydettim.  Bizim için 
önemli olan kazanmaktı, kazandık ve 3 puanı aldık. Şimdi önümüz-
de Başakşehir maçı var. Son derece önemli bir müsabaka. Ancak 
bu karşılaşmaya da kazanmak için çıkacağız. Pazar günü yine 3 
puan alabilmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraf-
tarımız bizim için çok önemliler. Geldiğimden beri hep hissettim, 
hissettirdiler, benden çok büyük beklentileri vardı. İnşallah bu bek-
lentileri çok çalışarak karşılamaya gayret edeceğim. Bugün 2 gol 
attım. İnşallah atmaya devam edeceğim ama bugün bizim için zor-
du. Çünkü taraftarsız oynadık. Tesise kadar geldiler, konvoyla bizi 
stadyuma kadar getirdiler. Bizim için çok iyi bir başlangıçtı. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.
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