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Helvacızade Grubu’nun sağlık 
alanındaki markası Zade Vital, 

Amerika pazarına giriyor. 
ABD’de kurulacak Helvacızade 

USA şirketini yapılandırmak 
için ABD’ye giden Helvacızade 

Grubu CEO’su Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil, gururla uğurlandı

ABD’DE HELVACIZADE 
USA’YI KURUYORLAR

Helvacızade Grubu’nun Türkiye’nin ilk 
sağlıklı yaşam markası Zade Vital, geçti-
ğimiz yıl Hollanda ve Kore’ye ürünlerini 
yollamıştı. Zade Vital yurt dışı pazarında-
ki yelpazesini genişletmek için şimdi de 
önemli bir adım attı. ABD’ye girmek için 
çalışmalarını yürüten Helvacızade Gru-
bu, ABD’de Helvacızade USA şirketini 
kuruyor. 

MEVLÜT BÜYÜKHELVACIGİL 
ABD’Yİ YAPILANDIRACAK

Helvacızade Grubu’nun sağlık alanındaki 
markası Zade Vital’in Amerika pazarında-
ki ilk hedefi 7 bin eczanenin raflarına gir-
mek. ABD’nin Seattle kentinde  kurulacak 
olan Helvacızade USA şirketinin yapılan-
dırılmasını Helvacızade Grubu CEO’su 
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil yürütüyor. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil bu doğrultuda 
dualarla uğurlandı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

05 Sağlıklı yaşam
için yürüdüler 06 Kızılay bayramda

mazlumun yanında 12 ‘Milyonlarca robot
hayatımıza girecek’

Otogar X-Ray
ile daha güvenli

‘Kurban Bayramı
havası yaşatılmalı’

Uygunsuz kıyma
çekimi takipte!

Konya Otogarının giriş kapıları-
na yerleştirilen X-Ray cihazları 
güvenlik önlemlerinin üst dü-
zeye çıkarılmasına neden oldu. 
Konya otogarına alınan X-Ray 
cihazları ile birlikte havaalanla-
rında yapılan güvenlik uygula-
malarının aynısı devreye girdi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

İHH her yıl olduğu gibi bu yılda 
mazlumların yardımına yetişe-
cek. Dünyanın 106 bölgesine 
kurban yardımlarını ulaştıracak 
olan İHH’da bedeller 620 TL ola-
rak belirlendi. İHH Konya Şube 
Başkanı Opr. Dr. Hasan Hüseyin 
Uysal, kurbanın tanımının iyi 
bilinmesine dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Ali Osman Karamercan, 
Kurban Bayramında sokak ara-
larında uygunsuz kıyma çeki-
mine müsaade edilmeyeceğini 
açıkladı. n HABERİ SAYFA 6’DA

KONYA İLE UĞRAŞAN 
ASLA İFLAH OLMAZ!

‘OSMANLI SANCAĞI 
YENİDEN ŞAHLANACAK’

Eski Başbakan Davutoğlu’ndan sert sözler

Abdülhamid Han’ın Torunu Orhan Osmanoğlu

Keyf-i Muhabbet 
Söyleşileri’nde 
konuşan Abdülhamid 
Han’ın Torunu Orhan 
Osmanoğlu, “ Şu an 
tüm Dünya’da her 
gün gündemdeyiz. 
Osmanlı ruhu geri 
geliyor yavaş yavaş. 
Bu sancak tekrar 
şahlanacak inşallah. 
Kurtuluş İslam’da 
ve Türklerin elinde” 
dedi. 

Konya’nın son 
günlerde FETÖ ile 
özdeşleştirilmesi 
çabasına Eski 
Başbakan ve AK Parti 
Konya Milletvekili 
Ahmet Davutoğlu, 
“Hiç kimse 
Konya’nın adını tahrif 
ederek, yazısına 
başlık atarak, 
Konya’nın onuruyla 
oynayamaz” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Beyşehir Sadıkhacı Mahalle-
si’nde yapımı tamamlanan sulama 
göleti bölgenin tarımsal kalkınması-
na katkı sağlayacak. Göletin 140 bin 
metreküp su depolayarak 74 hektar 

alanı sulayacağı bildirildi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

Tarımsal kalkınmaya
Büyükşehir’den destek

Başkan Akyürek 
oğlunu evlendirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek oğlu Hasan Sami, Reyhan-Niyazi 
Sağlam ailesinin kızı Ceylan ile evlendi. Kal-
kınma Bakanı Lütfi Elvan ve eski Başbakan ve 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu 
da genç çiftin nikah şahitliğinde bulundu.
n HABERİ SAYFA 17’DE

İzinsiz ava af yok!
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü av sezonuyla il-
gili bilgi verdi.  Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde 
avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı kararı aldı. Alınan karar 
ile 26 Ağustos tarihi itibariyle av sezonu başladı. 

Avlaklarda izinsiz avlanılmayacağına da dikkat çekildi. Ayrıca alı-
nan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarda Çarşamba, Cumar-
tesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde (idari tatiller dahil) avlanma 
yapılabilecek. n HABERİ SAYFA 11’DE

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil

ABD’ye acıldı!
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Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, “Hiç kimse Konya’nın adını tahrif ederek, yazısına başlık atarak, 
birtakım terör örgütünün mekanlarıyla Konya’yı özdeşleştirme çabası içerisine girerek, Konya’nın onuruyla oynayamaz” dedi

‘Kimse Konya’yı suçlayamaz’
Eski Başbakan ve AK Parti 

Konya Milletvekili Ahmet Da-
vutoğlu, Konya Havalimanında 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
son günlerde birtakım çevrelerin 
Konya’yı tahrif edici yazılar yaz-
dığını söyledi.

Konya’nın terör örgütü FE-
TÖ’ye karşı tavrının açık ve net 
olduğunu dile getiren Davutoğlu, 
söz konusu terör örgütünün mil-
letin birliğine kastettiğini ve Kon-
ya’nın asırlardır süregelen değer-
lerini hedef aldığını vurguladı.

Davutoğlu, terör örgütüyle 

ilgili suça karışanların hukukun 
gösterdiği en sert şekilde ceza-
landırılması gerektiğini ifade etti.

Konya’nın terör örgütüyle 
iş birliği yapanları asla himaye 
etmediğine dikkati çeken Davu-
toğlu, şöyle devam detti: “Kimse 
Konya’yı suçlayıcı açıklamalarda 
bulunamaz. Konya’nın müba-
rek ismini tahrif ederek hakaret 
edemez. Sapkın ideolojiler hiçbir 
zaman Konya’ya girememiştir. 
Bu hain terör örgütünün ortaya 
çıktığı yıllarda Konya, Necmettin 
Erbakan ve Tahir Büyükkörükçü 

Hoca’yı bilmiştir. FETÖ hiçbir za-
man Konya’da itibar görmemiş-
tir. Konya’yı hedef alanlar kripto 
FETÖ’cüler ve 28 Şubat zihni-
yetinin uzantılarıdır. Hiç kimse 
Konya’nın adını tahrif ederek, 
yazısına başlık atarak, birtakım 
terör örgütünün mekanlarıyla 
Konya’yı özdeşleştirme çaba-
sı içerisine girerek, Konya’nın 
onuruyla oynayamaz. Oynama-
ya kalkan kim olursa olsun, ister 
kripto FETÖ’cü, ister 28 Şubatçı, 
ister AK Parti içerisinde fitne çı-
karmaya çalışan tek tük kişiler, 

1,5 yıldır yapmaya çalıştıkları 
şeyi yapamadıkları için bugün 
Konya’ya saldırıyorlar. Ama kar-
şılarında bizi bulurlar. Hiç kimse 
Konya’nın başını önüne eğdire-
mez.”

Ahmet Davutoğlu, Konya’nın 
15 Temmuz’daki hain darbe giri-
şimine karşı daima ayakta durdu-
ğuna işaret ederek, şunları kay-
detti: “Konyalı, hain FETÖ’yle iş 
birliği yapan hiç kimseyi himaye 
etmez. Konyaspor Kulübü Baş-
kanı Ahmet Şan da çıkar, ken-
disiyle ilgili açıklamaları yapar. 

Böyle bir himayenin varlığı söz 
konusu ise de çıkıp söylesinler. 
Kimse karnından konuşmasın. 
Ahmet Bey gerekli açıklamaları 
yaparak kendi tutumunu ortaya 
koyacaktır. Avrupa’da ülkemizi 
temsil eden Konyaspor’a 5 maç 
ceza verildi. Şimdi Konyaspor 
üzerinden de bir tartışma çıka-
rılmaya çalışılıyor. Kişilerle ilgili 
bir süreç bir şehre mal edilemez. 
Konya ile şu ana kadar uğraşan 
iflah olmamıştır. Konya’ya sırtını 
veren her zaman kazanmıştır.”
n AA

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Davutoğlu

Akademi Hastaneleri’nde basın mensupları her türlü muayeneden yüzde 20 indirimli faydalanabilecek

Akademi’den basın mensuplarına indirim
Özel Konya Akademi Hastanesi, 

Konya’da bir başka özel hastane olan 
Özel Medline Hastanesi’ni satın alma-
sıyla hastane, Akademi Meram Has-
tanesi olarak sağlık hizmeti vermeyi 
sürdürüyor. Akademi Hastaneleri 
olarak iki hastane binası ile Konya’ya 
en iyi hizmet vermeyi amaç edinen 
hastane yönetimi, iki hastanede de bu 
doğrultuda önemli çalışmalara imza 
atıyor. Akademi Hastaneleri şimdi 
de basın mensuplarına özel indirim 
kampanyasıyla dikkat çekiyor. Alınan 
kararla Akademi Hastaneleri’nde ba-
sın mensupları her türlü muayeneden 
yüzde 20 indirimli faydalanabilecek. 
‘HEDEFİMİZ YÜKSEK KALİTEDE SAĞLIK 

HİZMETİ SUNMAK’
Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-

nan Akademi Hastaneleri Genel Mü-
dürü Dr. Esat Mehmet Arslan, Özel 
Akademi Hastanesi’nin Özel Medline 
Konya Hastanesi’ni de bünyesine ka-
tarak büyüdüğünü hatırlattı. “Güçlü 
doktor kadromuz, teknolojik dona-
mımız ve nitelikli hemşehrilerimiz ile 
sizlere hizmet vermekten mutluluk 
duyuyoruz” diyen Dr. Arslan, sözle-
rine şöyle devam etti, “2002 yılından 
bu yana sağlık sektöründe kesintisiz 
hizmet vermekte olan bir sağlık kuru-
luşu olarak sizlerin de tarafımıza ver-
diğiniz desteklerinizden, hoşgörünüz-
den ve tarafsız haber anlayışınızdan 
dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunu-
yoruz. Akademi Hastaneleri olarak 
ilerlediğimiz sağlık sektöründe hede-

fimiz yüksek kalitede sağlık hizmeti 
sunmaktır. Güvenilirliğin ön planda 
olduğu fark yaratan sağlık kurumu 
olarak, şehrimize sağlık kenti haline 
getirmek için mesleki ahlaka ve hasta 
haklarında saygıya hep önem verdik. 
Bizler; sizleri, ailelerinizi, halkımızı 
aile bireylerimizden biri olarak görüp 

bu şekilde davrandık, bu anlayış ile 
ilerledik ve ilerlemeye devam edece-
ğiz. Sağlığınız emanetimizdir anlayı-
şı ile; özveri ile çalışan değerli basın 
mensuplarına; Akademi Hastaneleri 
olarak, tüm muayenelerde yüzde 20 
indirim uygulayacağımızı bildiririz.”
n TEVFİK EFE

Dr. Esat Mehmet Arslan, “Akademi Hastaneleri olarak ilerlediğimiz sağlık 
sektöründe hedefimiz yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmaktır” dedi. 

Isparta’dan tedavi için Konya’ya gelen ve gözünü kaybetme riski olan hasta, 
Dünyagöz Hastanesi Konya Şubesi’ndeki tedavi süreciyle sağlığına kavuştu

Dünyagöz Hastaneleri’nin Konya Şubesi’nde “Göz’den Gönüle” semineri 
gerçekleştirildi. Tüm çalışanların katıldığı seminer, eğlenceli anlara sahne oldu

Dünyagöz Konya 
ile gözü kurtuldu

Dünyagöz’de hedef, 
mutlu bir aile olmak

Dünyagöz Hastanesi Konya Şubesi bölge 
hastanesi olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyor. Isparta’dan 
gelen Osman Çelik geçirdiği kaza sonrası 
tedavi için Dünyagöz Hastanesi Konya 
Şubesi’ni tercih etti. Gözünü kaybetme 
riski olan hasta, Dünyagöz Hastanesi 
Konya Şubesi’ndeki tedavi süreciyle 
sağlığına kavuştu.  Geçirdiği kazadan sonra 
ilk tedavisini Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi Hastanesi’nde alan Osman 
Çelik tercihi sonucu tedavinin devamı için 
Dünyagöz Hastanesi Konya şubesine sevk 
edildi. Dünyagöz Hastanesi Konya şubesi 
doktorlarından Doç.Dr. Berker Bakbak 
hastanın durumu ile ilgili, “Hastamız 
sağ gözde tam kat kapak kesiği, orbita 
yaralanması, glob yaralanması, göz içi 
kanama tanıları ile bize geldi. Bizde hastanın 
kapak onarımını, orbita onarımını ve glob 
yaralanması onarımını gerçekleştirdik. 
Hasta bize geldiğinde gözünü kaybetme 
riski çok yüksekti. Şuana kadar yapılan 
tedavilerden olumlu sonuç aldık. Bundan 
sonra da hastamızın tedavisi ve kontrolleri 
Dünyagöz Hastanesinde devam edecek. 
Bu tür yaralanmalarda ilk hedef uzman bir 
doktora ulaşılması ardından doğru tanı ve 
tedavinin tecrübeli hastanelerde yapılması. 
Çünkü göz hassas bir konu tedavisi de 
hassas olmalıdır”şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin ilk göz hastanesini kurmak 
ve göz sağlığı konusunda ülke turizmine 
katkıda bulunmak hayalleri ile yola çıkan, 
büyük düşünerek cesur ve inançlı adımlar ile 
Türkiye’nin ve Dünya’nın en büyüğü olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen Dünyagöz 
Hastaneleri’nin Konya Şubesi’nde 
“Göz’denGönüle” semineri gerçekleştirildi. 
Tüm çalışanların katıldığı seminer, 
eğlenceli anlara sahne oldu. Dünyagöz 
Hastaneler Grubu tarafından, çalışanlara 
yönelik bir aktivite olarak gerçekleştirilen 
“Göz’denGönüle” semineri, Dünyagöz 
Konya’da gerçekleştirildi. Dünyagöz Konya 
çalışanlarının yanı sıra, yönetim kadrosu da 
seminere katılım gösterdi.

Eğlenceli anların yaşandığı seminer ile 
ilgili açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu 
Üyesi Gülferi Yıldırım, “Hayatımızın çok 
büyük bir kısmını işyerlerimizde geçiriyoruz. 
Yeri geldiğinde işlerimize, ailemizden, 
doslarımızdan ve hatta kendimizden 
bile daha fazla önem gösteriyor ve vakit 
ayırıyoruz. Kepimizin arzusu, kendimizi 
faydalı ve başarılı hissedeceğimiz işlere imza 
atmak, bahsederken gurur duyacağımız 
bir marka için çalışmaktır. Düzenlenen 
seminerde, mutluluk ve başarıyı önce kendi 
yaşamımızda oluşturmayı, sonrasında 
ise şirketimize ve tüm dünyaya yaymayı 
konuştuk” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ



Dağsan Enerji Sistemleri Yö-
netim Kurulu Başkanı Halil İbra-
him Dağ torunlarını sünnet ettir-

menin sevincini yaşadı. Hamza, 
Ahmet, Hasan Basri, Muhammed 
Ali ve Hasan Hüseyin erkekliğe ilk 

adımlarını attılar. Pelitlibahçe Kır 
Düğün Salonunda gerçekleştirilen 
sünnet merasimine dağ ailesinin 
sevenleri, dostlar ve akrabaları ka-
tıldı.

 Dağ ailesi ise kapıda misafirle-
ri karşılayarak ‘hayırlı olsun’ dilek-
lerini kabul etti. Mehter takımının 
da gösteri yaptığı merasimde mi-
safirlere geleneksel düğün pilavı 
ikramında bulunuldu. 

Hamza, Ahmet, Hasan Basri, 
Muhammed Ali ve Hasan Hüse-
yin ise arkadaşları ile palyaçolar 
eşliğinde doyasıya eylendi. Yeni-
gün gazetesi olarak Dağ ailesine 
hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, 
Hamza, Ahmet, Hasan Basri, Mu-
hammed Ali ve Hasan Hüseyin’i 
atmış oldukları bu büyük adım için 
kutlarız. 
n TEVFİK EFE
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Helvacızade Grubu’nun sağlık alanındaki markası Zade Vital, Amerika pazarına 
giriyor. ABD’de kurulacak Helvacızade USA şirketini yapılandırmak için ABD’ye 
giden Helvacızade Grubu CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, gururla uğurlandı

Helvacızade, 
ABD’yi fethedecek!

Helvacızade Grubu’nun Türkiye’nin ilk 
sağlıklı yaşam markasıZade Vital Avrupa’nın 
en büyük, GMP (Good Manufacturing Practi-
ces / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında 
üretim yapan üretim tesislerinde Cold Press 
(Soğuk Press) yöntemi ile ürettiği doğal besin 
destekleri ile sağlıklı yaşama doğal destek su-
nuyor. 67 farklı bitkisel besin desteği içerikli 
ürüne sahip olan Zade Vital, Türkiye’de 11 
bin 800 eczanede yerini aldı. Zade Vital mar-
kasını yurt dışına da açan Helvacızade Grubu, 
geçtiğimiz yıl Hollanda ve Kore’ye ürünlerini 
yollamıştı. Zade Vital yurt dışı pazarındaki yel-
pazesini genişletmek için şimdi de önemli bir 
adım attı. Alanında büyük bir pazara sahip olan 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ne girmek 
için çalışmalarını yürüten Helvacızade Grubu, 
ABD’de Helvacızade USA şirketini kuruyor. 

ŞİRKETİ MEVLÜT BÜYÜKHELVACIGİL 
YAPILANDIRACAK

Helvacızade Grubu’nun sağlık alanındaki 
markası Zade Vital’in Amerika pazarındaki ilk 
hedefi 7 bin eczanenin raflarına girmek. 67 
farklı bitkisel besin desteği içerikli ürüne sahip 
olan Zade Vital’in ABD pazarında yerini al-
masını için çalışmalar büyük hızla devam edi-
yor. ABD ile görüşmeleri Helvacızade Grubu 
CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil yürütüyor. 
ABD’denin Seattle kentinde  kurulacak olan 
Helvacızade USAşirketinin yapılandırılmasını 
Mevlüt Büyükhelvacıgil yürütecek. Şirketin 

kuruluş aşamasının ardından daha sonra mer-
kezinin Chicago’ya taşınacağı belirtiliyor. 
MEVLÜT BÜYÜKHELVACIGİL’E HÜZÜNLÜ VEDA

ABD’deki şirketi yapılandırmak üzere ABD 
yolunda olan Helvacızade Grubu CEO’su Dr. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil’e Konya’da hüzünlü 
bir veda gerçekleştirildi. “Allah yolunu açık 
etsin. Hep yanındayız. Seni çok seviyoruz” ya-
zılı pankartla uğurlanan Mevlüt Büyükhelvacı-
gil’le önemli günü ölümsüzleştirmek adına şir-
ket çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri toplu 
fotoğraf çekindi. Fotoğraf sosyal medyada da 
büyük yankı buldu. Helvacızade Grubu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Kadir Büyükhelvacıgil tara-
fından paylaşılan fotoğraf hem duygulandırdı 
hem de gururlandırdı. Kadir Büyükhelvacıgil, 
“Çocukluğumuzdan beri bize söylediğiniz ve 
ortaya koyduğunuz Dünya Markası vizyonuyla 
bebeğimiz gibi büyüttüğümüz markalarımızı 
daha ileri taşımak için bizlerden kilometrelerce 
uzağa ABD’ye Helvacızade USA’yı yapılandır-
mak için gidiyorsun. Elbet bu ayrılık hepimize 
çok zor ama biliyoruz ki sen yine güzel ülkemi-
zi ve bizleri gururlandıracak işlere imza atacak-
sın. Bizler; 400 kişilik bir aile olarak her daim 
arkanda olacağız ve çok kıymetli Babam Tahir 
Büyükhelvacıgil ile beraber oluşturduğunuz bu 
güzel eserleri daima ileriye taşımak için var gü-
cümüzle çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle 
amcası Mevlüt Büyükhelvacıgil’e iyi dileklerde 
bulundu.   n ABDULLAH AKİF SOLAK

ABD yolunda olan Helvacızade Grubu CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’e Konya’da hüzünlü bir veda gerçekleştirildi. 
Büyükhelvacıgil “Allah yolunu açık etsin. Hep yanındayız. Seni çok seviyoruz” yazılı pankartla uğurlandı.

Dağ ailesi sünnet düğünü sevinci yaşadı. Halil İbrahim Dağ’ın torunları Hamza, Ahmet, Hasan Basri, Muhammed Ali ve Hasan Hüseyin erkekliğe ilk adımlarını attılar

Dağ ailesinde sünnet sevinci
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Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim 
Büyükkarakurt’un oğlu Ali, Aysel-Sait Ulusoy çiftinin kızı Zehra ile dünya evine girdi

Büyükkarakurt ve Ulusoy 
ailelerinin mutlu günü

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İş-
leri Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yar-
dımcısı H. Selim Büyükkarakurt oğlu Ali’yi 
evlendirdi. Aysel-Sait Ulusoy çiftinin kızı 
Zehra ile Neşe-H. Selim Büyükkarakurt 
çiftinin oğlu Ali bir ömür mutluluk için 
‘evet’ diyerek dünya evine girdi. Mavera 
Kır Düğün Bahçesinde gerçekleştirilen 
düğüne AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik,, 

Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ve 
çok sayıda davetli katıldı. Ulusoy ve Bü-
yükkarakurt aileleri ise gelen davetliler 
ile tek tek ilgilenerekkendilerinin ‘hayırlı 
olsun’ dileklerini kabul ettiler. Davetlile-
re ise geleneksel düğün pilavı ikramında 
bulunuldu. Yenigün Gazetesi olarak Zeh-
ra-Ali çiftine ömür boyu mutluluklar diler, 
Ulusoy ve Büyükkarakurt ailelerine ise 
‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Yasemin ve Emir evet dedi Uzun ve Soydemircan aileleri mürüvvet saadeti yaşadı. 
Meram’daki Öğretmenevleri’ndeki düğünde çok sayıda davetli katıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Memur olarak çalışan gazi Seyit Ali Önel oğlu Burak’ı sünnet ettirerek 
düğün mutluluğu yaşadı. Gönül-Seyit Ali Önel, çiftinin oğlu Burak erkekliğe ilk adımını attı

Yasemin ve Emir,
mutluluğa ‘evet’ dedi

Önel ailesi sünnet 
mutluluğu yaşadı

Mehmet Uzun ve Nazlı Uzun 
çiftinin kızları Yasemin ile Sali-
ha-Necati Soydemircan çiftinin 
oğulları Emir dünyaevine gir-
diler. Meram Öğretmenevi’nde 
yapılan düğünde çiftin mutlu-
luklarına aileler ve çiftin seven-
leri ortak oldu.

Etkinlik boyunca Uzun ve 
Soydemircan aileleri konuklarla 
tek tek ilgilenerek tebrikleri ka-
bul ettiler. Genç çiftin arkadaş-
ları da çifti yalnız bırakmayarak 
özçekimlerle mutlu anı ölüm-
süzleştirmeye çalıştılar. Nikah 
sonrasında genç çift uzun süre 
pistte dans ederek mutlulukları-
nı paylaştılar. Yenigün Gazetesi 
ailesi olarak başta genç çift Yase-
min ve Emir olmak üzere Uzun 
ve Demircan ailelerine Allah’tan 
mutluluk ve huzur diliyoruz.
n UFUK KENDİRCİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Memur 
olarak çalışan gazi Seyit Ali Önel oğlu 
Burak’ı sünnet ettirdi. Gönül-Seyit Ali 
Önel çiftinin oğlu, Zekiye-Mehmet Ali 
Ergün ve Seyhan-Kadir Önel çiftinin 
torunları Burak erkekliğe ilk adımı 
attı. Gloria Meram Düğün Sarayında 
gerçekleştirilen sünnet törenine Önel 
ve Ergün ailesinin sevenleri, dostları 
ve akrabaları katıldı. Burak’ın anne 
ve babası gelen misafirler ile tek tek 
ilgilenerek güzel dileklerini kabul etti. 
Gerçekleştirilen sünnet merasiminde 
ise misafirlere düğün pilavı ikramın-
da bulunuldu. Mutluluğu gözlerinden 
okunan Burak, arkadaşları ile doyasıya 
eylenerek erkekliğe ilk adım atmanın 
sevincini yaşadı. Yenigün gazetesi 
olarak Ergün-Önel ailelerine ‘hayırlı 
olsun’ dileklerimizi ileterek, Burak’ı 
atmış olduğu bu büyük adım için kut-
larız. 
n HÜSEYİN MENEKŞE
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İHH her yıl olduğu gibi bu yılda mazlumların yardımına yetişecek. Dünyanın 106 bölgesine kurban yardımlarını ulaştıracak olan İHH’da 
bedeller 620 TL olarak belirlendi. İHH Konya Şube Başkanı Opr. Dr. Hasan Hüseyin Uysal, kurbanın tanımının iyi bilinmesine dikkat çekti

İHH, mazlumlara yetişecek!
İnsani Yardım Vakfı (İHH) her 

yıl olduğu gibi bu yılda kurbanlarını-
zı mazlumlara ulaştıracak. 25 yıldır 
olduğu gibi bu yılda faaliyetlerine 
devam eden İHH  ‘25 yıldır ümmete 
kurban’ sloganıyla dünyanın 106 ülke 
ve bölgesine ulaşmak için yola çıka-
cak. İHH’nın bu yıl ki kurban bedeli 
ise 620 TL olarak belirlendi. Konu ile 
ilgili önemli açıklamalarda bulunan 
İHH Konya Şube Başkanı Opr. Dr. 
Hasan Hüseyin Uysal ‘kurban’  tanı-
mının iyi bilinmesi gerektiğini vurgu-
layarak, “Birçok yardım faaliyetinde 
olduğu gibi kurban çalışmalarında 
da biz ilkiz, öncüyüz, profesyonel bir 
noktadayız ve en önde gelen teşkila-
tız. Kurban, belirli günlerde kurban 
olmaya uygun olan hayvanın ibadet 
kastıyla kesilerek ümmetin içerisinde-
ki herkese şenlik ve mutluluk havası 
oluşturmaktır. İHH olarak, dünyanın 
her tarafına yayılmış Müslümanlara 
neşe birliği ve ruh birliği sağlamak 
için birçok noktaya ulaşmanın gayreti 
içerisindeyiz. İnşallah bununla birlikte 
106 ülke ve bölgede kurbanları kese-
ceğiz. 

KURBAN BAYRAMI 
HAVASI YAŞATILMALIDIR

İHH Konya Şube Başkanı Opr. 
Dr. Hasan Hüseyin Uysal, kurban 
tanımının iyi bilinmesi gerektiğinin 
altını çizerek kurban çalışmalarında 
da teşkilat olarak profesyonel bir nok-
tada olduklarına da değindi. Kurban 
havasının yaşatılması gerektiğini de 
söyleyen Uysal, “İslam dünyasında 
kurban yardım çalışmaları bizimle 
başladı. Birçok yardım faaliyetinde 
olduğu gibi kurban çalışmalarında da 
biz ilkiz, öncüyüz, profesyonel bir nok-
tadayız ve en önde gelen teşkilatız. . 
Kurbanın tanımını birilerinin bozma 
çabasına karşı durmamız gerekiyor. 
Kurban nedir? Kurban, belirli günler-
de kurban olmaya uygun olan hayva-
nın ibadet kastıyla kesilerek ümmetin 
içerisindeki herkese şenlik ve mutlu-
luk havası oluşturmaktır. Bu sebep-
ten dolayı da kesim esastır. Kesilen 
hayvanın etinden toplumun geniş 

kesiminin istifade etmesi de esastır. 
Birileri diyor ki; Kesimsiz kurban! Bu 
herhangi bir bağış değildir. Kurban 
sadece bir miktar ücretin verilmesi 
ile olmaz. Kurban kesilecektir ve o 
günleri günleri şenlendirecektir. Bay-
ramın ilk 3 gününde kurban kesilir. 
Et yemenin, et kokusunun da bütün 
toplumda yaşatılması gerekmektedir. 
Hacda kurban kesmek şartlardan bir 
tanesidir. Yani hacılar kurban keserler 
kesmeleri gerekiyor. Mesela 3 milyon 
insan oraya toplandı. Hisse bazında 
3 milyon tane kurban kesildi ve bu 
hayvanlar geçmişte oradaki idarenin 
beceriksizliği yüzünden değerlendiri-
lemedi. Kesildi çukurlara gömüldü bu 
da İslam ümmetinin büyük bir ayıbıy-
dı. Sonradan düzeldi.  Hayvanların 
etleri  dondurularak İslam dünyasının 
değişik bölgelerine ulaştırıldı. İşin aslı; 
‘Kurban kesilecek, toplumda o kur-
banın havası mutlaka yaşanacak ve 

mutluluk olacaktır’ Demek istediğim 
budur” dedi. 

DÜNYANIN HER YERİNDE 
YIĞILMA OLMADAN KESİMLER 

GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
İHH’nın dünyadaki her noktaya 

ulaşma gayreti içerisinde olduğunu 
belirten Uysal, sözlerine şu şekilde 
devam etti: “İHH olarak, dünyanın 
her tarafına dağılmış Müslümanlarda 
aynı günlerde neşe birliği, ruh birliği 
olması için birçok noktaya ulaşmanın 
gayreti içerisindeyiz. Bizim bu gayret 
içerisinde dünyanın birçok farklı nok-
tasına ulaşmamız o kardeşlerimizin 
İslama bağlılığının yenilenmesine, 
tazelenmesine ve onların ruhlarının 
kuvvetlenmesine hizmet etmekte-
dir. Bundan dolayı dünyada ziyaret 
edilmemiş bölge bırakmama çabası 
içerisindeyiz. Yani ümmetin bütün 
parçalarını duyarlılaştırmaya çalı-
şıyoruz. ‘İnsanlarımızda hem ucuz 

vereceğim hem de kurban görevimi 
yerine getireceğim’ hevesi var. Bu 
bir çeldirici davranıştır. İbadetimizin 
sıhhati açısından, ibadetin vicdana, 
kalbe ve iç dünyamıza uygunluğu için 
yaşadığımız bölgedeki bedeller ile be-
dellendirilmesi daha makul olur. Bir 
de örneğin;  kurban kesecek olan 100 
kişi var. Bizim de dünyada gitmemiz 
gereken 20-30 tane yer var. Bu git-
miş olduğumuz bölgelerde farklı farklı 
adet kurban kesimleri yapacağız. Kur-
ban bağışlayacak insan sayısı az çok 
belliyken siz daha düşük fiyatla belli 
sayıdaki ülkelere yöneldiğiniz zaman 
ne oluyor? Bu örnekte vermiş olduğu-
muz 100 hisse kurbanın 60 tanesi di-
yelim ki 20-30 ülkeye yığılıyor. Geriye 
kalan 80 ülkeye ise kalıyor 40 tane! 
Burda bir tuhaflık yok mu? Yani bir 
yerde kurban ucuz veya pahalı olabi-
lir ama bundan fazla ölçütler var. Biz 
İHH olarak ülke nüfusuna, o ülkede 
ki yoksulluk oranına, savaş durumu-
na, misyoner faaliyetlerine vsbir çok 
ölçüte bakıyoruz. Biz bu kriterleri göz 
önünde bulundurarak kardeşlerimize 
adil bir tarzda ulaşmaya çalışıyoruz. 
Kurbandan 3 ay önce her bölgeden 
kurban fiyatlarını alıyoruz. 

Hesaplamaları yapıyoruz. Sonra-
da dünyanın her tarafında bir yere yı-
ğılma olmadan adilane ve kardeşane 
şekilde kurban kesme imkânı buluyo-
ruz. Normalde olması gereken bu an-
cak ülkemizde denetim mekanizması 
olmadığı ve bu işlere bir usul getiril-
mediği için her kafasına esen ülkeleri 
belirleyerek orada bir yığılmaya sebep 
oluyor.

 Bundan dolayı da diğer bölgedeki 
unutulan insanlar misyoner saldırıla-
rına karşı açık kalabiliyorlar. Bayram 
günlerinde kendilerine destek olan 
mümin kardeşlerini hissedemiyor-
lar.”

İHH’NIN FAALİYETLERİ 
BİRBİRİYLE BAĞLANTILIDIR

Kurban amacıyla gitmişken dün-
yanın farklı yerlerindeki kurmuş ol-
dukları merkezleri de ziyaret ettikle-
rini söyleyen Uysal,  “Dünyanın farklı 

bölgelerinde 32 tane yetimhanemiz 
var. 170 tane camii ve mescidimiz, 
40 tane okulumuz, 20 tane İslam kül-
tür merkezi, 20 tane sağlık merkezi,  
binlerce kuyumuz var.  Biz bu bölge-
lere kurban amacıyla gitmişken bize 
ait olan merkezlerimizin durumlarını 
da denetliyoruz. Bundan dolayı bütün 
hizmetlerden sevap almış oluyoruz. 
İHH’nın faaliyetleri birbiriyle bağlan-
tılı ve ilişkili faaliyetlerdir” ifadelerini 
kullandı. 
HİSSE SAYILARIMIZDA ARTIŞLAR VAR

Bu yıl ki kurban bedelin 620 TL 
olarak belirlediklerini ifade eden Uy-
sal, geçen yıl ki hisse sayılarında geç-
miş yıla göre artış olduğunu da vurgu-
layarak cümlelerini şu şekilde aktardı: 
“İHH olarak bu yıl ki kurban bedelini 
620 TL olarak belirledik. İnşallah bu-
nunla birlikte 106 ülke ve bölgede 
kurbanları keseceğiz. Herhangi bir 
teşkilat ile çatışmamız yok böyle bir 

şey de söz konusu olamaz. Geçen yıl 
ki toplumumuzu sarsıcı olaylardan 
dolayı bir önceki yıla göre hisse kaybı 
yaşamadık aksine hisse artışı yaşadık. 
Bu yıl da gidişata göre hisselerde artış 
olacak. İnsanlarımız görüyor ve biliyor 
ki Amerika bize düşman. Bizi haksız 
yere terörist ilan etmeye kalkışıyorlar. 
Amerika bu toplumun düşmanıdır. 
Aynı şey İsrail, İngiltere, Almanya, 
Rusya içinde geçerlidir. Bunlar bizim 
can düşmanımızdır. Bundan dolayı 
insanımız bizlere bakıyor ve de diyor 
ki; ‘Bu teşkilatın düşmanı benimde 
düşmanım. Bundan dolayı bu teşkilat 
benim de teşkilatım’. İHH çok bedel-
ler ödedi. Bu ülkenin aleyhine tek bir 
adım da atmadı. 15 Temmuz’da teş-
kilat başkanımız olayı duyar duymaz 
sokaklara inerek tankların önüne geç-
ti. Bütün bölge teşkilatları olarak ca-
nımız ortaya koyduk ve meydanlara 
indik.”  n HÜSEYİN MENEKŞE 

İHH Konya Şube Başkanı 
Opr. Dr. Hasan Hüseyin Uysal

The New York Ti-
mes gazetesinin eski 
editörlerinden John 
Swainton, “Bizler iple-
rinden çekilince oyna-
yıp zıplayan kuklalarız. 
Beceri, yetenek ve hat-
ta hayatlarımız bile bu 
adamların elinde...” di-
yor bir konuşmasında. 

Ne demek istiyor 
acaba John Swainton? 
Kim bu gizemli adamlar? Amaçları 
ne? 

Sene 1120. Kudüs Kralı II. 
Baldwin, Kudüs’e hac görevini ye-
rine getirmek için gelen Hristiyan 
hacıların saldırıya uğramasından 
ve acımasızca katledilmesinden 
son derece rahatsızdır. Bu yara-
larına merhem olacakları teminatı 
ile Hugues de Payen ve Golfrey 
de St. Omer isimli iki şövalye Ku-
düs Kralı’nın huzuruna çıkar. Haçlı 
seferlerinde boy göstermiş olan iki 
şövalye, Kral II. Baldwin tarafından 
Kudüs’e gelen hacıların korunması 
ile görevlendirilirler. Yani Süley-
man Mabedi’nin yeni muhafızları! 
Kendilerine tahsis edilen tepede 
(Süleyman Tepesi) 70 yıl boyunca 
kalan şövalyeler, Kral’ın da üst aklı 
haline gelmişler, kendisini diledik-
leri gibi yönlendirmişlerdir. Kral’ın 
saygınlığını kazanan şövalyeler, 
asıl hedefleri olan Ahit Sandığı’na 
ulaşmak için tepenin altını oymuş-
lardır. 

Şövalyeler Ahit Sandığı’nı bu-
lamasalar da Hz. Süleyman tarafın-
dan, Cenab-ı Hakk’ın emrinden yüz 
çeviren şeytanın kitapları olduğu 
gerekçesi ile el konulan ve derin 
dehlizlerde saklanan büyü, tılsım 
ve vefk kitaplarını ele geçirmişler-
dir. Bu kitaplar sayesinde de hem 
şeytana yoldaşlık etmişler, hem de 
insan zihninin kontrolüne kadar pek 
çok şey öğrenmişlerdir. Her geçen 

gün para ve şöhret si-
lahlarını da kullanarak 
kendilerine yeni kuk-
lalar bulan şeytanın 
kuklaları, “ruhumuzu 
şeytana sattık” demek-
ten ve dedirtmekten de 
çekinmemişlerdir.          

Kudüs, şeytanın 
kuklaları için stratejik 
öneme sahiptir. Zama-
nında, Cennet Mekân 

Sultan II. Abdulhamid Han’dan, 
Thedorl Herzl vasıtasıyla, tüm 
borçların silinmesi ve çok büyük 
yardımlar vaadiyle, Kudüs’ün 
anahtarı istenmiş ancak ret yanıtı 
alınmıştır. Sultan II. Abdulhamid 
Han ret yanıtının bedelini, tahttan 
indirilerek ödemiştir. Şeytanın 
kuklalarının karşısında ki bu dik 
duruşunun mükâfatını da inşaallah 
görecektir.

Tarihin her döneminde yer alan 
şeytanın kuklalarının bugün de 
devletin içine sızdıkları; kimi zaman 
bir örgüt, kimi zaman bir cemaat, 
kimi zaman bir siyasi parti, kimi 
zaman bir ilim adamı, kimi zaman 
bir bilim adamı, kimi zaman da bir 
iş adamı olarak karşımıza çıktıkları 
görülmektedir.      

Şeytanın kuklalarına karşı bir 
Sultan II. Abdulhamid Han, bir 
Fatih Sultan Mehmed Han stratejisi 
izlenmeli; I. Murat Han ve kan bağı 
bulunanların birbirine düşürülmesi 
hadisesinden ders alınmalıdır.  
Ders alınmalıdır ki 2023 e çok daha 
güçlü girilebilsin.  

Ne demişti John Swainton? 
- Bizler iplerinden çekilince oy-

nayıp zıplayan kuklalarız. Beceri, 
yetenek ve hatta hayatlarımız bile 
bu adamların elinde...

Rabbim bizleri John Swainton 
gibilerden olmayanlardan; şahısları 
ve olayları değil, fikirleri düşünebi-
lenlerden eylesin. 

ŞEYTANIN KUKLALARI!

ibrahim@konyayenigun.com
MUHAMMED İSMAİL DİNÇER

Sağlıklı yaşam için buluştular!
“Sağlıklı Yaşam İçin Ha-

rekete Geçin” sloganı ile Kon-
ya’nın en uzun tartan yürüyüş 
pistine sahip olan Adalet Par-
kı’nda, Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, Konya 
İl Sağlık Müdürü Hasan Küçük-
kendirci, Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, AS-
KON Konya Şube Başkanı Ya-
kup Yıldırım, Sivil Toplum Ku-
ruluşları ve sporseverler sağlıklı 
yaşam için bir araya geldiler. 

Yapılan yürüyüş ve koşu-
nun ardından söz alan Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, Karatay Belediyesi Adalet 
Parkı’nda 1100 m uzunluğu 
ile Konya’nın en uzun tartan 
pistini yaparak sporseverlerin 
hizmetine sunduklarını belirtti. 
Başkan Hançerli tartan pistin 
yanı sıra fitnes aletleri, voleybol 
ve basketbol sahaları, çocuklar 
için de oyun grupları olduğunu 
söyledi. Adalet Parkı’nın açık 
havada spor yapmak isteyen-
lerin yeni adresi olacağını söy-
leyen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, bütün spor-
severleri Adalet Parkı’na davet 
etti. Başkan Hançerli’nin ardın-

dan söz alan Konya Tabip Oda-
sı Başkanı Dr. Seyit Karaca ise 
Konya’nın beslenme alışkanlık-
ları bakımından obeziteye yat-
kın olduğunu belirterek; yürü-
yüş yapmanın sağlık açısından 
önemini vurguladı.

Dr. Karaca, yapılan tartan 
yürüyüş pisti için Başkan Han-
çerli’ye teşekkür etti. Konya İl 
Sağlık Müdürü Hasan Küçük-
kendirci ise sağlık için her gün 
ortalama 10 bin adım atılması 
gerektiğini söyledi. Karatay Be-
lediyesi tarafından yapılan tar-
tan pistin ergonomik yapısı ve 
Adalet Parkı’nın yeşil dokusu-
nun spor yapmaya çok uygun 
bir ortam meydana getirdiğini 
belirterek Başkan Hançerli’ye 
teşekkür etti. ASKON Konya 
Şube Başkanı Yakup Yıldırım 
ise çok çeşitli meslek dalların-
dan insanın Adalet Parkı tartan 
pistinde spor yapmak için bir 
araya gelerek sağlıklı bir yaşa-
ma adım attıklarını söyledi. 

            Yürüyüşe katılan 
sporseverlere teşekkür eden 
Başkan Hançerli, tüm Konyalı-
ları spor yapmaya davet etti.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay Belediyesi Adalet Parkı’nda 1100 m uzunluğu 
ile Konya’nın en uzun tartan pistini yaparak sporseverlerin hizmetine sunduklarını belirtti.
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
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Karapınar’da jandarmanın düzenlediği 
operasyonda bir evin bahçesinde ekili esrar 
yapımında kullanılan dişi Hint keneviri ele 
geçirdi.  Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe 
Jandarma Komutanlığı ekipleri eski Akören 
mevkinde S.D. adlı kişinin evine operasyon 
düzenledi. 
Evin bahçesinde yapılan aramada, ekili halde 
25 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan S.D. çı-
karıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı.  n AA

Kadınhanı ilçesinde TIR’ın çarptığı kişi öldü. 
İran uyruklu Mahdı R. yönetimindeki plakası 
henüz belirlenemeyen yabancı plakalı tır, Ka-
dınhanı-Ilgın karayolunun 10. kilometresin-
de yol kenarına park ettiği otomobilinden 
inen Mustafa Babaoğlu’na (32) çarptı. TIR’ın 
altında sürüklenen Babaoğlu, olay yerinde 
hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri TIR’ın 
sürücüsü Mahdı R’yi gözaltına aldı.  n AA

TIR’ın çarptığı
bir kişi öldü

Bahçede ekili
kenevir bulundu

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kap-
samında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen so-
ruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli 
haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları iddia edilen 6 
şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 
26’ya yükseldi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, FETÖ/

PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski em-
niyet müdürü Anadolu Atayün’ün kızı ile oğlunun da ara-
larında bulunduğu 23 şüpheli serbest bırakıldı. Atayün’ün 
çocuklarının cep telefonu hattının babalarının üzerine olduğu 
öğrenildi.

Konya merkezli 7 ilde, 17 Ağustos’ta FETÖ/PDY’ye yöne-
lik operasyonda “ByLock” kullandıkları iddia edilen 20 şüp-
heli gözaltına alınmıştı.
n AA

7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

‘Uygunsuz kıyma çekimine 
müsaade edilmeyecek’

Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği (KONESOB) 
Başkanı Ali Osman 
Karamercan, Kurban 
Bayramında sokak 
aralarında uygun-
suz kıyma çekimine 
müsaade edilmeye-
ceğini açıkladı. Baş-
kan Karamercan, 
konuyla ilgili olarak İl 
Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü 
yetkilileri, kolluk 
kuvvetleri ve zabıta 
amirleriyle birlikte 
bir basın açıklama-
sı yaptı. Toplantı-
ya Konya Kasaplar 
Odası Başkanı Davut 
Balbaloğlu da ka-
tıldı. Konya’da her 
yıl Kurban Bayramında ve bayram 
sonrasında sokak aralarında mes-
lekle alakası olmayan kişi ve kişile-
rin et çekimi yaptığına dikkat çeken 
KONESOB Başkanı Ali Osman Ka-
ramercan, “Bu yıl sokak aralarında 
belgesiz, izinsiz ve hijyensiz kıyma 
çeken kişilere Tarım İl ve İlçe Mü-
dürlüklerimiz ve zabıta ekiplerimiz 
kesinlikle izin vermeyecek. Bu ko-
nuda kendileriyle istişare yaptık ve 
kıyma çeken kişilere 3 bin 200 lira 
idari para cezası uygulanacak. Va-
tandaşlarımıza tavsiyem, uygunsuz 

makine ve şartlarda korsan yerlerde 
et çektirerek sağlığınızı tehlikeye 
atmayın. Hijyenik olmayan hastalık 
davetçisi yerlerde kıyma çektirmek 
yerine ruhsatlı ve işin ehli kasap es-
nafımızı tercih edin” dedi.

KONESOB Başkanı Ali Osman 
Karamercan, konuya duyarlılıkla-
rından ötürü Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Tahir Akyürek, Konya İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Seyfettin Baydar ve merkez ilçe be-
lediye başkanlarına da teşekkür etti.
n İHA 

Ali Osman Karamercan

Konya’da, yolun karşısına geç-
meye çalışan yayaya çarpan otomo-
bilin takla atması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 
kişi yaralandı. 

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi 
Beyşehir Çevreyolu üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Muhammet E. yönetimindeki 42 LG 
045 plakalı otomobil, yolun karşısına 
isteyen Hasan Sarıtaş’a (32) çarptık-
tan sonra takla atarak refüje devrildi. 
Kaza sonrası Hasan Sarıtaş, otomo-
bil sürücüsü Muhammet E., yanın-
daki Serkan E. ile Abdullah S. yara-
landı. Çevredeki vatandaşların kaza 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ardından yaralı-
lardan Hasan Sarıtaş yakındaki özel 
bir hastaneye kaldırıldı. Otomobilde 

bulunan üç yaralı ise Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Meram Tıp Fa-
kültesi Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. Özel bir hastaneye 
kaldırılan Hasan Sarıtaş, yapılan tüm 
müdahaleye rağmen kurtarılamaya-
rak hayatını kaybetti.  n İHA

Konya’da son 20 gün içerisinde 
6 farklı hırsızlık olayına karışan şüp-
heliler, kurulan özel ekip sayesinde 
60 bin liralık kablo çalarken suçüstü 
yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, son 20 
gün içerisinde kent merkezinde çe-
şitli adreslerden hırsızlık ihbarlarını 
değerlendiren Asayiş Şube Müdür-
lüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 
gelen şikayetler üzerine şüphelileri 
yakalamak için özel bir ekip kurdu. 
Hırsızlık yapılan adreslerdeki güven-
lik kameralarını inceleyen ekipler, 
olaylara karışan şüphelilerin Rıdvan 
K., Ali K., Osman Y., Ali Y., Musta-
fa G., Ali Yaşar D. ve Bekir D. oldu-
ğunu tespit etti. 7 kişi, 5 farklı olaya 
karıştıktan sonra Rıdvan K., Ali K., 
Osman Y., tekrar bir hırsızlık planı 
yaptı ve merkez Karatay ilçesi Büyü-
kaymanas Mahallesi’ndeki Türk Te-

lekom’a ait yer altında bulunan kab-
loların bulunduğu depodan kabloları 
sökerken Hırsızlık Büro Amirliğine 
bağlı ekipler, şüphelileri suçüstü ya-
kalayarak gözaltına aldı. 

Zanlılardan Bekir D., daha önce 
kesinleşmiş cezası olduğu için ceza-
evine gönderildi. Diğer 6 kişi sorgu-
larının ardından adliyeye sevk edildi.
n İHA

Yayaya çarpan otomobil
takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Hırsızlar 600 bin liralık 
kablo çalarken yakalandı

Kızılay, “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” kampanyası ile ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi 
insanlara merhamet elini uzatıyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırıyor

Bereket kampanyası!
149 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözet-

meksizin ulusal ve uluslararası alanda 
ihtiyaç sahibi insanlara merhamet eli-
ni uzatan Türk Kızılayı, 2007 yılından 
bu yana Kızılay Kurban Modeli ile mil-
yonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına 
kurban eti ulaştırıyor.

Kızılay Derneği Konya Şube Baş-
kanı Kemal Gödeneli, kurban kam-
panyasıyla mazlum insanların sofra-
larına kurban etlerini ulaştırmanın 
huzurunu yaşayacaklarını belirterek, 

“Mazlum insanların sofralarına 
ulaştıracağımız kurban etleri ile evle-
rine, gönüllerine mutluluk vermenin, 
paylaşmanın ve paylaştırmanın hu-
zurunu yaşayacağız. Artık geleneksel 
hale gelen ve bu yılki sloganı; “Kur-
ban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” olan, 
Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası 
ile dini vecibelerini yerine getirmek 
isteyen hayırseverlerimizin kurban-
ları, İslami kurallara uygun olarak 
kesilecek. Elde edilen etler, vekâlet 
sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sa-
hiplerine sağlık kurallarına uygun ola-
rak ve insan onurunu zedelemeden 
dağıtılacak” dedi. 

Kemal Gödeneli, Kızılay’ın her 
dönemde mazlum ve mağdurların 
yanında olduğuna dikkat çekerek, 
“Her dönemde mazlum ve mağdur-
ların yanında olan Türk Kızılay’ı bu 
yılda kurbanlarınızla onların yanında 
olacaktır. Kurbanlarınız kurallarına 
uygun olarak Yurtiçi ve Yurtdışında 
İslami şartlara uygun biçimde kesili-
yor. Din görevlileri kurban kesimine 
eşlik ediyor. Tüm kurbanlıklar veteri-

ner kontrolünden geçiriliyor. İşlemler 
noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 
Büyükbaş kurbanların etleri Et ve Süt 
Kurumu işbirliğiyle konserveleniyor.

Tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiple-
rinin sofrasında yer alıyor. Kızılay’ın 
yardım kampanyası ile vekâleti alınan 
kurbanlarınız, kuralına uygun ola-
rak kesiliyor, amacına uygun olarak 
konserveleniyor. Tüm yıl yardımse-

verlerden gerçek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılan konservelerle, bayramın 
bereketi yıl boyu sürüyor. Kızılay’a 
yurt dışında kesilmek üzere kurban 
vekâleti verilebilir, sınırların ötesinde 
bayramı bekleyen ihtiyaç sahiplerinin 
yüzünü güldürebilirsiniz. Yardımla-
rınız sayesinde Balkanlar’dan Güney 
Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya ve 
Orta Asya’ya milyonlarca ihtiyaç sa-

hibinin sofrasında bayram bereketini 
yaşatabilirsiniz. Allah(C.C.) şimdi-
den kurbanlarınızı kabul etsin. Bir 
yerine çok olmanın güzelliğini her 
zamankinden daha fazla hatırladığı-
mız bu dönemde, Türk Kızılayı’nı bir 
kez daha sahipleneceğinize inanıyor, 
gerek kampanyamıza katılımınız ge-
rekse de kampanyamızın daha geniş 
kitlelere ulaşması noktasında tanıtım 
desteğiniz için medya mensuplarına 
şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden 
halkımızın ve İslam Âleminin Kurban 
Bayramını kutlarken, hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” ifadelerini kullan-
dı. n HABER MERKEZİ 

Kızılay Derneği Konya Şube Başkanı 
Kemal Gödeneli 
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Rehin aldıkları şahsı darp etmişler!

Silahlı kişilerin bir kişiyi rehin 
tuttuğu ihbarı polisi alarma geçirdi. 
İhbarcının bildirdiği adrese hareket 
eden çok sayıda polis ekibi mahalleyi 
abluka altına alırken, rehin tutulduğu 
iddia edilen şahıs başka bir adreste 
darp edilmiş olarak bulundu ve has-
taneye kaldırıldı. 

Olay, saat 10.30 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi Doğanlar Mahalle-
si’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, 155 Polis İmdat hattını arayan 
bir kişi, Doğanlar Mahallesi Beykoz 
Sokak’ta silahlı şüpheliler tarafından 
bir kişinin evde rehin tutulduğu ih-
barını yaptı. İhbar üzerine mahalleye 
çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik 
yeleklerini giyen polis ekipleri, mahal-
leyi adeta abluka altına alarak sokak 
çıkışlarını kapattı. Öte yandan, Özel 
Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de 
mahalle yakınına gelerek müdahale 
için hazır bekletildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin mü-
dahale hazırlıkları devam ettiği sırada 
rehin tutulduğu belirtilen şahsın mer-
kez Meram ilçesi Doktor Ziya Barlas 
Mahallesi’nde bulunduğu şeklinde 
bilgi gelmesi üzerine bu adrese polis 
ve ambulans gönderildi. 

Darp edilen Mehmet K.’nin, po-

lis ekipleri mahalleye geldiği sırada bir 
minibüsle evden alınarak, Doktor Ziya 
Barlas Mahallesi’ne götürülüp bırakıl-
dığı tespit edildi. Başında yaralar olan 
Mehmet K., polis eşliğinde Konya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine kaldırı-
larak tedavi altına alındı.

ALACAK VERECEK MESELESİ 
YÜZÜNDEN REHİN TUTULMUŞ
Yaralı Mehmet K.’nin hastanede 

polise verdiği ifadede kendisini darp 
eden kişilerin İ.H. ve adının S. oldu-
ğunu bildiği bir kişi olduğunu söyle-

diği öğrenildi. Mehmet K.’nin, polise, 
şüphelilerden İ.H.’den 5 bin lira borç 
aldığını, şahısların da buna karşılık 
kendisinden 50 bin lira istediğini id-
dia ederek, bunun için dün akşam sa-
atlerinde Doğanlar Mahallesi Beykoz 
Sokak’taki eve çağırdıklarını anlattı. 
Mehmet K. şüphelilerin sabaha ka-
dar kendisini darp ettiğini belirtti. Öte 
yandan, polis ekipleri Mehmet K.’nin 
ifadeleri doğrultusunda şüpheli kişile-
rin yakalanması için çalışma başlattı. 
n İHA 

Keyf-i Muhabbet Söyleşileri’nin son konukları Abdülhamid Han’ın Torunu Orhan Osmanoğlu ve Prof. Dr. Caner Arabacı oldu. Osmanoğlu, “ Sultan 
Abdülhamid yalnız bırakıldı. Allah’ın izniyle bugün liderimizi yalnız bırakmıyoruz. Kurtuluş İslam’da ve Türklerin elinde” dedi

‘Sancak tekrar şahlanacak’
Meram Belediyesi tarafından 

düzenlenen Keyf-i Muhabbet Söyle-
şileri’nin son konukları Abdülhamid 
Han’ın Torunu Orhan Osmanoğlu ve 
Prof. Dr. Caner Arabacı oldu. Abdül-
hamid Han’dan bugüne tekrar eden 
oyunlar ve bitmeyen tarihin konuşul-
duğu programda Osmanoğlu, ülke-
mizde Osmanlı ruhunun yavaş yavaş 
geri geldiğine dikkat çekti. 

Meram Belediyesi Kadın Aile Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen Keyfi 
Muhabbet Söyleşileri’nin son hafta 
konukları Abdülhamid Han’ın Toru-
nu Orhan Osmanoğlu ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Tarih Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Caner Arabacı oldu. 
Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi 
Keyfi Bahçe Terası’nda gerçekleşen 
programa vatandaşlar yoğun ilgi gös-
terdi. 

“BU DÜŞMANLIĞINI 
NASIL ANLAYALIM?”

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Caner 
Arabacı, Kızıl Sultan lakabının nasıl 
oluştuğunu ifade ederken “Abdül-
hamid Han’a ‘Kızıl Sultan’ lakabını 
Ermeni çetelerinin isyanlarının ardın-
dan Ermeniler ve destekçileri takmış-
tı. Siyonistlerin Abdülhamid Han’a 

düşmanlık yapması mümkün. Çünkü 
siyonizme engel oluyordu. Sultan Ab-
dülhamid, “İnsan olarak Yahudileri 
koruyalım, kollayalım, onlar da Al-
lah’ın emanetidir, onları da insanca 
yaşatalım ama siyonizmin bölme, 
parçalama emeline engel olalım” di-
yordu. Bundan dolayı Abdülhamid’i 
tahttan indirmeden Yahudi devletinin 
kurulamayacağını biliyorlardı. Onları 
anlamak mümkün. Peki Abdülhamid 
Han’ın açtığı okullarda yetişen, bu va-
tanın bazı öz evlatlarının Abdülhamid 
düşmanlığını nasıl değerlendirelim? 
Bunu nasıl anlayalım?” şeklinde ko-
nuştu.  
“SAMİMİ MÜMİN OLUNDUĞU ZAMAN 

KUDÜS KURTULACAKTIR”
Kudüs’ün kurtuluşu hakkında da 

konuşan Prof. Dr. Arabacı, “Müslü-
manların İslamlaştığı, samimi mümin 
oldukları zaman Kudüs bilin ki kurtu-
lacaktır. Çünkü Yahudilere en çok hiz-
met veren çevre, yönetimi Müslüman 
gözüken devletler. Mesela Sisi yöne-
timi haçlının aleti durumundadır. Ür-
dün yönetimi baştan bu yana İngiliz 
ve İsrail işbirlikçisi. Bu çok net” dedi. 

“ABDÜLHAMİD’E YAPILANLARIN 
AYNISI ERDOĞAN’A YAPILIYOR”
Orhan  Osmanoğlu ise tarihte 

yaşanan olayların bugüne taşındığını 
işaret ettiği konuşmasında “Sultan 
Abdülhamid Han’a yapılanların ay-
nısı bugün Recep Tayyip Erdoğan’a 
yapılıyor. Bunlardan ders almamız 
lazım. Biz bugün 17 Aralık’ı yaşadık, 
15 Temmuz’u yaşadık, Gezi mesele-

sini yaşadık. Geçmişin fotokopisi gibi. 
Ama bugün millet eskisi gibi değil 
uyandık. Millet liderine sahip çıkıyor. 
Sultan Abdülhamid yalnız bırakıldı. 
Allah’ın izniyle bugün liderimizi yal-
nız bırakmıyoruz. Hepimiz arkasında-
yız. Ben şuna inanıyorum ki şimdiki 
gençlik, bambaşka bir gençlik. Dev-
şirme vardır illaki içimiz az da olsa. 
Allah’ın izniyle onları da  hep beraber 
temizleyeceğiz ve çok güzel bir Türki-
ye olacak“ şeklinde görüş belirtti. 
“15 TEMMUZ RUHUNU YAKALADIĞI-
MIZDA DÜNYA’YA MEYDAN OKURUZ”

Osmanoğlu, Kudüs’ün kurtuluşu 
ile ilgili yaptığı açıklamada, “15 Tem-
muz’da elimizde ne vardı uçaklara 
ve tanklara karşı. Teknolojiye karşı 
çıkmadık mı? Biz o ruhu yakaladığı-

mızda tüm Dünya’ya meydan okuruz. 
15 Temmuz bizim için bir başlangıç. 
Bunu unutmayalım. Allah’ın izniy-
le fitil ateşlendi. Biraz sabır lazım. 
Yahudiler o topraklara yerleşmek 
için 1700’lerde çalışmaya başladı-
lar. Onun için bizim çok çalışmamız 
lazım. Biz daha kendimize yeni yeni 
geldik. 20 yıl önce Avrupa’da Türki-
ye’nin ismi geçmiyordu. Şu an tüm 
Dünya’da her gün gündemdeyiz. Ben 
şuna inanıyorum. Osmanlı ruhu geri 
geliyor yavaş yavaş. Kurtuluş bura-
dan olacak Allah’ın izniyle. Bu sancak 
tekrar şahlanacak inşallah. Kurtuluş 
İslam’da ve Türklerin elinde” dedi. 

Sultan Abdülhamid’in Gazze ve 
Kudüs’ün etrafında bulunan birçok 
toprağı kendi parasıyla satın aldığını 
anımsatan Osmanoğlu, şöyle konuş-
tu: “Filistin’den toprak alma 1880’ler-
de başladı. 

Sultan, Gazze’ye çok önem verdi. 
Bunu sadece Filistin’de değil o coğ-
rafyadaki birçok yerde yaptı. Halep’in 
kuzeyi ve El-Bab Sultan Abdülha-
mid’in tapulu malıdır. Bizim elimiz-
de bazı belgeler var o kadar hassas 
yerleri satın almış ki Sultan, Kudüs’ün 
etrafının neredeyse tamamını almış. 
Bu hassasiyet çok önemli. Tabii bura-

da Hicaz hattı da önemli. Yahudiler, 
Sultan Abdülhamid’in aldığı toprak-
ları alamayacaklarını anladı. Yavaş 
yavaş toprak almalara başlamışlardı 
ama Sultan Abdülhamid tahta gelin-
ce bunu tamamen yasakladı. Sultan, 
bu toprakların önemini yani yüz sene 
sonrasını görmüş. Musul ve Kerkük’ü 
Lozan da kaybettik ama tapuları hala 
Sultan Abdülhamid’in üzerinedir.”

MERAM ATİYYE-İ SENİYYE PROJESİ
Meram Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilen Abdülhamid Han’ın 
izinden Meram Atiyye-i Seniyye 
projesi hakkında da görüş belirten 
Osmanoğlu şunları söyledi: “Sultan 
Abdülhamid Han’ın her sene 2 kez 
Kudüs’e gönderdiği hediyeler vardı. 
Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti içe-
risinde Konya’dan Meram Belediye 
Başkanımız Fatma Toru bu projeyle o 
geleneği yaşatıyor. Kudüs’e  yolculuk-
ta beni de davet ettiler ve seve seve 
kabul ettim. Dedemizin geleneğini 
yaşatacağız. Bundan sonra da bu tip 
projelerde bulunacağım. ”

Programın sonunda Meram Bele-
diye Başkan Vekili Özgür Uslu, Orhan 
Osmanoğlu ve Prof. Dr. Caner Araba-
cı’ya hediye takdiminde bulundu.
n HABER MERKEZİ 

Abdülhamid Han’dan bugüne tekrar eden oyunlar ve bitmeyen tarihin konuşulduğu programda 
Osmanoğlu, ülkemizde Osmanlı ruhunun yavaş yavaş geri geldiğine dikkat çekti. 

Rehin tutulduğu iddia edilen şahıs başka bir adreste darp edilmiş olarak 
bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
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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
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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



ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158
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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 
(PROGRAMLAMA YAPABİLEN)

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
MEVLANA KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile “1 adet iç denetçi (Konya), 12 adet uzman (10 
adet Konya, 2 adet Karaman) ve 2 adet destek personeli (Konya)”  istihdam edilecektir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 25 Eylül 2017
SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ekim 2017
SINAV TARİHİ : 17-18 Ekim 2017
BAŞVURU YERİ : Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18 
   Meram / KONYA    
                                         : Tel:(332) 236 32 90 Faks:(332) 236 46 91 www.mevka.org.tr
İstihdam edilecek personelde aranan şartlar, başvuru ve sınava ilişkin ayrıntıların yer aldığı ilan 
metnine www.mevka.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Kamuoyuna saygı ile ilanen duyurulur.

Basın 658631 - www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 13873 Ada , 37 Parsel, DİKİLİTAŞ MAH.,33 
   Bağımsız Bölüm Asma katlı dükkanın zemin katınınyüzölçümü 93 
   M2 asma katın yüzölçümü 31 M2 olup toplam iş yerinin alanı 124 
    M2 dir. İş yeriin dış cephedeki zemin ve sama katın kapı ve pencere 
   doğramaları profil doğramalı ve tek camlı yapılmıştır.
Adresi : Horozluğan Mah. Heybeliada Sokak Zafer Sanayi No:24 
   Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 4.170 m2
Arsa Payı : 5/200
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Vefa Hakkı : 26/05/1988 tarih yev.4470 5 yıl müddetle 
   vefa hakkı olup süresi dolmuştur.
1. Satış Günü : 04/10/2017 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 01/11/2017 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri : YENİ ADALET SARAYI MEZAT SALONU -
   Taşınmaza konu ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 13873 Ada, 37 Parsel, Dikilitaş Mah. 34 
   Bağımsız Bölüm Asma Katlı Dükkanın zemin katınınyüzölçümü 93 
   M2 asma katın yüzölçümü 31 M2 olup toplam iş yerinin alanı 124 
   M2 dir. İş yeriin dış cephedeki zemin ve sama katın kapı ve pencere 
   doğramaları profil doğramalı ve tek camlı yapılmıştır.
Adresi : Horozluhan Mah.Heybeli Ada Sokak Zafer Sanayi No:22 
   Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 4.710 m2
Arsa Payı : 4/200
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Vefa Hakkı : 26/05/1988 tarih 4470 yevmiye nolu 5 yıl 
   müddetle vefa hakkı olup süresi dolmuştur.
1. Satış Günü : 04/10/2017 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 01/11/2017 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : YENİ ADALET SARAYI MEZAT SALONU-
   Taşınmaza konu ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 13865 Ada, 37 Parsel, DİKİLİTAŞ Mah. 
   Kayıtlı arsaniteliğindeki taşınmaz üzerinde bulunan iş yerlerindeki 
   dükkanlar yaklaşık 25 yıllık olup yan parsellerdeki birçok bloktan 
   oluşan, sanayi sahası içerisinde bulunmaktadır.
Adresi : Horozluhan Mahallesi Pehlivaköy Kurtbey Pehlivanlı Ve Ardıçkuşu 
   Sokaklar Arasındaki Dükkanlar Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 4.915 m2
SATIŞA KONU HİSSESİ : 2457/4915
Kıymeti : 3.079.375,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1070 Esas 
   sayılı ihtiyati tedbir olup satışa engel değildr
1. Satış Günü : 04/10/2017 günü 16:10 - 16:15 arası
2. Satış Günü : 01/11/2017 günü 16:10 - 16:15 arası
Satış Yeri : YENİ ADALET SARAYI MEZAT SALONU
   Taşınmaza konu ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Taşınmazların ortak özellikleri : Kıymet takdiri yapılan 33 bağımsız bölüm nolu dükkan nitelikli 
    işyerinin, zemin katının yüzölçümü 93 m2, asma katın yüzölçümleri 
   ise; 31 m2 olup, toplamda işyerinin alanı; (93+31)= 124 m2 
   civarındadır. İşyerinin dış cephedeki zemin ve asma katın kapı 
   ve pencere doğramaları profil doğramalı ve tek camlı yapılmıştır. 
   Yine merdiven altındaki wc kapısı ile merdiven ve asma katın 
   korkulukları profil doğramadandır. Isınma şekli sobalı olan işyerinin, 
    zemin ve asma katın tabanları beton kaplama, duvarları ve tavanları 
   sıvasız ve sadece badana yapılmıştır. İşyerinin asma kata çıkış 
   merdiveni betondan yapılmıştır. Ayrıca zemin katta merdiven 
   altında lavabo-wc kısmı oluşturulmuştur. Wc nin duvarları yarıya 
   kadar fayans yapılıdır. Güney cepheli olan işyeri; SS Topkapı Toplu 
   İşyeri Yapı Kooperatifi adına kayıtlıdır. İşyerine keşif sırasında 
   girilebilmiş olup, dükkangörülebilmiştir. İşyeri keşif sırasında kiracı 
   tarafından işyeri olarak kullanılmaktadır.
   Taşınmazların ortak imar durumu: 25/05/2009 tarih ve 1660 sayılı 
   selçuklu belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünün imar durum 
   belgesine göre parselin imar durumu’’ küçük sanatlar sanayi 
    sahasına’’ isabet etmekte olup blok yapı nizamına isabet etmektedir.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2014/1644 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK.m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın 657496 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA 6. İCRA DAİRESİ

2014/1644 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü av sezonuyla ilgili bilgi verdi.  Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın 
düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı kararı aldı. Alınan karar ile 26 Ağustos tarihi itibariyle av sezonu başladı. Avlaklarda izinsiz avlanılmayacağına da dikkat çekildi 

İzinsiz avlanılamayacak!
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. 

Bölge Müdürlüğü av sezonuyla ilgili 
bilgi verdi. 4915 sayılı Kara Avcılığı 
Kanunu’nun 3. maddesine dayanıla-
rak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan 
Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 
Av Döneminde avcılığın düzenlen-
mesine ilişkin 16 sayılı kararı aldı. 
Alınan bu karar 22 Mayıs 2017 ta-
rihli ve 30073 sayılı Mükerrer Resmi 
Gazete ’de yayımlandı. Buna göre; 
2017-2018 av döneminde avlanma; 
Ege, Marmara ve Batı Karadeniz böl-
gelerinde 19 Ağustos 2017 tarihinde 
bıldırcın, üveyik alakarga, küçük kar-
ga, ekinkargası, leşkargası, saksağan, 
yaban domuzu ve çakal avı ile başla-
yacak.

ÇARŞAMBA, CUMARTESİ VE PAZAR 
GÜNÜ AVLANILABİLECEK

Yayımlanan genelge ile korunan 
alanlarda av yapılmayacağı, avlanma-
da kullanılması ve bulundurulması 
gereken araç ve gereçler,  yasaklanan 
araç ve gereçler ile yasaklanan avlan-
ma usulleri açıklandı. Ayrıca alınan 
karar uyarınca genel ve devlet avlak-
larda Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve 
resmi tatil günlerinde (idari tatiller da-
hil) avlanma yapılabilecek.

Genelgede yayınlanan bilgiler 
şöyle; 

AVCI BAŞINA BİR GÜNLÜK
 AVLANMA LİMİTLERİ

Avına izin verilen bazı av hay-
vanları için avcı başına belirlenen bir 
günlük avlanma limitleri şöyle: Kuşlar 
için; bıldırcın 10, üveyik 5, karatavuk 
3, çulluk 5, sakarmeke 4, tahtalı 4, 
sakarca 3’er, suçulluğu (bekasin) 1, 
kınalı, kum keklik toplamda 2, çil kek-
lik 2, (bu av sezonunda sadece Ağrı, 
Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, 
Kars, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Ma-
latya, Erzincan, Erzurum, Van, Kayse-
ri, Aksaray, Tunceli, Giresun, Yozgat, 
Bayburt ve Tokat illerinde avlanacak), 
yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, 
macar ördeği, tepeli patka, elmabaş 
patka ve çıkrıkçın, toplamda 6;

Memeliler için; yabani tavşan 1, 
adatavşanı 2, yaban domuzu 5, çakal 

1, tilki 2.
AV DÖNÜŞÜNDE AVCILARIN TAŞI-
YACAKLARI AV HAYVANI MİKTARI 

BELİRLENDİ
Birbirini izleyen bir günden faz-

la süren avlanmalarda, avlanan av 
hayvanlarının avlaklarda ve av dönü-
şünde nakil vasıtası ve/veya avcıların 
üzerinde taşınabilecek en fazla mikta-
rı; her bir avcı için avcı başına günlük 
belirlenen bir günlük avlanma limitle-
rini aşamayacak.

Ancak bulunduğu ilin dışına av-
lanmaya gidecek avcıların beyanları 
doğrultusunda, birbirini takip eden 
ava açık iki gün, av dönüşlerinde ba-
gajlarında avcı başına iki günlük limiti 
bulundurabilecek.

KOTA BİTİNCE AV YASAK
İlan edilmiş genel ve devlet av-

laklarında belirlenen kotalar; Orman 
ve Su İşleri Bakanlığının belirleyeceği 
kurallar doğrultusunda, avlanma sü-
releri içinde günlük avlanma limitleri-
ne göre Merkez Av Komisyonu (MAK) 
tarafından belirlenen avlanma günle-
rinde “……. Avlağında Avlanma İzin 
Belgesi” alınarak avlanılabilecek.

Bakanlık tarafından genel ve dev-
let avlaklarında bazı yerli av hayvanı 

türleri için yıllık kota belirlendi. MAK 
kararı çerçevesinde genel ve devlet 
avlaklarında yıllık kotası biten türler 
bu avlaklarda avlanamayacak.

AVLAKLARDA İZİN 
ALINARAK AVLANILACAK

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sis-
teminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mo-
bil Uygulamasından (AVA) ve 2017-
2018 av döneminde uygulamaya 
konulan 0850- 888 06 06 numaralı 
çağrı merkezinden gerekli izni aldık-
tan sonra, genel ve devlet avlaklarda 
avlanabilecek.

BURALARDA AVLANMA 
YAPILAMAYACAK

Genel, devlet, örnek ve özel avlak-
lar dışındaki alanlarda,

Avın yasaklandığı genel ve devlet 
avlaklar ile sahalarda,

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 
ve/veya diğer kurumlar tarafından 
ağaçlandırılmış, erozyon kontrol çalış-
ması yapılmış alanlar ile doğal olarak 
gençlik gelmiş ormanlık alanlarda or-
talama fidan boyunun 2 m’nin altında 
olan alanlarda,

Tabii gençleştirme çalışması ya-
pılmakta olan sahalar ile toprak koru-
ma sahalarında,

Arboretumlarda,
Orman içi dinlenme yerleri, piknik 

ve mesire alanlarında, şehir ormanla-
rında,

Karayolları Genel Müdürlüğü ha-
ritasında belirtilen yollarda,

Orman içi göletler ile il özel idare-
leri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ 
tarafından yapılan göletlerde (Mani-
sa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl-
leri hariç),

Etrafı hendek veya herhangi bir 
şekilde çevrilen yerlerde, ekili alan-
larda, yoncalık, çayırlık, muhafaza 
işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve 
fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan 
avlanmak yasak.

KORUNAN ALANLARDA 
AV YAPILMAYACAK

Yaban Hayatı Koruma Sahaların-
da, Milli Parklarda, Tabiat Parkların-
da, Tabiat Koruma Alanlarında, Özel 
çevre koruma bölgelerinde, Yaban 
Hayatı Geliştirme Sahalarında, Yaban 
Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyon-
larında, Yaban Hayvanı Yerleştirme 
Sahalarında, Bakanlıkça av dönemi 
içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek 
yukarıda belirtilen sahalarda avlan-
mak yasak.

(Yukarıda belirtilen sahalarda, 
mevzuat doğrultusunda izin verilen 
avcılık ve av turizmi faaliyetlerine iliş-
kin hükümler saklı bulunmaktadır.)

AVLANMADA KULLANILMASI 
VE BULUNDURULMASI 
YASAKLANAN ARAÇLAR

Namludaki fişek hariç haznesi iki 
fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 
otomatik, yarı otomatik pompalı vb 
yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve 
tabancalar,

Canlı mühre ve çığırtkanlar, me-
kanik, elektronik görüntü büyültücü 
veya görüntü değiştiriciden oluşan 
gece avı cihazlar,

Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç 
vb. malzemeler,

Bakanlıkça izin verilen geleneksel 
avcılık hariç, her türlü kapan, olta, il-
mek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzak-
lar,

Kişilerin kendi ihtiyaçlarını kar-
şılayacak mahiyetteki kullandıkları 
aydınlatma araçları hariç, ışık yayan 
araç ve gereçler, şarjlı el projektörleri 
ve sabit projektörler, aküyle çalışan el 
projektörleri; petrol türevleriyle çalı-
şan her türlü ışık kaynakları,

Motorlu tekne ve benzeri araçlar  

avlanmada kullanılamayacak.
Sulak sahalarda; saz, kamış, di-

ken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış 
veya toprakta çukur açılarak hazır-
lanmış üstü açık gümeler hariç, özel 
mülkiyetteki araziler de dâhil, her tür-
lü üstü kapalı, korunaklı gümeler ya-
pılamaz veya kurulamaz ve buralarda 
avlanılamayacak.

YASAKLANAN AVLANMA 
USULLERİ BELİRLENDİ

Su kuşları hariç olmak üzere diğer 
av ve yaban hayvanlarını güme kulla-
narak avlamak,

Kara ve hava araçlarıyla hareket 
halindeyken avlanmak,

Tüfeksiz dahi olsa her türlü mo-
torlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp 
havalandırarak bir yöne sürmek, suya 
girerek çevirme avı yapmak,

Avda kullanılması yasaklanan 
araç ve gereçleri avlanma sırasında 
kullanarak avlanmak,

Tarımsal faaliyetler sırasında bi-
çerdöver ve traktörlerde tüfek bulun-
durmak,

Yaban hayvanlarının yavrularını 
yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa 
yaban hayvanlarının yumurtalarını 
toplamak ve bulundurmak,

Av ve yaban hayvanlarını yeme 
alıştırarak avlamak,

Av ve yaban hayvanlarının kuluç-
ka ve üreme alanlarına zarar vermek 
yasak.

Yaralı bulunan av ve yaban hay-
vanları en yakın Bakanlığımız birim-
lerine veya emniyet birimlerine bildi-
rilmelidir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’n-
dan yapılan açıklamada, avcıların av-
lanma hakkını elde edebilmeleri için 
Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen 
avlanma izin ücretini İl Şube Müdür-
lüklerinin T.C. Ziraat Bankası şube-
lerindeki döner sermaye işletmesine 
ait hesaplarına yatırmaları gerektiği 
ve avcıların; Merkez Av Komisyonun 
Resmi Gazete’de yayımlanan 16 sayılı 
Kararındaki yer alan diğer avlanma 
esas ve usullerine uymalarının zorun-
lu olduğu belirtildi.
n UFUK KENDİRCİ 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 3. maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan 
Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı kararı aldı.

Gıda fiyatlarına neşter vuruluyor!
Ekonomiden sorumlu Başbakan 

Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı 
açıklamada, Gıda Komitesi toplantı-
larında gıda enflasyonunu artıran her 
konunun masaya yatırıldığını, orta ve 
uzun vadede çözüm odaklı değerlen-
dirmeler yapıldığını söyledi.

Daha önce gıda fiyatlarındaki 
oynaklığı azaltmak için kısa vadeli 
tedbirleri uygulamaya koyduklarını 
hatırlatan Şimşek, “Şimdi gıda arzını 
artıracak yapısal tedbirleri uygulama-
ya koyacağız.” dedi.

Yaptıkları toplantılarda yaş mey-
ve-sebze ve et fiyatlarında son dö-
nemde belirginleşen artış eğilimi ve 
aşırı oynaklığa kalıcı çözüm getirecek 
tedbir önerilerinin görüşüldüğünü 
dile getiren Şimşek, yapısal sorunlarla 
etkin mücadele edecek çalışmalarda 
son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Şimşek, toplantılarda temel gün-
dem maddesinin yaş meyve-sebze 
tedarik zincirindeki yüksek fire oran-
larını düşürmeye ve lojistik süreçle-
rin genel kalitesini artırmaya yönelik 
tedbirler olduğunu belirterek, “Ülke-
mizde yaş meyve-sebzede yüzde 25-
30’lara varan fire oranları iç piyasada 
yıllık yaklaşık 100 milyar liraya ulaşan 
perakende ticaret hacmi düşünüldü-
ğünde çok büyük maddi kayba işaret 
ediyor. Fire oranları çeşitli ürünlerde 
özellikle mevsim şartlarının ağırlaştı-
ğı dönemlerde yüzde 50’lere ulaşabi-
liyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek firenin hem ürün kaybına 
yol açarak yurt içi arzı azalttığına hem 
de fiyat oynaklıklarını beslediğine 
işaret eden Şimşek, söz konusu fire 
oranlarını en aza indirmek amacıyla 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uzun 
süredir yürütmekte olduğu çalışma-
larda sona gelindiğini kaydetti. 

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 
şöyle devam etti: “Yaptığımız son 
Gıda Komitesi toplantısında nihai 
değerlendirme yapılarak karar alındı. 
Buna göre yaş meyve-sebze ürünleri 
hasat sonrasında uluslararası stan-

dartlara uygun tek ve çok kullanımlık 
ambalajlar kullanılarak paketlenecek. 
Paketlenen ürünler satış noktaları-
na frigorifik (soğutuculu) dorselerde 
taşınacak. Perakende satış noktala-
rında da soğutuculu reyonlarda ser-
gilenecek. Bu uygulamalar zorunlu 
olacak. Uygulamaya ilişkin standart-
lar uluslararası normlarla uyumlu 
olacak şekilde belirlendi. Söz konusu 
standartlar kısa süre içerisinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girecek. Geçiş sürecinin yönetilmesi-
ne ilişkin yol haritasını da belirledik. 
Gerekli görülen durumlarda intibakı 
kolaylaştırıcı teşvik ve destekler de 
gündeme gelebilecek.”

“AŞIRI OYNAKLIĞIN 
ÖNÜNE GEÇİLECEK”

Yaş meyve-sebze tedarik zinciri-
ne yönelik bu kararların sektöre iliş-
kin çok önemli ve radikal bir yapısal 
dönüşüm hamlesi niteliği taşıdığını 
vurgulayan Şimşek, fire oranlarının 
azaltılması ile yaratılacak sadece 1 
yıllık ilave ekonomik değerin bile çok 
büyük kazanımlara karşılık geldiğini 
söyledi. Şimşek, “Mevcut fire oranla-
rını yarı yarıya bile azaltabilirsek bu-
nun ekonomimize katkısı yılda 15-20 
milyar lira civarında olacak.” dedi.

Bu uygulamalarla sadece israfın 
önüne geçilmekle kalınmayacağını, 

aynı zamanda dünya standartlarında 
modern gıda lojistik süreçlerine sahip 
olunacağını bildiren Şimşek, hijyen 
koşullarında da önemli iyileşmeler 
sağlanacağını, kayıt dışılık azalacağı-
nı ve yaş meyve-sebzede sağlıklı fiyat 
oluşumu sağlanarak aşırı oynaklığın 
önüne geçileceğini vurguladı.
MODERN TOPTANCI HALLERİ GELİYOR

Paketleme, nakliye ve perakende 
satış süreçlerindeki lojistik iyileştir-
melerin etkili olabilmesi için toptancı 
hallerinde de modernizasyon yapıl-
ması gerektiğine dikkati çeken Şim-
şek, şunları kaydetti:

“Mevcut durumda toptancı hal-
lerinin fiziksel altyapıları söz konusu 
lojistik standartların uygulanmasını 
zorlaştıracak nitelikte. Bu gözlem-
den hareketle Gıda Komitesi ülke 
çapındaki toptancı hallerinin dünya 
standartlarında modernize edilmesi-
ne ilişkin önemli bir atılım yapmaya 
hazırlanıyor. Kurban Bayramı’ndan 
sonra gerçekleştirilecek ilk Gıda Ko-
mitesi toplantısında Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığının bu konuya ilişkin 
önereceği reform paketi değerlendiri-
lecek ve kararlar alınacak. Bu kararlar 
bir bütün olarak değerlendirildiğinde 
yaş meyve-sebze sektöründe hızlı bü-
yüme, ihracat potansiyelinde önemli 
ölçüde artış, hijyen koşullarında belir-

gin iyileşme, ürün kalitesinde iyileş-
me ve sağlıklı fiyat oluşumu öngörü-
lüyor.”

Kısa vadede yem maliyetlerini 
baskılamak amacıyla hali hazırda 
ithalata konu çeşitli yem ham mad-
delerinin gümrük vergilerinde dü-
zenleme yapılmasına karar verildiğini 
aktaran Şimşek, ayrıca yem maliyet-
lerini kalıcı olarak düşürecek orta va-
deli tedbir önerilerinin de gündeme 
geldiğini belirtti.

Lisanslı depo kullanımına ilişkin 
alternatif model önerilerinin de ele 
alındığı toplantıda Komite’nin daha 
önce talep etmiş olduğu teknik çalış-
malara ilişkin TMO tarafından bilgi 
sunulduğunu ifade eden Şimşek, li-
sanslı depo kapasitenin artırılmasına 
yönelik uygulamaya konulan teşvik-
lere özel sektörün ilgisinin cesaret 
verici olduğunu söyledi.

Şimşek, “Gıda Komitemiz önü-
müzdeki dönemde de sık aralıklarla 
toplanarak tarım ve gıda sektörüne 
ilişkin yapısal sorunlara neşter atacak 
kararlar almaya devam edecek. Ülke-
mizde 80 milyonu ilgilendiren gıda 
enflasyonunu düşürmek için yapısal 
sorunlara yönelik aldığımız bu ka-
rarlar, ekim ayı gibi hayata geçecek” 
dedi.
n AA 

Otobüs Terminali’nde
güvenlik üst düzeyde!

Konya Otogarının giriş kapıla-
rına yerleştirilen X-Ray cihazları 
güvenlik önlemlerinin üstü düzeye 
çıkarılmasına neden oldu. Konya 
otogarına alınan X-Ray cihazları 
ile birlikte havaalanlarında yapılan 
güvenlik uygulamalarının aynısı 
devreye girdi. Özellikle artan terör 
olayları nedeniyle tedbir alan yetki-
liler X- Ray cihazlarını sürekli aktif 
hale getirdi. Otogarın giriş kapıları-
na yerleştirilen X-Ray cihazları 7/24 
vatandaşların ve yolcuların güvenli-
ğini sağlıyor. Girişlerde bulunan ci-
hazlar ile kontrolü sağlayan güven-
lik görevlileri vatandaşlar ve eşyaları 
kontrol ettikten sonra içeri girilme-
sine izin veriyor. Güvenlik kamera-
ları ile de izlenen otogar ve çevresi 

güvenlik önlemlerinin üst düzeyde 
olduğunu gösteriyor. 10 günlük 
bayram tatili ile birlikte vatandaşlar 
güvenli bir şekilde otogara giriş ve 
çıkışları sağlayabilecek. Vatandaşlar 
da güvenlik cihazlarının otogarlar 
için son derece önemli olduğunu 
söyleyerek, “Otogar içerisine yerleş-
tirilen X-ray cihazları güvenliğimiz 
açısından iyi oldu. Daha önce böyle 
bir uygulama yoktu. Özellikle son 
dönemlerde artan terör olayları ne-
deniyle tedirgin oluyorduk. Ancak 
şimdi otogara giriş yaparken gerekli 
kontrollerden geçiyoruz. 24 saat 
x-ray cihazlarının başında güvenlik 
görevlisi de bulunuyor. Yetkililere 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
n HÜSEYİN MENEKŞE
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Konya Narkotik 
Suçlarla Müca-
dele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, 
kuruyemişçilik 
yaptığı öğreni-
len İdris D.’nin 
(31) bayram 
öncesinde halk 
dilinde ‘şeker’ 
olarak adlandırı-
lan ecstasy hapı, 
kullanıcılarına ‘bayram şekeri’ diye getire-
ceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma 
başlatan narkotik polisi, İdris D.’yi Konya 
Otogarı’nda yakalayarak gözaltına aldı. İdris 
D.’nin elinde bulunan cips paketinde arama 
yapan ekipler iç içe koyulmuş iki cips paketi 
içerisinde 2 bin 800 adet uyuşturucu hap 
ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi 
alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesine götürüldü.  n İHA

Kulu ilçesinde bir kişi, kavga ettiği komşu-
sunun otomobiline kendi aracıyla çarptıktan 
sonra camlarını kırıp kaportasına zarar 
verdi.  Olay, Alpaslan Mahallesi Tevfik Fikret 
Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı 
apartmanda altlı üstlü oturan H.H.K ve T.U. 
henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tar-
tışma sonrasında H.H.K. komşusu T.U.’ya 
ait otomobile kendi kullandığı otomobille 
arkadan çarptı. Demir çubuk ve sopalarla 
komşusunun aracının camlarını kıran ve 
kaportasına da büyük zarar veren H.H.K. 
şikayet üzerine gözaltına alınarak polis mer-
kezine götürüldü.  n İHA

Komşusunun 
aracını parçaladı!

Cips paketinden
uyuşturucu çıktı

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, uyuşturucu 
ile mücadelede gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla adından 
sıkça söz ettiren Gül Gençlik Derneği’ne ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette geleceğimiz olan gençlerin 
uyuşturucu illetine teslim edilemeyeceğini söyleyen Baş-
kan Hançerli, “Belediye olarak üzerimize düşen her türlü 
sorumluluğu almaya hazırız” dedi. Hançerli, uyuşturucu ile 
mücadelenin tüm kurumların ve STK’ların işbirliği ile yürü-
tülmesinin önemini vurguladı ve gerçekleştirdiği çalışmalar-

dan dolayı Gül Gençlik Derneği Başkanı Yakup Özkurt’a ve 
bütün gönüllülere teşekkür etti. 

Gül Gençlik Derneği Kurucu Başkanı Yakup Özkurt, 
Başkan Hançerli’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. Karatay Belediyesi’nin des-
teğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Özkurt 
madde bağımlılığı ile hayatı kararan gençlerin kurtarılması 
için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Başkan Hançerli’ye 
bilgi verdi.  n HABER MERKEZİ

‘Geleceğimizi korumalıyız

Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi, “Milyonlarca 
robot üretildi ve bekletiliyor. Robotlar hayatımıza çok hızlı bir şekilde girecek” diye konuştu

‘Robotlar hayatımıza çok
hızlı bir şekilde girecek’

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan düzenlenen konferansa Sosyal 
Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji 
Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi ko-
nuk oldu. MÜSİAD Konya Şubesi 
brifing salonunda gerçekleştirilen 
konferansta “21 Yüzyıl Dijital Dünya 
Düzeni ve Türkiye” konusu değerlen-
dirildi. Konferansa çok sayıda MÜSİ-
AD ve Genç MÜSİAD üyesi katıldı. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka’nın açılış konuş-
masının ardından sözü alan Sosyal 
Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji 
Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi,

4.Sanayi Devrimi, Bir Kuşak Bir 
Yol Projesi, Yapay Zeka ile Nasıl Bir 
Dünya Şekillenecek, Türkiye Ne Yap-
malı? konularında sunumunu gerçek-
leştirdi. Çiftçi, “Dünyanın arka planın-
da ne olduğunu görmeden önümüzü 
görmemiz mümkün değil. Bu ticaret-
te de böyledir. Dünyada kim kimdir. 
Dünyadaki mücadele ekonomi müca-
delesi değildir. Para küçük insanların 
mücadelesi deniyor. Dünyadaki ana 
mücadele hak batıl mücadelesidir. 
Günümüzde insanın kontrol edildiği 
bir dünya kurgulanıyor. Çalışmalarını 
bu yönde ilerletiyorlar. Bakara süresi-
nin 205’inci ayetinde, “Onlar iş başı-
na geçti mi yeryüzünde bozgunculuk 
çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek 
için koşar. Allah ise bozgunculuğu 
sevmez.” Bugün genetik çalışmalar-
la Allah’ın yaratmış olduğu insanın 
fıtratını değiştirmeye yönelik çalış-
ma yürütülüyor.  20. yüzyılda dinler 
üzerinden insanları kontrol altına al-
maya çalışıyorlar. Özellikle de ülke-
lerde muhalefet nasıl ayaklanır buna 
uğraşıyorlar. Muhalefet üzerinden 
ülkeyi karıştırmaya kaos ortamı oluş-
turmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de 
Amerikan Büyükelçisi sık sık çeşitli 
yerleri ziyaret ediyor. Bunların hepsi 
istihbaratçıdır. Batılılar kimi nereye 
göndereceğini çok önceden planlıyor. 
Gezi Parkı olaylarında bir grup Ame-
rikalı, benimle gazeteci kimliğine bü-
rünerek sizi tanımak istiyoruz diye 
bir soru yönelttiler. Bende bu palav-
raları bırakın da, CIA’deki derecenizi 
öğrenmek istiyorum dedim. İrkildiler 
ve neden böyle konuşuyoruz dediler. 
Yaşadığım bu olayın ardından, Gezi 

parkı olayının başlamasından 40 gün 
önce Hükümete Gezi parkı olaylarının 
yaşanacağına dair bir rapor sundum. 
Ülkemize gelen ajanlar ortalığı karış-
tırmak için uzun zaman uğraştırlar. 
Ama başarısız oldular. Bunlardaki akıl 
şeytani bir akıldır, panzehiri de Rah-
mani bir akıldır” dedi. 

“Facebook, 21. yüzyılda tamamen 
aile yapısını değiştirmeye yönelik ta-
sarlanmıştır” diyen Çiftçi, “Bugün 
ailelerin tek başına sosyal medya ile 
mücadele etmesi mümkün değildir. 
Sosyal medya ile devlette mücade-
le etmelidir. Devlet desteği olmazsa 
aile tek başına mücadelede başarısız 
olur. Çünkü çocuğu ailede korursun 
ama okulda sınıf arkadaşlarıyla tekrar 

sosyal medyayı kullanır. Facebook ve 
Twitter ’in arka plan analizleri var. 
Gezi parkı olaylarını sosyal medya 
üzerinden yürüttüler. Sosyal medya 
üzerinde önce algı operasyonu, son-
rasında öfke operasyonu ve son ola-
rak da organize bir şekilde eyleme 
dönüştürdüler. 

Eylem ilk başlarda masumane 
gösterildi. Çünkü başta gelenler ne-
rede olduklarını bilmeden oradaydı. 
Daha sonra terör örgütleri devreye 
girdi ve halkı galeyana getirdi. Şeyta-
ni aklı tanırsak ne yapacağını çözüm-
leyebiliriz. Şeytani akıl bugün Gezi 
Parkı ve 15 Temmuz Darbe girişimi 
gibi farklı yöntemlerle Türkiye’ye 
operasyon çekmeye çalıştı. Sosyal 

medya kullanılarak vatandaşlarımızın 
zihinlerini etkileyip yönlendirilmeye 
çalışıldı. Bilim, bu alemi açıklamaya 
yetmez. Bilim insanın aklının ürünü-
dür. Oysaki Allah insanı yaratmıştır.  
Peygamberler olmasaydı medeniyet 
olmazdı. Çünkü onlar, insanlık ne 
zaman ki yoldan çıktığında doğru-
yu yanlışı, iyiyi kötüyü, güzeli çirkini 
gösterdi. Yani tüm değerlerin bugün 
kaynağı peygamberimizdir. Onlar 
doğru yolu göstermeseydi insanlık 
bu durumda olmazdı. Bu yüzyılda 
dijital dünya projesini kurguluyorlar. 
Bununla birlikte 4. Sanayi devrimini 
ilan ettiler. 2015 Davos’ta ilk robot 
delege kaydedildi. Yapay zekâ ortaya 
çıktı. 21. yüzyılda 4. Sanayi devrimiy-
le birlikte hayatımıza robotlar girdi. 
İşveren, işçi ve üretim kavramı yavaş 
yavaş değişiyor. Milyonlarca robot 
üretildi ve bekletiliyor. Robotlar ha-
yatımıza çok hızlı bir şekilde girecek. 
Yakın zamanda Konya’da en önemli 
işlerden biri robot tamirciliği olacak. 
Robotlar insan hayatına girdiği za-
manda insanlar işsiz kalacak. Dünya 
üzerinde işsizlik oranı çok fazla ola-
cak. Savaşların da şekli değişecek. Al-
lah’ın yarattığı her şeyi robota çevirip 
insan hayatına yerleştirecekler” dedi.  

Konferansın sonunda MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, Sosyal Medya ve Bilgi Teknolo-
jileri Strateji Derneği Başkanı Abdul-
lah Çiftçi’ye hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir, termal
tesisler ile kalkınacak

Tarım ve Hayvancılık
Fuarı coşkulu geçti

Seydişehir’e bağlı Taraşçı ma-
hallesi merası olarak bilinen Keti-
rağılları mevkisinde bulunan arsa 
Termal Tesis Bölgesi ilan edildi.  
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal tarafından Ankara’da, 
kendisinin bizzat takip ettiği, uzun 
süren görüşmeler ve yazışmalar so-
nuç verdi. 

Belediyeciliğin sadece yol, su, 
kanalizasyon ve park yapmaktan 
ibaret olmadığını kaydeden Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, “Şü-
kürler olsun ki, göreve geldiğimiz 
günden bu güne kadar uygulama-
ya başladığımız projelerimizin ve 
çalışmalarımızın yakinen takipçisi 
oldum. Ankara’da yapmış olduğum 
görüşmeler ve yazışmalar netice-
sinde ilçemiz Taraşçı merası olarak 
bilinen Ketirağılları bölgesinde bu-
lunan 365.bin metrekare arsanın 
Otlak’iye bedeli ödenerek İmar Planı 
yapıldı ve önce Maliye Hazinesine, 
daha sonra da Maliye Hazinesinden 
Başbakanlık TOKİ’ye devredildi. 
Devri yapılan 365.bin metrekare ar-

sanın 305 Bin metrekaresinin bedeli 
ödenerek Seydişehir Belediyesi adı-
na tapu devri yapıldı. Arsanın par-
selasyon çalışması yapılarak Termal 
Tesis Bölgesi olarak ilan edildi” dedi.

Termal Tesis Bölgesi alanında 
yapılacak olan yatırımlarla Seydişe-
hir ekonomisinin canlanacağını kay-
deden Başkan Tutal, “Seydişehir’de 
termal seracılık ve termal otelcilik 
noktasında görüşmeler yapıyoruz. 
Yatırımcılarımızla yaptığımız gö-
rüşmelerde planladığımız termal 
oteller, fizik tedavi merkezinin yer 
aldığı tesislerin yapımı konusunda 
çalışmalar devam ediyor ve en kısa 
zamanda temel atacağımızı söyle-
yebilirim. 

Seydişehir’de ilk olarak kaplıca 
turizmini hayata geçirmek, ilçe ve 
bölgenin ticari ve sosyal yaşamını 
canlandırmak en büyük hedefimiz 
ve istihdama katkı sağlayacak bu 
proje, ekonomik olarak ikinci Eti-
bank diyebileceğimiz termali hayata 
geçiriyoruz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ereğli ilçesinde 4 gün süren Ta-
rım, Hayvancılık, Kültür, Sanat Fes-
tivali ve Tarım-Hayvancılık Fuarı 
sona erdi. 

Festivalin 4. günü yöresel ye-
meklerin, yöresel ürün pazarının 
tanıtımı ve sergilenmesi ile başladı. 
Yöreye ait yemeklerin ikram edildi-
ği programda ulusal haber kanalları 
ile yapılan canlı bağlantı aracılığıy-
la yöresel yemekler geniş kitlelere 
tanıtıldı. Festivalin akşamında ise 
Ereğli Atatürk Stadyumunda Fer-
hat Göçer konseri ile organizasyon 
son buldu. Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven ve Ferhat Göçer’in 
sahnede süt içmesi güzel görüntü 
oluştururken, konsere gelen bin-
lerce vatandaşa süt dağıtıldı. Sütün 

başkentinde süt içen Ferhat Göçer 
muhteşem bir performansla Ereğ-
lilileri coşturdu. Başkan Özgüven, 4 
gün boyunca fuar ve festival progra-
mının dolu dolu geçtiğini belirterek, 
“Fuarımıza katılan firmalarımız hal-
kımıza ürünleri tanıtırken festival 
kapsamında düzenlediğimiz prog-
ramlarla da güzel vakit geçirmenizi 
sağlamaya çalıştık. Bu 4 muhteşem 
günün finalini özel bir isimle Ferhat 
Göçer’le taçlandırmak istedik. Sü-
tün başkenti olan şehrimizde finali 
süt içerek yaptık. Böyle programla-
rı yapmaya devam edeceğiz. Rutin 
hizmetlerin yanı sıra bu tür kültürel 
programlarla hem eğleneceğiz hem 
de şehrimizin tanıtımını yapacağız” 
dedi. n İHA

MÜSİAD Konya Şubesi brifing salonunda gerçekleştirilen konferansta “21 Yüzyıl 
Dijital Dünya Düzeni ve Türkiye” konusu değerlendirildi. 
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İstikbal Eğitim Kurumları öğrencileri yaz okullarının bitmesi ile birlikte bir gösteri düzenledi. 8-14 yaş aralığındaki çocuklar, eğlenerek öğrendikleri bilgileri 
velileri ile paylaştılar. İstikbal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Dalgıç, “Fedakarlık, sabır ve sevginin olmadığı bir ortamda başarı olmaz” dedi 

‘Hedefimiz öğrencilerin başarısı’
İstikbal Eğitim Kurumları, ge-

leneksel olarak düzenledikleri yaz 
okullarının bitimi ile birlikte yeni eği-
tim yılı öncesi bir gösteri düzenledi. 
Çocuklar, yaz okulları boyunca eğ-
lenerek gördükleri konuları tiyatral 
olarak sahnelemeyi başardılar. 8-14 
yaş aralığındaki çocukların düzenle-
dikleri gösteride hadis, ayet, dua ve 
şiirlere yer verildi. Zaman zaman işa-
ret dilinin de kullanıldığı programda 
veliler ve izleyiciler büyük keyif aldı-
lar.

“ÇOCUKLARIMIZIN ÖZ 
GÜVENLERİNİ SAĞLIYORUZ”

Programda selamlama konuş-
masını İstikbal Eğitim Kurumları Yö-
netim Kurulu Başkanı Özcan Dalgıç 
yaptı. Başkan Dalgıç, 2 aylık bir çalış-
mayla gerçekleştirilen etkinlikle ilgili 
olarak şöyle söyledi, “Bugün inşallah 
bu programımızla birlikte 10. yılımızı 
geride bırakmış oluyoruz. Yeni nesil-
leri yetiştirmek, hayallerimizi gerçek-
leştirmek için uğraşmaktayız. Bizler, 
her sene sonunu yeni bir yılın başlan-
gıcı olarak yorumluyoruz. Yaz okulu-
muzda 2 aylık bir program içerisinde 
bu program için çalıştık. Amacımız 
çocuklarımızın sosyalleşmesi ve öz-
güvenlerini küçük yaşta kazanmala-

rını sağlamak. Yaz bitti, kış program-
larına geliyoruz. Çocuklarımızla olan 
eğitim sürecimizi devam ettirme adı-
na bu tür etkinlikleri faydalı buldu-
ğumuzu tekrar yenilemek istiyorum. 
Bizler hem Peygamberimizin sevgi 
dilini kullanıyoruz hem de öğrenci-
lerimizin başarılı birer Müslüman 
olmalarını sağlamak istiyoruz. Oku-
lumuzun öğrenci potansiyeli yüksek. 
İnşallah bu güveni boşa çıkarmamak 
için çok çalışacağız. Bu yolda öğren-
cilerimizle birlikte hareket ediyoruz. 
Fedakarlık, sabır ve sevginin olma-

dığı bir ortamda başarı olmaz. Bu 
yüzden çalışmalarda ve etkinliklerde 
emek veren tüm hocalarımıza ayrı 
bir teşekkür etmek istiyorum” 

“ÖĞRENCİLER SEVEREK 
ÖĞRENDİLER”

İstikbal Eğitim Kurumları Genel 
Müdürü Hacer Kıtay ise öğrencile-
rin yaz okullarında Kur’an-ı Kerim’i 
severek öğrendiklerini ve eğlenerek 
öğrenilen etkinliklerin daha faydalı 
olduğuna atıfta bulunarak, “Bizler 
öğrencilerimizin yetişme süreçlerin-
de onlara eğitimci çerçevesi dışında 

anne gözüyle de bakıyoruz. Gelişim 
süreçlerini en şekilde gerçekleştir-
meleri için çalışıyoruz. Bugünde yaz 
okulumuzun final etkinliği için kar-
şınızdayız. Çocuklar için yaz tatilleri 
çok önemli. Bizler yavrularımızın yaz 
tatilinde Kur’an-ı Kerim’i severek 
nasıl öğrenecekleri üzerinde çalıştık. 
Yaz boyunca bir eğitim programı gibi 
değil daha çok keyif olarak öğrenme-
lerini ve anlamalarını amaçladık. Bu 
amaçla da yaz okullarımızda eğlen-
ceye dayalı birçok faaliyet ve etkinlik 
gerçekleştirdik. Sonuç olarak da hem 

eğlendik hem de öğrendik. Asıl gaye-
miz dini bilgileri zoraki değil severek 
kabul etmeleriydi. Öğrencilerimiz 
yaz okullarımızda hadisler, dualar ve 
ayetler öğrendiler. Şimdi de progra-
mımız ile birlikte emeklerini sizlere 
göstermek için sabırsızlanıyorlar” 
diye konuştu. 

Selamlama konuşmalarının ar-
dından etkinlik, Sevginin Sultanları 
sınıfından 2 öğrencinin Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti okuması ile başladı ve 
çocukların gösterileri ile devam etti.
n UFUK KENDİRCİ

 İstikbal Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı Özcan Dalgıç

İstikbal Eğitim Kurumları Genel 
Müdürü Hacer Kıtay
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Aslında turizm mevsimlerinin kapan-
ması geçmişte kaldı, kalmalı.

Tatillere göre turizm ve seyahat plan-
ları, ihtiyaçlara göre yapılmaya başlandı.

Gerek çalışma şartlarının değişmesi,  
gerek seyahat  amaçlarının değişmesi, 
yoğun iş ortamı insanları farklı seyahat 
türlerine yönlendirdi. Mesela hem ticaret 
hem ziyaret kabilinden seyahatler yoğun-
laşmaya ve çeşitlenmeye başladı. Artık 
dünyanın her tarafına mal satılıyor her 
tarafından mal alınıyor , dünya  bir ticaret 
ve seyahat alanı oldu. Seyahatlerin amacı 
değişiyor, artık bir yerde kış iken başka bir 
yerde yaz devam ediyor, ya da yıl on iki ay  
iklimin değişmediği iklim kuşakları var.

Aynı zamanda, turizm; kış turizmi, 
sağlık turizmi, kaplıca turizmi hatta fuar  
gibi mevsimi eylülde başlayıp mayısta son 
eren turizm türleri ve bu alana yapılan yatı-
rımlarla da turizmde ürün çeşidi açısından 
zenginleşiyor.

Artık turizm sadece deniz kum turizmi 
değil  farklı amaçlar için de seyahat edilen 
bir amaç haline geliyor.

Kültür tarih, doğa, bilim kongre için 
seyahatler artık sıradan hale geldi.

 Turizm ve seyahat  bu kadar çeşit-
lenmişken turizmden sağlanabilecek çok 
kuvvetli kazanımlar olabilir.

Anadolu’nun bütün şehirleri  bu turiz-
min pastasında önemli paylar elde edebi-
lirler.

Özellikle Konya, Gaziantep, Kayseri 
Ankara, Denizli gibi şehirler ticaret ve 
sanayinin gelişmekte olduğu kentler olarak 
turizmle katma değerlerini arttırabilirler.

Özellikle Konya bu konuda kuvvetli 
avantaja sahip.

Gelişen sanayisi, dünyanın bütün 
ülkeleri ile yapmış olduğu alış veriş, ula-
şım kolaylıklarının hızla zenginleşmesi 
Konya’yı sadece ülkemizin  merkezi değil 
coğrafyamızın manyetik çekim haline ge-
tirecek zenginlikte.

Burada yapılması gereken Şehrin 
Baş sorumlusu Büyük şehir Belediyesi ve 
başkanımız, Valilik, Sanayi odası, Ticaret 
odası ve bu örgütlerin üyeleri ortak akılda 
buluşmalı.

Ve devleti de bu yönde 
hazırlanacak projelerle yön-
lendirmeliler.

Aslında bu konuda 
güzel gelişmeler oluyor. 
Daha  yakın zamanda 
Buğday pazarında Şehrin 
yeni merkezinin temeli 
atıldı. Eminim  Yeni gar 
ve yeni gara bağlanacak 
kent ulaşımı ile Konya 
çok farklı boyuta gelecek. 
Lojistik merkezi ile sanayimiz farklı boyuta 
geçecek. Konya da .

Çok yakın yıllarda belki 2023’e kadar  
hızlı terenle Konya Anadolu’nun bağlantı 
merkezi olacak.

Bu gelişmeler olurken Fuar alanını da  
yeniden gözden geçirmek lazım.

66000 M2 LİK kapalı alana sahip, 
Anadolu’nun en büyük fuar alanı Konya 
Tuyap fuar alanı  ve Şehrin gelişimi de 

birlikte planlanmalı.
Çünkü fuar  İnsan 

demek, Fuar alışveriş 
demek, fuar sanayinin 
yerinde pazarlama yapılması 
demek fuar, turizm demek, 
fuar gelişim demek.

Özellikle fuar alanı 
için düşünülen genişleme 
planı ile birlikte;  Havaalanı, 
organize sanayi bölgeleri, 
Bilim merkezi, ve fuar acil 

olarak metro veya tramvaylarla merkeze 
bağlanmalı tabi ki Tren garına ve oto gara, 
ulaşım kolaylaşmalı.

Bu proje sanayi bölgelerinin şehir 
merkezine ulaşım sorununa da çok bü-
yük katkı yapacağından özellikle iş çıkış 
ve başlama saatlerinde tıkanmalara sebep 
olan trafiğin de, çözümünde önemli rol 
oynayacaktır.

Havaalanı, bilim merkezi sanayii ve 
fuar şehir merkezi ile senkronize olacaktır

Elbet bütün önerilerimiz daha geliş-
miş bir Konya, Sağlıklı gelişen bir Konya 

için.
Bütün bu gelişmelere paralel olarak 

, ortaya çıkacak Konaklama, seyahat ve 
Kent içi ve çevresi  dolaşımın alt yapısının 
hazırlanması ve planlanması gerekiyor.

Esnafın bu konuda hazır hale gelmesi, 
Kentin hazır hale gelmesi gerekiyor.

Hem ticaret hem ziyaret amaçlı tu-
rizmin gerçekten yapılabileceği bir kent 
olarak ,  ağırlamaya ve olumlu duygularla 
misafirleri uğurlamaya hazır olmalıyız.

Bu açıdan konaklama tesislerimizin 
de yeniden planlanması, esnafın da ağırla-
maya hazır hale getirilmesi gerekiyor.

Bu alanda Mevlana çevre düzenlen-
mesi,  bölgenin restarasyonu çok değerli 
yatırımlar, Aladdin tepesinin restarasyonu 
çok önemli gelişmeler.

Halkın turizm konusunda bilgilendiril-
mesi, hazır hale getirilmesi, bilinçlendiril-
mes,i gelişime önemli katkı sağlayacaktır

Konya olarak bütün bu gelişmeler 
gösteriyor ki turizm on iki ay  değer veril-
mesi gereken  sektör.

Diğer sektörlerin tamamlayıcısı, çö-
züm ortağı.

 
Bunun için şehrin ortak akılını harekete ge-
çirmek; Büyük şehir Belediye Başkanımız 
ve Valimizin var olan gayretlerini artarak 
devam ettirmelerine ihtiyaç vardır.

Konya sadece Anadolu’nun değil dört 
kıtanın manyetik alanı olmaya aday bir 
şehir.

Ona göre planlama yapmak lazım.
2018 ve sonrasının bütçesinin ha-

zırlanması öncesi bir hatırlatma yapmak 
istedim.

Değerli okuyucularım   mübarek Kur-
ban Bayramınızı tebrik ediyor, bayramlar 
gibi bir yaşam diliyorum

Buradan Büyük Şehir Belediye Baş-
kanımız Sayın Tahir Akyürek’in değerli ev-
latlarına iki cihanda mutluluklar diliyorum.

BİR TURİZM MEVSİMİ DAHA KAPANIRKEN

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

II. Ulusal Hippoterapi Kongresi, KOÜ Derbent Uygulama Oteli’nde sona erdi. 
İlkine ev sahipliği yapan SOBE , II’nci Ulusal Hippoterapi Kongresi’ne de katıldı

SOBE, uluslararası 
başarılara imza atıyor 

Uluslararası Katılımlı  II’nci Ulusal 
Hippoterapi Kongresi tamamlandı. İl-
kine ev sahipliği yapan SOBE , II’nci 
Ulusal Hippoterapi Kongresi’ne de 
katıldı.  Kartepe Belediyesi ve KOÜ 
tarafından düzenlenen ve  iki gün 
süren II. Ulusal Hippoterapi Kongre-
si, KOÜ Derbent Uygulama Oteli’n-
de sona erdi. Uluslararası Katılımlı 
Birinci Ulusal Hippoterapi Kongresi, 
Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi ve SOBE (Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı) işbirliği 
ile Konya’da yapılmıştı. 

Derbent Oteli’nde yapılan II’nci 

kongrenin ilk gününde, ev sahipliği-
ni Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin 
Üzülmez yaparken, KOÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya 
Yalçınkaya, Kartepe İlçe Sağlık Mü-
dürü Dr.Harun Arslan, belediye baş-
kan yardımcıları, meclis üyeleri ve 
davetliler katıldı.  İki gün boyunca 
süren kongrede KOÜ Kartepe Atçılık 
MYO Müdürü ve kongre başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Erdener Balıkçı başkanlığın-
da bilimsel sunumlar yapıldı. Ulusal 
ve uluslar arası birçok akademisyenin 
katıldığı kongrede; Hippoterapi uygu-

lamasında görev dağılımı ve sorum-
luluklar, Hippoterapi uygulamasında 
her yönden atın değerlendirilmesi, 
Serebral Palsililerde ata binmekten 
yürümeye, Serebral Palsi, Nöroplasti-
site ve Rehabilitasyon, Serebral Pasl-
sililerde gövde stabilizasyonu, Seleb-
ral Palsi’de Hippoterapi uygulaması, 
Gemlik atı ırkının atçılıkta ki yeri ve 
terapiye uygunluğu, üniversitelerde 
Hippoterapi eğitiminin önemi ve uy-
gulaması, otizm ve Hippoterapi, Hip-
poterapinin farklı hasta gruplarında 
uygulama sonuçlarının değerlendi-
rilmesi konularında katılımcılara bilgi 

verildi.  Ayrıca II’nci Ulusal Hippote-
rapi Kongresi’ne KOÜ Tıp Fakültesi, 
Dahili Tıp Bilimleri Fiz.Tıp ve Reh. 
Prof.Dr.Nigar Dursun, KOÜ Tıp Fa-
kültesi Dahili Tıp Bilimleri, Fiz.Tıp ve 
Reh. Yrd. Doç. Dr. Ilgın Sade, KOÜ 
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri, Fiz.
Tıp ve Reh. Prof. Dr. Erbil Dursun, 
İş.Uğr.Tek.Musa Eyüpoğlu, KOÜ’n-
den Yrd. Doç. Dr. Murat İnanır katı-
larak alanları hakkında katılımcılara 
sunum yaptılar.  Kongre’ye Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi adına 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ziya Yalçın-
kaya katıldı.  n HABER MERKEZİ 

Cep telefonu sağlığı 
olumsuz etkileyebiliyor!

Uzmanlar, akıllı telefonu özel-
likle bağımlılık düzeyinde kullanan-
ların el sinirlerinden kaynaklanan 
sağlık sorunları yaşayabileceğine 
dikkat çekiyor. 

Medicana Konya Hastanesi 
Nöroloji Uzmanı Dr. Faik İlik ve Yrd. 
Doç. Dr. Hüseyin Büyükgöl, akıllı 
telefon kullanımının etkileri ile ilgi-
li yaptıkları ve European Academy 
Neurology 2017 uluslararası kong-
rede poster olarak sunulan çalışma 
hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. 
Hüseyin Büyükgöl, akıllı telefon kul-
lanımının arttığını söyleyerek, “Bi-
liyorsunuz ki akıllı telefonların satış 
rakamlarıyla değerlendirildiğinde 
günümüzde ne kadar önemli bir 
noktaya ulaştığını görmekteyiz. Şu 
an dünyada 1,5 milyardan fazla akıl-
lı telefon kullanan kişi mevcut. Akıllı 
telefonlar insan hayatını kolaylaş-
tırmaktadır. Son yıllarda akıllı tele-
fon kullanımı giderek artmaktadır. 
2012‘de yapılan bir çalışmada akıllı 
telefon kullanım oranının yüzde 79 
olduğu gösterilmiştir. 

Yani akıllı telefon kullanımının 
gittikçe arttığı görülmektedir” ifa-
delerini kullandı.

Çalışmalarında akıllı telefon kul-
lanımının el sinirleri üzerindeki et-
kisinin amaçlandığını belirten Uzm. 
Dr. Faik İlik de, “Çalışmamızda akıllı 
telefon kullanımının medyan sinir 
üzerine etkisinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 40 akıllı telefon, 22 
klasik cep telefonu kullanan toplam 
62 kişi çalışmamıza dahil edildi. Ça-
lışmamızda akıllı telefon kullanım 
sıklığı kullanımına bağlı el kasların-
daki ağrı, fonksiyonel durum, çeşitli 

bilimsel skalalarla değerlendirildi. 
Medyan sinir fonksiyonu ise sinir 
ileti çalışmaları EMG cihazında sinir 
ileti çalışmalarıyla değerlendirildi. 
Çalışmamızdaki sonuçlara göre eski 
tip cep telefonu kullananlara göre 
akıllı telefon kullanımının medyan 
sinir üzerine etkisi daha azdır. Ama 
şöyle de bir durum var; akıllı tele-
fon kullanımının sıklığı arttıkça bu 
etkilenmenin daha fazla arttığını 
gözlemledik. Bu yüzden akıllı tele-
fonu özellikle bağımlılık düzeyinde 
kullananlar sağ el dış parmaklarında 
uyuşma olması durumunda özel-
likle elekrofizyolik inceleme yapıl-
ması gerekmektedir. Bu hastaların 
nöroloji uzmanları tarafından takip 
edilmesini önermekteyiz” şeklinde 
konuştu.

Uzman Dr. İlik, “Devamlı akıllı 
telefon kullanımı sonucunda med-
yan sinir, bizim karpal tünel dedi-
ğimiz bilek seviyesinde bir noktada 
sık harekete bağlı olarak sıkışması 
meydana gelebilir. Bu sıkışmaya 
bağlı olarak da bu sinirin devam et-
tiği hareket ettirdiği kaslarda fonk-
siyonel bozukluk görülebilir. Ayrıca 
duysal bozukluklarda hissetmede 
azalma, belki yanma, karıncalanma 
gibi semptomlar da görülebilir. So-
nuç olarak akıllı telefonlar eski tip 
telefonlara göre kullanımı daha ko-
laydır ve daha fonksiyoneldir ama 
bildiğiniz gibi birçok sosyal uygula-
ma ile birlikte bu telefonların kulla-
nımı çok fazla artmıştır. Bu yüzden 
de kullanırken kendimize sınır ge-
tirmemiz, el siniri açısından faydası 
olacaktır” dedi.
n İHA

Büyükşehir’den sulama göleti yatırımı
Konya Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından Beyşehir Sadıkhacı Mahal-
lesi’nde yapımı tamamlanan sulama 
göleti bölgenin tarımsal kalkınmasına 
katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, göletin 140 
bin metreküp su depolayarak 74 hek-
tar alanı sulayacağını söyledi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşe-
hir Yasası ile ilçelerde yapmaya baş-

ladığı sulama göleti yatırımlarına bir 
yenisini daha ekliyor.  Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 
köyden şehre göçü önlemek amacıyla 
tarımsal destek ve yatırımlara ağırlık 
verdiklerini belirterek, susuzluk ne-
deniyle tarımın yapılamadığı, her ge-
çen gün nüfusun azaldığı bölgelerde 
göletler ve damlama sulama tesisleri 

yaptıklarını söyledi. 
Beyşehir Sadıkhacı Göleti’nin 140 

bin metreküp depolama hacmine sa-
hip olduğunu ifade eden Başkan Ak-
yürek, “Ahmet Deresi üzerine yapılan 
gölet ile Sadıkhacı Mahallesinin arazi-
leri suluma imkanına kavuşacak. Sulu 
tarım ve değişen bitki deseni sayesin-
de vatandaşımızın yıllık 300 bin lira 
gelir artışına kavuşması hedefleniyor. 

140 bin metreküp depolama hacmine 
sahip olacak olan göletten 74 hektar 
saha sulanacak. Sulama sahası için 11 
bin 951 metre polietilen boru döşene-
rek tarla başlarına konulan almaçlar 
sayesinde sulama zorlukları ortadan 
kaldırılacak” diye konuştu. 

Büyükşehir Belediyesinin, Sadık-
hacı Göleti yatırımının maliyeti 1 mil-
yon 610 lira.  n HABER MERKEZİ

Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Faik İlik ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin 
Büyükgöl, akıllı telefon kullanımının etkileri ile ilgili yaptıkları ve European Academy 

Neurology 2017 uluslararası kongrede poster olarak sunulan çalışma hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Katılımlı  II’nci Ulusal Hippoterapi Kongresi tamamlandı. İlkine ev sahipliği yapan SOBE , II’nci Ulusal Hippoterapi Kongresi’ne de katıldı. 
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1920’den beri bağımlılık
ile mücadele ediyor!

TESK’ten alışverişte 
‘bozuk para’ uyarısı

Ankara Yeşilay Şube Başkanı Yrd Doç Dr. 
Mevlüt Karataş, Konya Eczacılar Odası başkanı 
Ecz Cemil Karakap’a nezaket ziyaretinde bulun-
du.  Ziyarette konuşan Yeşilay Ankara Şube Baş-
kanı ve Konyalı olan Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Karataş, 
özellikle madde bağımlısı gençlerin ve bu gençle-
rin ailelerinin nereye başvuracaklarını tam olarak 
bilmediğini, Yeşilay Danışma Merkezlerinin reha-
bilitasyon noktasında bağımlılarla Alkol ve Madde 
Bağımlılar Araştırma ve Tedavi Merkezleri (AMA-
TEM) arasında köprü oluşturduğunu söyledi.

  Yrd. Doç. Dr. Karataş, “Yeşilay, özellikle 
madde bağımlılığı, tütün, alkol, kumar, son dö-
nemde gelişen teknoloji bağımlılığı hatta alışve-
riş bağımlılığı gibi bağımlılık türleriyle mücadele 
ediyor. Yeşilay, 1920’den beri önce alkol bağım-
lılığıyla mücadele şeklinde başladı, bağımlılıklarla 
mücadele ediyor” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren 
Konya Eczacılar odası Başkanı Ecz. Cemil Kara-
kap, “ Meslektaşlarımız ve odamız Yeşilay’ın bu 
anlamlı mücadelesinde her zaman yanında ol-
muştur ve olmaya da devam edecektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
piyasada 6 milyar 441 milyon 222 bin 62 adet 
madeni para bulunduğunu belirterek, “Piyasaya 
yeteri kadar madeni para verilmesine rağmen 
alışverişlerde madeni para kullanılmaması yanlış 
bir uygulama” ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bay-
ramı alışverişlerinin yoğun yaşandığı AVM’lerde 
ve büyük marketlerde kuruşlardan sonra şimdi 
de 50 kuruş ve 1 liralık madeni paralardan oluşan 
para üstünün, istemeden geri vermediğine dik-
kati çekerek, piyasaya yeteri kadar madeni para 
verilmesine rağmen alışverişlerde madeni para 
kullanılmamasının yanlış bir uygulama olduğunu 
ifade etti.

Tedavüle verilen madeni paralar arasında 234 
milyon 830 bin 550 adet 1 kuruş, 1 milyar 558 
milyon 063 bin 750 adet 5 kuruş, 1 milyar 620 
milyon 053 bin 050 adet 10 kuruş, 951 milyon 
485 bin 250 adet 25 kuruş, 647 milyon 101 bin 
950 adet 50 kuruş ve 1 milyar 429 milyon 687 bin 
512 adet 1 lira madeni para olmak üzere toplam 6 
milyar 441 milyon 222 bin 062 adet madeni para-
nın piyasaya verildiğini belirten Palandöken, alış-
verişlerde bozuk para yok bahanesiyle para üstü 
verilmemesinin yanlış bir uygulama ve haksız ka-
zanç olduğun vurguladı.

Palandöken, vatandaşın para üstlerini mutla-
ka alması isteyerek, şunları kaydetti:

“Damlaya damlaya göl olur, atasözümüzün en 
çok hatırlanması gereken konu bozuk para üstle-
ri. Örneğin, işletmeler, etiket üzerine 29,90 veya 
29,99 yazarak kasada 30 lira alıyor. 10 kuruş ya 
da 1 kuruşu ne işletme veriyor ne de vatandaş 
almaya tenezzül ediyor. Halbuki bu para üstleri, 
toplamda büyük meblağlara tekabül ediyor. Aynı 
zamanda işletmeler de vergisiz haksız kazanç sağ-
lamış oluyor. Kurban Bayramı alışverişlerinde 50 
kuruş ve 1 liraya kadar paranın da geri verilmedi-
ği şikayetleri geliyor. Özellikle AVM’ler ile büyük 
marketlerde 99, 109, 149, 159 lira gibi rakamlar 
etikete yazılmasına rağmen tahsilat yapılırken 
hep 1’er lira üzerine eklenerek tahsil ediliyor ve 
bozuk para yok denilerek para üstleri verilmiyor.”
n AA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

İlkokul mezunu 60 yaşındaki Havva Büyükkoyuncu, 20 yıl önce kadınların çalışmadığı, 
köyündeki 400 yıllık evini turistlere açarak bölgenin çehresinin değişmesine öncülük etti

40 yaşında iş yerini açtı,
Sille’nin kaderi değişti!
5 bin yıl öncesine tarihlenen 

Sille Mahallesi’nde, ilkokul me-
zunu 60 yaşındaki Havva Büyük-
koyuncu, 20 yıl önce kadınların 
çalışmadığı, sokakta tek başına 
yürümesinin dahi ayıplandığı kö-
yündeki 400 yıllık evini turistlere 
açarak bölgenin çehresinin de-
ğişmesine öncülük etti.

Eşi şoförlük yaparken maddi 
sıkıntılar yaşayan, 3 çocuğunun 
da işsizlik sıkıntısıyla karşı karşı-
ya kalmasına üzülen Havva tey-
ze, ev hanımıyken, 40 yaşında bir 
cesaret örneği göstererek kendi 
iş yerini açmaya karar verdi.

Turistlerin uğrak noktaların-
dan Sille’de 400 yıllık evi olan 
Havva teyze, yalnızca erkeklerin 
vakit geçirebileceği kahvehane 
dışında herhangi bir mekanın ol-
madığı köyde evini değerlendir-
mek için girişimde bulundu.

Köyde kadınların iş haya-
tından uzak durması gerektiği 
düşünüldüğü için bu çabası hoş 
karşılanmayan ve ilk başta eşi 
dahil kimsenin desteğini alama-
yan kadın, turistleri ağırlamak 
için köy evini lokantaya dönüş-
türme fikrinden vazgeçmedi.

Bu konuda eşini ikna 
eden Büyükkoyuncu’nun ilk yar-
dımcıları da çocukları ve köy ka-
dınları oldu. Başlarda kadınlarla 
sabahlara kadar yaprak sarma-
sı yapan, saç böreği hazırlayan 
Havva teyze, aradan geçen 20 
yılda hem köyün en eski patro-
nu hem de 40’tan fazla kişiyi is-

tihdam ettiği iki iş yerinin sahibi 
oldu.

Büyükkoyuncu’nun tarihi 
köy evinde, ziyaretçiler, “bey evi, 
dam kapısı, gelin odası, seymen 
odası” gibi eski Sille evlerinden 
ilham alınarak isimlendirilen 
odalarda geleneksel yemekleri 
tadıp, asırlık ev eşyaları arasında 
geçmişe yolculuk yapabiliyor. 

Büyükkoyuncu, dönemin 
şartlarında kadınların ticaret 
yapmasının tuhaf karşılandığı-
nı belirterek, yaşadıklarını şöyle 
anlattı: “Köylüler başta kabulle-
nemediler. Hala kabulleneme-
yenler var. Eşim de başta hiç 
gönüllü değildi ama ‘Sen arkam-
dan gel’ dedim, geldi arkamdan. 
Yani kandırdım onu. Dediler ‘ya-
pamazsın’, ‘Yaparım evelallah’ 
dedim. Burayı açtım, kadınlara 
‘Çalışalım’ dedim. Çalışmadı-
lar kuzum; ayıpmış, gelmediler. 
Beni gördükten sonra değiştiler. 
Şimdi gör gayrı, iyi oldu. Arka-
daşlarım sarma sararken yardım 
etmeye başladı. Sabaha kadar 
sarma sarardık. Şimdi bugünlere 
geldik. Allah mahcup etmedi.”

Sille’ye geçmişten bu yana 
yerli ve yabancı turistlerin geldi-
ğine işaret eden Büyükkoyuncu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Turist-
ler geziye gelirlerdi ama konakla-
yabilecekleri yer yoktu. Gelenleri 
burada yatırırdım. Gece genç 
kızlar geldi bir gün, Litvanya’dan 
gelmişler. Çaldılar kapıyı, 3 tane 
kız çocuğu, gül gibi çocuklar. Kış 

günü nereye göndereyim onları. 
Yukarıda yatakları serdim. So-
bayı da yaktım. Sabah kalktılar 
‘good, good’ demeye başladılar. 
İlk böyle başladı yani.”

Büyükkoyuncu, iş hayatına 
hem turistlerin ihtiyacını karşıla-
mak hem de çocukların iş soru-
nunu çözmek için atıldığını dile 
getirerek, “Ne yapayım, üniver-
siteyi bitirenler işe girdi, benim 
çocuklar giremedi. İş yok ama 
benim buralara gelen çok. ‘Gelin 
kuzum niye olmasın’ dedim. He-
rifi de ‘Hadi gel köyümüze geri 
dönelim’ diyerek kandırdım. Çay 
ve saç böreğiyle başladım. Sonra 
ha bu oldu, ha şu oldu. Allah’ım 
bugünleri gösterdi.” ifadelerini 
kullandı.

İş sahibi olunca hayatının 
değiştiğini vurgulayan Büyük-
koyuncu, iş hayatına atılmak is-
teyen kadınlara şu tavsiyelerde 
bulundu: “Eşim eskiden şofördü. 
Her gün sabah bir ekmek parası 
isterdim. Başka isteyemem çün-
kü herifte de yok. Kolay değil, 
maddi sıkıntı var. İş sahibi ol-
duk. Dünyada bir çivi çaktıysam 
ne mutlu bana. Kadınlarımız 
ayaklarını yere sağlam bassınlar, 
dürüst olsunlar. Yollarını iyi çiz-
sinler. On kere düşünsünler, bir 
bilene danışsınlar. Eskiden kadın 
olmak zordu ama şimdi kolay. 
Kadınların da önü açıldı çok şü-
kür. Çalışsınlar, ekmek paralarını 
kazansınlar.”
n AA
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Üç ilde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Bölücü terör örgütü 

PKK’ya karşı yürütülen ope-
rasyonlarda Van, Muş ve 
Erzincan’da 8 terörist etki-
siz hale getirildi. İçişleri Ba-
kanlığınca düzenlenen ope-
rasyonlarda 7 bölücü terör 
örgütü üyesinin etkisiz hale 
getirildiği bildirildi. Bakanlık-
tan yapılan yazılı açıklamada, 
bölücü terör örgütü PKK’ya 
karşı yürütülen mücadele 
kapsamında Van, Muş ve Er-
zincan’da operasyonlar dü-
zenlendiği ifade edildi. Açık-
lamaya göre, operasyonlarda 
Van’ın Başkale ilçesi Tahıl 
Mahallesi kırsalı bölgesinde 
4, Muş’un Merkez ilçesi Zo-
vank Yaylası bölgesinde 2 ve 
Erzincan’ın Kemah ilçesi Ku-

rugöl Sırt bölgesinde bir bö-
lücü terör örgütü mensubu 
güvenlik güçleri tarafından 
etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen bö-
lücü terör örgütü mensup-
larından birinin sözde Orta 
Saha Amed Eyaleti Şenyayla 
Gücü Halkla İlişkiler Sorum-
lusu, Muş’un merkez ilçe nü-
fusuna kayıtlı Sidar kod adlı 
Rıdvan Yalçın (23) olduğu 
tespit edildi.

Erzincan’ın Kemah ilçe-
si kırsalındaki hava destekli 
operasyonda da bir terörist 
etkisiz hale getirildi. Operas-
yonda bir M-16 piyade tüfeği 
ve bir AK-47 kalaşnikov pi-
yade tüfeğide ele geçirildi.
n AA

“Dr. Ahmet Keleşoğlu’nu Anma Paneli” Ermenek’te gerçekleştirildi. Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan, “Sadece kendisi için değil bu ülkenin insanları için çok çalışmıştır” diye konuştu 

İnandı ve başardı!
Ermenek Belediyesi, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Ahmet 
ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tara-
fından düzenlenen “Dr. Ahmet Ke-
leşoğlu’nu Anma Paneli” Ermenek’te 
gerçekleştirildi.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu 
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sonay 
Gürgen yaptığı konuşmasında Ah-
met Keleşoğlu’nun başarılı ve hayra 
adanmış bir ömür geçirdiğinin altını 
çizdi.Bugüne kadar yapılan çalışma-
lara değinen Gürgen, “Bu yapılan 
hayırlarımız ilerleyen dönemlerde de 
devam edecek. Konya’da NEÜİlahiyat 
Fakültesine, Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Ahmet Keleşoğlu’nun adı verildi. 
İnşallah buralardaki bütün öğrenciler 
arzu ettikleri gibi bir eğitim alacaklar. 
Bütün bunların hayırlara vesile ol-
masını diliyor başta Sayın Bakanımız 
Lütfi Elvan olmak üzere destek olan 
herkese teşekkür ediyorum.”

Ermenek Belediye Başkanı Uğur 
Sözkesen ise, Ahmet Keleşoğlu de-
yince vefanın akla geldiğini söy-
leyerek sözlerine başladı. Sözke-
sen;“Ahmet Keleşoğlu amcamıza 
projelerimizi aktardığımızda, Erme-
nek’in konaklama sorununu çözdü, 
camiler, kültür merkezleri, Kur’an 
Kursu ile birlikte önemli hizmetler 
yaptırdı. Keleşoğlu’nun manevi hava-
sı Ermenek’in üzerinde dolaşıyor diye 
düşünüyorum. Bakanımız Lütfi Elvan 
Bey’in desteği veSelçuk Ecza Müte-
velli heyetinin desteğiyle Ermenek’in 
daha iyi yerlere geleceğini umuyo-
rum. Biz de bu hayırlı çalışmalardan 
bölge halkı olarak nasibimizi alalım. 
Toplantımızın ikincisini, üçüncüsünü 
yapmayı temenni ediyor, bu onuru 
paylaşmaktan mutluluk duyacağımı 
belirtmek istiyorum” diye konuştu.
VEFA GÖSTERENLER VEFA GÖRÜRLER

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise 
Ahmet Keleşoğlu’nu böyle bir toplan-
tıda anarken burada mkonuşmanın 
kendisini heyecanlandırıp gururlan-
dırdığını söyledi. Şeker; “Kendisi be-
yefendi bir insandı, gönül insanıydı. 
Osmanlı bakiyesi genç bir Cumhu-
riyet’in kuruluşunda 1920’liler diye 
tanımlayabileceğim o isimler bu dev-
letin kuruluşunda büyük emek ver-
diler.Onlardan birisi de Ahmet Ke-
leşoğlu’ydu. O dönemde 4 yıl askerlik 

yapılırdı. Onların bu vatan için yap-
tıkları sadece askerlik değil, bu Cum-
huriyet’in gelişmesi, refah seviyesinin 
yükselmesi için de tasarruflu bir şekil-
de çalışarak, gayret ederek, kümelen-
meler oluşturarak, sürdürülebilir bir 
ekonomiye katkı verdiler. Tabii onlar-
dan devraldığımız bu bayrağı şimdi 
bizler yürütmeye çalışıyoruz. Gerek 
bürokraside, gerek akademik cami-
ada, bunun hep beraber birbirimize 
destek vererek bu ülke ve insanlık 
için gayret göstermemiz gerekiyor. 
Ahmet Keleşoğlu hayırlarıyla bir yol 
açtı ve buradan gelecek olan kazancı 
önemsedi. Allah gani gani rahmet ey-
lesin. Bu toplantıda Sayın Bakanımız 
Lütfi Elvan’akatılımlarından dolayı 
şükranlarımı sunuyorum. Kendisi de 
bir Ermenekli olarak Ahmet Keleşoğ-
lu’na bir vefa gösterdi. Vefa gösteren-
ler vefa görürler. Programın hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum” 
diye konuştu.
BİZİM İNSANIMIZIN İNANDIĞI ZAMAN 

YAPAMAYACAĞI HİÇ BİR ŞEY YOK
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Bi-

zim insanımızın inandığı zaman ya-
pamayacağı hiç bir şey yoktur. Ahmet 
Keleşoğlu, bunu başarmıştır. Sadece 
kendisi için değil bu ülkenin insanları 
için çok çalışmıştır. Binlerce insanın 
evine ekmek götürmesine imkân 
sağlamıştır. Bu da kolay bir yol değil. 
Ermenek gibi bir yerden çıkıp Türki-

ye’nin en önemli iş adamlarından biri 
haline geleceksiniz. Bizim insanımız 
bunu başarıyor” dedi.

Elvan, “Vakıf bildiğim kadarıyla 
Türkiye’nin 4. büyük vakfı. Biz, ken-
dilerine şükranlarımızı sunuyoruz. 
Sayın Keleşoğlu vakfa en büyük his-
seyi veriyor ve bu ülkeye katkı ve-
rilmesini, gelirlerin bu ülke için har-
canmasını söylüyor. Vakıf, ülkemiz 
insanına hep destek vermiştir bun-
dan sonra da desteğin devam ede-
ceğini biliyorum. Keleşoğlu, değişim 
ve dönüşümü yakinen takip eden ve 
şirketlerinin de o değişim ve dönü-
şüme uyum sağlamasını gerçekleş-
tiren, kendi değerlerine, geçmişine, 
kültürüne sahip çıkan birisiydi. Ülke-
miz için önemli hizmetleri var. Allah 
mekânını cennet etsin. Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker’e ve ekibine, 
Selçuk Ecza Holdingin yönetici ve ça-
lışan kadrolarına, Ermenek Belediye 
başkanına teşekkür ederim.” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in, 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a plaket 
takdiminin ardından açılış programı 
sona erdi.

Açılış programının ardından Pa-
nele geçildi.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altın-
taş da bu dünya hayatının iyilik ve kö-
tülüklerin denendiği bir zaman dilimi 
olduğunu bunların ahirette karşılığını 
bulacağını kaydetti. Altıntaş, “Kim 
zerre miktarı iyilik yaparsa onun kar-
şılığını, kim de zerre miktarında kö-
tülük yaparsa onun karşılığını alacak 
düsturuyla yaşıyoruz. Maalesef, sa-
vaşların, soykırımların, ölümlerin ol-
duğu bir dönemde yaşıyoruz. Bugün 
maalesef bir kötülük sarmalı İslam 
dünyasını rehin almıştır. Ben Müs-
lümanım diyen herkes iyiliğin hâkim 
kılınmasında seferber olmalıdır” dedi.

Merhum Ahmet Keleşoğlu’nun 
iyilik yapmayı yaşam tarzı haline ge-
tirmiş önemli bir şahsiyet olduğunu 
kaydeden Altıntaş, kendisinin bir gö-
nül insanı olduğunu belirterek konuş-
masına son verdi.  n HABER MERKEZİ 

Bakan Demircan’dan
‘acemi kasaplara uyarı

Türkiye’nin Yemen’e insani 
yardımları devam ediyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 
kurban kesimiyle ilgili “Acemi ka-
saplar bıçakları ellerine almasınlar, 
ustalar ellerine alsınlar.” dedi.

Çeşitli programlara katılmak 
üzere Amasya’nın Taşova ilçesine 
gelen Demircan, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, kurban kesimi ve 
Kurban Bayramı tatiline ilişkin va-
tandaşlara uyarı ve önerilerde bu-
lundu.

Vatandaşların, kurban ibadetle-
rini yerine getirirken yerel yönetim-
lerin koyduğu kurallara uymalarını 
isteyen Demircan, çevrenin kirletil-
memesi gerektiğini vurguladı.

“Acemi kasaplara” uyarılar ya-

pan Demircan, “Bu işin şakası yok, 
bıçak kesici bir alet. Kendilerine 
zarar veriyorlar. Kurban etlerini bi-
linçli bir şekilde kesersek ve bilinçli 
tüketirsek bayram bizim için faydalı 
olur. Kurbanı sadece kişi kendisi için 
kesmez, eşe dosta dağıtır bir kısmını 
da ailesi ile tüketir. Bu bizim için bü-
yük bir sosyal dayanışma örneğidir 
ve büyük bir ibadetimizdir. Acemi 
kasaplar bıçakları ellerine almasın-
lar ustalar ellerine alsınlar.” diye 
konuştu.

Bakan Demircan, araba kullana-
cakları uykusuz yola çıkmamaları ve 
trafik kurallarına uymaları konusun-
da uyardı.  n AA

AFAD ve Türk Kızılayı tarafın-
dan Yemen’e gönderilen 15 bin 
paket un, Hadramevt’teki ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldı. 

Türkiye’nin Yemen’e yönelik 
insani yardım faaliyetleri kapsamın-
da Hadramevt vilayetindeki ihtiyaç 
sahibi ailelere 15 bin paket un da-
ğıtıldı.

Hadramevt Vali Yardımcısı Ab-
dulhadi et-Temimi, basına yaptığı 
açıklamada, 15 bin un paketinin vi-
layet sınırları içinde yer alan 16 böl-
gede halka dağıtıldığını belirtti.

Temimi, “Ülkemizin geçtiği bu 
zor günlerde yardımlarından dolayı 
kardeş Türkiye halkına ve hüküme-
tine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Türk Kızılayı, bu ay içinde Şeb-
ve, Ebyen, Hadramevt ve Marib 
kentlerinde toplam 120 bin paket 
un dağıtmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı “Umudu Ol” 
kampanyası kapsamında, Başba-
kanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızıla-
yı’nca Yemen’e gönderilen insani 
yardım malzemelerini taşıyan “Blue 
Fury” adlı gemi, 18 Temmuz’da 
Aden Limanı’na ulaşmıştı.

Yardım gemisinde 10 bin ton 
un, su arıtma sistemleri, 50 tonluk 
ilaç ve 2 sahra hastanesi olduğu be-
lirtilmişti.
n AA

Ermenek Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından düzenlenen 
“Dr. Ahmet Keleşoğlu’nu Anma Paneli” Ermenek’te gerçekleştirildi.

Ahmet Keleşoğlu
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in oğlu Hasan Sami, Reyhan-Niyazi Sağlam ailesinin kızı Ceylan ile evlendi. 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da genç çiftin nikah şahitliğinde bulundu 

Ceylan ve Hasan Sami 
mutluluğa ‘evet’ dedi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 

Akyürek oğlu Hasan Sami’yi evlendirdi. Rey-
han-Niyazi Sağlam ailesinin kızı Ceylan ile Fat-
ma-Tahir Akyürek çiftinin oğlu Hasan Sami bir 
ömür boyu mutluluk için ‘evet’ dedi. Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Kongre Merkezinde ger-
çekleşen nikâh merasimine iş, spor ve siyaset 
dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Genç çiftin 
nikâhını ise damat Hasan Sami’nin babası Tahir 
Akyürek kıydı. Bugüne kadar evlenecek olan bir-
çok çiftin nikâhını kıyan Tahir Akyürek, bu kez de 
kendi oğlunun nikâhını kıydı. Her iki gencinde 
‘evet’ sesi yeterli düzeyde çıkmayınca Tahir Ak-
yürek, kendi oğlu olduğu için torpil geçmeyerek 
tekrardan yüksek bir sesle ‘evet’ diye söyletti.  

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, çifti tebrik ede-
rek ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çifti tebrik eden Davutoğlu da çok 
önemli bir vesileyle bir araya geldiklerini söy-
ledi.

Evliliğin önemli bir birlikteliğin başlangıcı 
olduğunu vurgulayan Ahmet Davutoğlu, evlilik 
cüzdanını ise geline verdi.

BAKAN ELVAN ŞAHİTLİK YAPTI
Çiftin nikâh şahitliğini ise Kalkınma Bakanı  

Lütfi Elvan, eski Başbakan ve AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Orman ve Su 
İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, AK Parti 
Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Muham-
met Uğur Kaleli, Mehmet Babaoğlu, Hüsnüye 
Erdoğan, Leyla Şahin Usta, Halil Etyemez, AK 
Parti Karaman Milletvekili, PANKOBİRLİK Baş-
kanı Recep Konuk ve HAK-İŞ Konfederasyonu 
Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptı.Protokol 
olarak Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti 
Konya İl Başkanı Musa Arat, İl Emniyet Müdü-
rü Şükrü Yaman’da törene katıldı.Lütfi Elvan, 
çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.
Genç çifti tebrik eden Davutoğlu ise çok önemli 
bir vesileyle bir araya geldiklerini söyledi. Mut-
lulukları gözlerinden okunan genç çiftin evlilik 
cüzdanını ise eski Başbakan ve AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Davutoğlu, gelin hanıma 
verdi. Törenin ardından ise Akyürek ve Sağlam 
aileleri tebrikleri kabul etti. Yenigün Gazetesi 
olarak Ceylan ve Hasan Sami çiftine ömür 
boyu mutluluklar diler, Sağlam ve Akyürek ai-
lelerine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletiriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in oğlunun nikah şahidi oldu. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek kıydı.
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Milli mesai başlıyor
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA 

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Gru-
bu’nda 2 Eylül’de deplasmanda Ukrayna 
ve 5 Eylül’de Eskişehir’de Hırvatistan ile 
oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkla-
rına bugün başlayacak. Türkiye Futbol 
Federasyonundan (TFF) yapılan açıkla-
maya göre, ay-yıldızlılar yarın TFF Hasan 
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Te-
sisleri’nde toplanarak, ilk antrenmanını 
gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktö-
rü Mircea Lucescu, 29 Ağustos Salı günü 
saat 18.15’te tesislerde basın toplantısı 
düzenleyecek. Ukrayna maçı hazırlıkları 
kapsamındaki çalışmalarını İstanbul’da 
sürdürecek milliler, 31 Ağustos Perşem-
be günü Kharkiv’e gidecek.

Teknik direktör Mircea Lucescu ve 

bir milli futbolcu, 1 Eylül Cuma günü 
saat 19.00’da Ukrayna karşılaşması-
nın oynanacağı Metalist Stadyumu’nda 
basın toplantısı düzenleyecek. A Milli 
Takım, toplantının ardından yapacağı 
antrenmanla Ukrayna maçı hazırlıklarını 
tamamlayacak.

Türkiye’nin Ukrayna ile deplasman-
da yapacağı karşılaşma 2 Eylül Cumarte-
si günü saat 21.45’te oynanacak. A Milli 
Takım, Hırvatistan karşılaşması için 3 
Eylül Pazar günü Kharkiv’den Eskişehir’e 
geçecek. Lucescu ve bir futbolcu, 4 Eylül 
Pazartesi günü saat 18.15’te maçın oyna-
nacağı Eskişehir Yeni Stadyumu’nda ba-
sın toplantısı düzenleyecek. Milliler maç 
öncesi son antrenmanını statta yapacak.

Ay-yıldızlı takımı ile Hırvatistan ara-
sında 5 Eylül Salı günü oynanacak müsa-

baka saat 21.45’te başlayacak.
ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı’nın 26 kişilik 
aday kadrosunda şu oyuncular bulunu-
yor: Cenk Gönen (Malaga), Harun Tekin 
(Bursaspor), Volkan Babacan, Emre 
Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan 
Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Öz-
bayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köy-
başı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar 
Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre 
Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), 
Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci 
(Galatasaray), Caner Erkin, Cenk Tosun 
(Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yu-
suf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz 
(Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), 
Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı 
(Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).  n AA

Ali Ay: Çok daha 
güzel olacak

Bursaspor Başkanı Ali Ay, takımın iyi yolda ol-
duğunu belirterek, “Bu sene çok daha güzel olacak” 
dedi. Bursaspor, Süper Lig’in 3. haftasında deplas-
manda karşılaştığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Kar-
şılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “İstanbul’a 
puan için geldik. En az bir puan almaya gelmiştik 
ama maalesef olmadı. Hepiniz gördünüz, Bursaspor 
iyi yolda. Bu sene çok daha güzel olacak” şeklinde 
konuştu. Kadrolarını güçlendirmek için en az iki 
transfer yapacaklarını belirten Ay, “Milli maç arası 
takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için çok büyük 
bir avantaj. İnşallah çocuklar bu iki haftalık süreçte 
tamamıyla hazır olurlar. Herhalde bundan sonra çok 
daha güzel top oynayıp, güzel sonuçlar alacağız” 
diye konuştu.
n İHA

Rıza Çalımbay, 
oyundan memnun

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 
Malatyaspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada Süper 
Lig’e yeni çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik etti. 
Malatya’ya puan ve puanlar almak için geldiklerini 
belirten Çalımbay, “Çok güzel pozisyonlar bulduk, 
bir deplasman takımının oynaması gerektiği gibi oy-
nadık. Güzel pozisyonlar da bulduk. Takımımın oyu-
nunda memnunum. Ligin daha başı, bütün takımlar 
halen transfer yapıyor hala hazır değiller. Yapılacak 
takviyelerle oynadığımız oyunun çok daha üstüne 
çıkacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Milli 
maç arasında daha iyi hazırlanıp eksiklikleri gidere-
ceklerini de belirten Çalımbay, hakemin maçı genel 
olarak iyi yönettiğini söyledi.
n İHA

Bülent Uygun: 
Kazanabilirdik

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Kay-
serispor maçı ile ilgili yaptığı açıklama, “Kazanabi-
leceğimiz maç berabere bitti” dedi. Osmanlıspor, 
Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor 
ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen 
basın toplantısında maçı değerlendiren Osmanlıspor 
Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Sahada iyi bir mü-
cadele vardı. Sahada istekli bir Osmanlıspor gördük. 
Kazanabileceğimiz maç yaptığımız bir hata ile bera-
bere bitti. Milli maç arası takımımıza yarayacak. Bu 
arayı iyi değerlendirip daha iyi olacağız” ifadelerini 
kullandı.  n İHA

Adil Gevrek: Hakemler şaka gibi hatalar yapıyor
Evkur Yeni Malatyaspor’da 

1-1’lik Antalyaspor maçını değer-
lendiren Başkan Adil Gevrek, “İyi 
bir takım olma yolunda ilerliyoruz. 
2 haftadır hakemler maçlarımızda 
şaka gibi hatalar yapıyorlar. Tabii 
eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi 
transfer döneminin son gününe ka-
dar gidermek istiyoruz” dedi. Süper 
Lig’in 3. haftasında oynadıkları ve 
1-1 beraberlikle sonuçlanan Antal-
yaspor karşılaşmasının ardından 
açıklamalarda bulunan Evkur Yeni 
Malatyaspor Gevrek, taraftara trans-
fer müjdesi de verdi.

Antalyaspor karşısında bölüm 
bölüm iyi bir takım görüntüsü ver-
diklerini kaydeden Adil Gevrek, “Sa-
hamızda galip gelmek istedik ancak 
olmadı. Tabii yenilmemekte önemli 
diye düşünüyorum. İyi bir takım 

olma yolunda ilerliyoruz. Eksikle-
rimiz var. Bu eksiklerimizi transfer 
döneminin son gününe kadar gider-
mek istiyoruz. Mevcut takımımız da 
bu ligde iyi işler yapabileceğini 3 
haftalık süreçte gösterdi. 

Hocamızın da direktifleri doğrul-
tusunda eksik noktalarımıza takviye-
ler yaparak, milli takım arasından en 
hazır şekilde çıkmak istiyoruz. Ben 
özellikle Antalya maçında bizleri yal-
nız bırakmayan taraftarlarımıza te-
şekkürlerimi sunuyorum. 90 dakika 
boyunca takımlarına müthiş destek 
verdiler” ifadelerini kullandı.
“ORTADA EMEK VE ALIN TERİ VAR”

Gevrek, maçın hakemi Barış 
Şimşek’in mücadelenin kaderine 
etki ettiğini de belirterek, şunları 
söyledi: “Başkanlık görevim boyun-
ca hakemlerle ilgili konuşmamaya 

imtina ettim. Ancak son iki haftadır 
maçımızı yöneten hakemler şaka 
gibi hatalar yapıyorlar. Sivasspor 
maçında bariz golümüz iptal edildi. 
Antalya maçında da hakem gözü-
nün önünde gole giden topun defans 
oyuncusu tarafından tıpkı bir kaleci 
gibi çıkarıldığı pozisyonu devam 
ettirdi. Tüm bunlara rağmen ha-
kemlerimizle ilgili en küçük olumsuz 
bir yorum yapmaktan kaçınmaya 
devam edeceğiz ve aklımıza farklı 
şeyler getirmeyeceğiz.  

Ancak lütfen hakemlerimiz karar 
verilerken pozisyonları daha iyi süz-
sünler. Bu iş öyle sanıldığı gibi kolay 
olmamalı. Ortada emek ve alın teri 
var. Biz ligin ilerleyen haftalarında 
daha adil yönetimler göreceğimizi 
umut ediyoruz” diye konuştu.
n İHA

Çakıcı: Gruptan çıkma 
şansımız daha yüksek
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Avrupa Ligi kurasını değerlendirdi. Avrupa’da daha tecrübeli 

olduklarının altını çizen Çakıcı, “Geçen yıl Avrupa Ligi’nde gruptan çıkan bir teknik direktörümüz var” dedi 
Başakşehir’e de başarılar dileyen Çakıcı, 

“Kendilerinin grupta başarılı olmasını iste-
rim” ifadelerini kullandı. Celalettin Çakıcı, 
Avrupa Ligi’nde kura çekimiyle ilgili olarak 
da, “4. torbada yer almasaydık, bu torbadan 
Vardar ya da Östersunds’un gelmesini ister-
dik” açıklamasını yaptı.

“GRUPTA ŞANSIMIZ DAHA YÜKSEK”
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı 

Celalettin Çakıcı, açıklamalar yaptı. Avru-
pa Ligi’nde Salzburg, Marsilya ve Guima-
raes’in bulunduğu grupta yer alan Atiker 
Konyaspor’un şansını değerlendiren Çakıcı, 
“Avrupa Ligi’nde mücadele edecek takımla-
rın hepsi liglerinde belirli bir başarı yakalayıp 
buraya geldi. İçlerinde öne eleme oynayıp 
gelen takımlar da var. Genel değerlendirme 
yapıldığı zaman herhangi bir grubun maçlar 
oynanmadan kolay olacağı düşüncesinde 
değiliz. Avrupa, altyapı anlamında bizden 
bir adım önde olduğu için, futbol anlamında 
çoğu zaman Avrupa‘yı örnek alarak hareket 
ediyoruz. Ama biz takımımıza sonuna kadar 
güveniyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi ya-
şayan ve gruplardan çıkan bir teknik adamla 
yolumuza devam ediyoruz. Bu da bizim için 
avantaj. Teknik direktörün ciddi bir deneyimi 
var. Futbolcu arkadaşlarımızın da bu deneyi-
mi yaşadığını düşünürsek, grupta şansımızın 
daha yüksek olduğunu düşünmekteyiz” açık-
lamasını yaptı.

“BU SENE ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA LİGİ”
Ülke puanını yükseltmek ve galibiyetler 

alarak gruptan çıkmanın kendileri için bu 
sene öncelik olduğunun altını çizen Celalet-
tin Çakıcı, “Bu yıl önceliğimiz Avrupa Ligi. 
Kadromuz da bu doğrultuda kuruldu. Geçen 
yıla oranla futbol yapımızda da değişiklikler 
oldu. Hocanın sistemine uygun yaptığımız 
transferlerle çıktığımız ilk 3 resmi maçta ya-
şanan sistem değişikliğinin, takıma yeni ge-
len oyuncularla olumlu yansıdığını görmek-
teyiz. Geçen yıl ki sistem başarısız demek 
değil bu. O günün şartları ve oyuncularıyla 
oluşabilecek en iyi sistemde mücadeleyi 
verip Avrupa’ya katılan bir takımımız vardı. 
Teknik ve futbolcu anlamındaki ayrılıklardan 
sonra yaptığımız takviyelerle, yeni sistemin 

tutmaya başladığını gördük. Bu da bizi umut-
landırmakta. Avrupa Ligi’nde rakip ne olursa 
olsun, Atiker Konyaspor olarak ülkemizi en 
iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kul-
landı.

“VARDAR YA DA 
ÖSTERSUNDS’U İSTERDİK”

UEFA Avrupa Ligi’nde rakip kim olursa 
olsun Atiker Konyaspor’un her maça kazan-
mak için çıkacağını ifade eden Celalettin 
Çakıcı, Fenerbahçe’yi eleyen Vardar ve Ga-
latasaray’ı eleyen Östersunds’u rakip olarak 
isteyip istemeyecekleri sorusuna ise, “Eğer 

4. torbada yer almasaydık bu iki takımdan 
birisiyle aynı grupta yer almak isterdik. 48 
takım içerisinde en düşük puana sahip olan 
2 takım” diye konuştu. 

Avrupa’da 3 Türk takımının yer kaldığını 
da sözlerine ekleyen Çakıcı, “Şu anda Av-
rupa’da Beşiktaş, Başakşehir ve bu 2 takımı 
da yenerek 2 kupayı müzesine götürmeyi 
başaran Atiker Konyaspor bulunuyor. Bütün 
takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“FATİH YILMAZ ÇOK DENEYİMLİDİR”
Ahmet Şan’ın istifasının ardından yöne-

tim kurulu kararıyla 2. Başkan Fatih Yılmaz’ın 

başkanlık koltuğuna oturmasıyla ilgili olarak 
da açıklama yapan Çakıcı, “Fatih Yılmaz 
uzun yıllar yönetimlerde yer almış deneyimli 
bir abimizdir. 

Sayın Ahmet Şan istifa kararı aldıktan 
sonra kendisine güvendiğimiz için yönetim 
kararıyla başkan seçtik. Bunun neticesinde 
yönetim olarak Konyaspor’u daha yükseğe 
çıkarmak için aldığımız başarılı sonuçlara, 
Fatih Yılmaz başkanlığında da devam ede-
ceğiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” 
diyerek sözlerini noktaladı.
n İHA
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FIFA’nın ve ligimizin tecrübeli hakem-
lerinden olan Cüneyt Çakır, zaman za-
man eleştirilerimizin arasında yer alsa da 
Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor 
maçında yardımcı hakemleri ile birlikte 
başarılı bir yönetim sergiledi. 

Oyunun hızını kesmeme konusunda 
geçtiğimiz sezondan bu yana büyük çaba 
gösteren Çakır, bu maçta da oyunun akı-
şına etki edecek düdükler çalmayarak 
zevkli bir 90 dakika izlenmesine büyük 
katkı sağladı. 

Geniş çerçeveden baktığımız zaman 
geride bıraktığımız iki haftada tüm ha-
kemlerimizin ortak çabası maçın akışını 

kesmemek. Umarım bu tutum ligimizin 
sonuna kadar devam eder ve seyir zevki 
yüksek müsabakalar izleriz.

Maçın ilk yarsında tempolu bir mü-
sabaka izledik. Avantajın doğru uygu-
landığı zaman neler olacağını gösteren 
pozisyonların olduğu ilk yarıda, dikkat 
çeken bir diğer hususta Cüneyt Çakır’ın 
göstermiş olduğu sarı kartlar. 3. Dakika-
da Adebayor, 12. Dakikada Ferhat Özto-
run, 25. Dakikada Attamah, 39. Dakikada 
Mahmut ve 46. Dakikada Clıchy’ın gör-
düğü sarı kartlar geniş izlendiği takdirde 
ders niteliğinde pozisyonlar olarak gös-
terilebilir. Maalesef geçtiğimiz sezondan 

bu zamana kadar buna benzer kartların 
es geçilmesi çok tartışılmıştı. Cüneyt 
Çakır’ın tüm bu pozisyonları kartsız geç-
memesi tüm hakemlerimize örnek teşkil 
etmeli. 

İkinci yarıda dört sarı kart bir kırmızı 
kart gösteren Cüneyt Çakır, 9 sarı bir kır-
mızı ile maçı tamamladı. 

Tartışmalı pozisyonların fazla olma-
dığı maçta kırmızı olması açısından Ali 
Turan’ın pozisyonunu değerlendirmek 
gerekirse Çakır doğru bir karar verdi. Ali 
Turan’ın maç boyunca Moke’nin açığını 
kapatmaya çalışması belki de kırmızı kar-
tı getirdi diyebiliriz.

ÇAKIR’DAN ÖRNEK 
KARARLAR

samikayalar@konyayenigun.com
SAMİ KAYALAR

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 3 3 0 0 10 2 8 9
2.BEŞİKTAŞ 3 2 1 0 6 3 3 7
3.M. BAŞAKŞEHİR FK 3 2 0 1 4 4 0 6
4.K. KARABÜKSPOR 3 1 2 0 5 3 2 5
5.KASIMPAŞA 2 1 1 0 5 3 2 4
6.AKHİSAR BELEDİYE 2 1 1 0 3 2 1 4
7.TRABZONSPOR 3 1 1 1 6 6 0 4
8.GÖZTEPE 3 1 1 1 5 5 0 4
9.YENİ MALATYASPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
10.KAYSERİSPOR 3 1 1 1 4 6 -2 4
11.ATİKER KONYASPOR 3 1 0 2 5 4 1 3
12.BURSASPOR 3 1 0 2 4 5 -1 3
13.SİVASSPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3
14.FENERBAHÇE 2 0 2 0 4 4 0 2
15.ANTALYASPOR 3 0 2 1 3 5 -2 2
16.A. ALANYASPOR 3 0 1 2 4 7 -3 1
17.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 1 4 -3 1
18.OSMANLISPOR 3 0 1 2 4 8 -4 1
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Reşit Akçay, ikinci 
bölgeden yakındı
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit 

Akçay, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın top-
lantısında açıklamalarda bulundu. Akçay, “Rakibin 
klası bizi terste yakaladı. Oyun formatımızı geliştir-
meye devam edeceğiz” dedi. Medipol Başakşehir’e 
deplasmanda 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor’da 
Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma son-
rasında değerlendirme yaptı. Kendi oyunlarını geliş-
tirmek ve hızlı atak konusunda kendilerini test etme 
adına iyi bir maç olduğunu söyleyen Akçay, “Özellikle 
ikinci bölgede top kayıpları bizi oyun formatı konusun-
da geride bıraktı. Başladığımız andan itibaren zaman 
zaman birebir oynamayı gerektiren bir sistemle oyna-
dık. Bu konuyu çalışmamız gerekiyor. Bu konuda çok 
başarılı olduğumuz söylenemez. Kendi anlayışımızı 
sahaya yansıtmak istedik, iyi futbol izlettirmek istedik. 
Zaman zaman beraberlik ya da öne geçme şansları 
elde ettik ama rakibin klası özellikle ters kademede 
bizi yakaladı. Rakibi tebrik ediyorum. Oyun formatımı-
zı geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
n İHA

Ahmet Şan: Türk adaletine güveniyorum
Konya’da FETÖ soruşturması kap-

samında ifade veren ve sonrasında 
Konyaspor Başkanlığından istifa eden 
Ahmet Şan, basın toplantısı düzenle-
di. 

Basın toplantısında kameralar 
önüne geçen Ahmet Şan şunları söy-
ledi:  “Ben gözaltına alınmadım. Ge-
çen hafta Pazar günü sosyal medya 
üzerinden şahsım hakkında ‘Bylock 
kullanıcısı’ iddiası içeren bir tweet 
hakkında suç duyurusunda bulunmak 
üzere 21 Ağustos Pazartesi günü ad-
liyeye gittim. Hakkımda soruşturma 
olduğunu ve 2015 yılı Haziran ayına 
kadar çalıştığım şirket üzerinde ka-
yıtlı olan bir telefonda 2014 yılı Eylül 
ayında 3 haftalık bir sürede Bylock gi-
rişi tespit edildiği iddiasını o an orada 
öğrendim. Avukatımı çağırdığım tak-
dirde ifademin alınacağının tarafıma 
söylenmesi üzerine ben de avukatımı 
adliyeye çağırdım. İfademin alınmaya 

başlanması üzerine hakkımdaki suç-
lamaları kabul etmeyerek elimdeki 
kullanmakta olduğum iki telefonumu, 
eskiden kullandığım ve hiçbir şekil-
de imha etmediğim 3 telefonun da 
evimde olduğunu ve getirebileceğimi 
söyledim. Bunun üzerine o an itibariy-
le emniyet birimlerine talimat verildi. 
Evimde arama yaptırılarak evimdeki 3 
telefon ve çocuklarımın da kullandığı 
dahil olmak üzere 3 bilgisayar ince-
lenmek üzere alındı. Yine ifademde 
Konyaspor’un 25 Ağustos Cuma günü 
Monaco’da UEFA Avrupa Ligi Kurası 
çekilişinin olduğunu belirtmem üze-
rine yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 
Benim hain terör örgütü FETÖ ile 
hiçbir alakam yoktur. Ben gözaltına 
alınmadım, adliyeye suç duyurusun-
da bulunmak üzere kendim gittim. 
Kullandığım iki telefon tarafımdan 
o an teslim edilmiş, daha önceden 
kullanıp ve hiçbir şekilde imha etme-

diğim evdeki 3 telefon ve bilgisayarlar 
da benim bilgi vermem neticesinde 
evimden aldırılmıştır. Yurt dışı çıkış 
yasağı da Monaco’daki kura çekilişini 
bildirmem üzerine aldırılmıştır. Yani 
deliller tarafımdan dosyaya intikal et-
tirilmiştir. Bu dosya verileri ve detaylı 
savunma için süre istemem üzerine 
talebim kabul edilerek tutuklanma-
dan salıverilmem gerçekleştirilmiştir. 
Anlattığım bu kronolojide Adliyede 
avukatımın çağrılması haricinde hiç 
kimseyle irtibat kurdurulmadan bu 
süreç başlamış ve sonlandırılmıştır. 
Yani öyle iddia edildiği gibi tutuklan-
madan salıverilmem için herhangi 
bir şahsın müdahalede bulunması 
zaten mümkün olmamıştır. Ben Türk 
Adaletine güveniyorum. Hain bir terör 
örgütü olan FETÖ ile ismi özdeşleşen 
bir uygulama olan Bylock programını 
indirmedim ve kullanmadım.”
n İHA

Eren ve Malick 
ilk kez oynadı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olduğu 
karşılaşmada Eren Albayrak ve Malick Evouna ilk kez oynadı. Bol sarı kartlı geçen maçın 

90.dakikasında Ali Turan kırmızı kart görürken, tecrübeli oyuncu oynadığı oyun ile beğeni aldı
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde mü-

cadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
bir diğer Avrupa Ligi ekibi Başakşehir’e ko-
nuk oldu. İlk yarısı golsüz geçen maçında 
ikinci yarısında yeşil beyazlı takıma sezon 
başında ve maçlar başladıktan sonra dahil 
olan iki oyuncu ilk kez forma giyme şansı 
yakaladı. Malick Evouna oyuna dahil olma-
sının ardından ümit verirken, Eren Albayrak, 
sakatlanan Ferhat’ın yerine forma giydi.

EREN VE MALİCK İLK KEZ
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor’un Medipol Başakşehir ile oynadığı 
karşılaşmada yeni transferlerden Eren Albay-
rak ve Malick Evouna ilk kez Konyaspor for-
ması ile sahada yer aldı. Sezon başında Me-
dipol Başakşehir’den transfer edilen Eren, 
57.dakikada Ferhat Öztorun’un sakatlanma-
sı ile oyuna dahil oldu. Malick Evouna ise 
64.dakikada Deni Milosevic’in yerine sahaya 
çıktı. Sezonun başlamasının ardından takı-
ma dahil olan Malick’in ilerleyen haftalarda 
daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

SARI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
Süper Lig’in 3.haftasında oynanan Medi-

pol Başakşehir – Atiker Konyaspor maçında 
hakem Cüneyt Çakır, verdiği kartlar ile dikkat 
çekti. Çakır, 90 dakika boyunca toplamda 9 
kez sarı kartına başvurdu. Medipol Başakşe-
hir takımında Adebayor, Attamah, Mahmut 
Tekdemir, Clichy, temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da ise Ferhat Öztorun, Fofana, Mi-
losevic, Eren Albayrak ve Wilfred Moke sarı 
kart gören isimler oldu. Maçında 90.dakika-
sında ise Visca’yı düşüren Ali Turan, kırmızı 
kart ile oyun dışı kaldı.

ALİ TURAN, 90’DA ATILDI
Atiker Konyaspor’un deplasmanda Medi-

pol Başakşehir’e mağlup olduğu karşılaşma-
da en dikkat çeken isimlerden biri yine stoper 
oyuncusu Ali Turan oldu. 

Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçların-
da oynadığı oyunu ile büyük beğeni alan tec-
rübeli oyuncu, Medipol Başakşehir maçında 
da hırslı futbolu ile beğeni topladı. Maçın son 
dakikalarında Başakşehir atağında Elia’yı dü-
şüren Ali Turan kırmız kart görerek oyun dışı 
kaldı. Turan’ın kaç maç ceza alacağı hafta 
içinde belli olacak.
n SPOR SERVİSİ
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Kartal direnemedi!
Süper Lig ve UEFA 
Avrupa Ligi temsilcimiz 
Atiker Konyaspor, ligin 
3.hafta maçında Medipol 
Başakşehir’e konuk oldu. 
Dengeli başlayan maçın 
ilk yarısı 0-0 sona ererken, 
goller ikinci yarıda geldi. 
Visca ve Mahmut Tekdemir’in 
gollerine engel olamayan 
Kartal, Skubic ile farkı bire 
indirse de 2-1 mağlup oldu. 
Konyaspor, 3.hafta sonunda 
3 puanda kaldı

Yeşil beyazlı temsilci-
miz Atiker Konyaspor, ligin 
3.haftasında iyi başladığı 
maçta Medipol Başakşe-
hir’e 2-1 mağlup oldu. İlk 
yarısı 0-0 biten karşılaşma-
nın ikinci yarısında Visca’nın 
pasına hareketlenen Adeba-
yor, topu yeniden Visca’ya 
indirdi. Kale önünde topla 
buluşan oyuncu gol vuruşu-
nu yaptı ve Konyaspor 1-0 
geriye düştü. Yeşil beyazlı 
takımın gol aradığı dakika-
larda, Medipol Başakşehir 
duran topta ikinci golü bul-
du. Emre Belözoğlu’nun or-
tasında Mahmut Tekdemir 
takımının ikinci golünü attı. 
88.dakikada sağ kanattan 
gelen Skubic, orta şut karı-
şımı bir vuruş yaptı. Kaleci 
Volkan’ın hatasında top 
ağlarla buluştu ve fark bire 
indi. Sonraki dakikalarda 
Konyaspor yüklenmesine 
rağmen gol bulamadı ve 
karşılaşma 2-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 
(İLK YARI)

22. dakikada soldan 
gelişen atakta Ömer Ali Şa-
hiner, ceza sahası dışındaki 
Milosevic’e pasını aktardı. 
Bu futbolcunun plasesinde 
top az farkla auta çıktı.

23. dakikada Clichy’nin 
soldan yaptığı ortada kaleci 
Serkan topu sektirdi. Meşin 
yuvarlağı önünde bulan Vis-
ca’nın vuruşunda savunma 
araya girerek mutlak bir 
golü engelledi.

25. dakikada Visca’nın 
ceza sahası içinde şutunu 
savunma engellerken top 
Elia’nın önünde kaldı. Bu 
futbolcunun şutunda kaleci 
Serkan Kırıntılı, mutlak bir 
gölü önledi. Dönen topta 
sağ kanattan yapılan ortaya 
bu kez Emre vurdu, top az 
farkla auta çıktı.

45. dakikada kazanılan 
serbest vuruşta topun başı-
na geçen Ferhat Öztorun’un 
vuruşunda top az farkla auta 
çıktı.

İKİNCİ YARI
46. dakikada Emre’nin 

kullandığı korner atışında 
ceza sahasında Adeba-
yor’un iyi yükselerek kafayı 
vuruşunda çizgi üzerindeki 
Ferhat son anda kafayla 
topu kornere gönderdi.

47. dakikada kazanılan 
korner atışında Emre’nin 
ceza sahasına ortasında 
Adebayor’un kafa vuruşun-
da kaleci Serkan gole izin 
vermedi.

50. dakikada rakibini 
çalımlayarak son çizgiye 
inen Visca’nın ortasında Ali 
Turan’ın ters vuruşunda top 
direğe çarparak kornere 
çıktı.

53. dakikada Fofana’nın 
kendi sahasında aldığı topla 
rakip ceza sahası önüne ka-
dar gönderdiği pasla bulu-
şan Milosevic’in çaprazdan 
vuruşunda top az farkla auta 
çıktı.

58. dakikada Elia’nın 
ortasında Adebayor arka 
direkteki Visca’yı gördü. Bu 
futbolcu, müsait pozisyonda 
topu ağlara gönderen isim 
oldu. 1-0

67. dakikada Boura-
bia’nın soldan yaptığı ortaya 
ceza sahası içinde iyi yükse-
len Ali Çamdalı’nın kafa vu-
ruşunda Volkan Babacan’ın 
dokunduğu top direğe çar-
parak kornere gitti.

81. dakikada Mevlüt’ün 
pasıyla ceza sahası içine gi-
ren Visca, pasını Napoleo-
ni’yi aktardı.Bu futbolcu boş 
kaleye topu gönderemedi.

82. dakikada sağ ka-
nattan Emre’nin kullandığı 
serbest vuruşta savunmanın 
arasından yükselip topa ka-
fayı vuran Mahmut filelere 
havalandırdı. 2-0

88. dakikada gelişen 
atakta Bourabia, sağ kanat-
taki Skubic’e pasını verdi. 
Bu oyuncunun ortasında sa-
vunmanın arasından geçen 
top ağlarla buluştu. 2-1
n SPOR SERVİSİ/İHA

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık On-
gun
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, 
Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, 
Emre Belözoğlu (Dk. 86 Gökhan İnler), Visca, Mos-
soro (Dk. 75 Napoleoni), Elia, Adebayor (Dk. 80 
Mevlüt Erdinç)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Tu-
ran, Moke, Ferhat Öztorun (Dk. 57 Eren Albayrak), 
Ali Çamdalı, Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, 
Milosevic (Dk. 64 Evouna), Fofana (Dk. 63 Ezekiel)
Goller: Dk. 58 Visca, Dk. 82 Mahmut Tekdemir 
(Medipol Başakşehir), Dk. 88 Skubic (Atiker Kon-
yaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Ali Turan (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Adebayor, Dk. 26 Attamah, Dk. 
40 Mahmut Tekdemir, Dk. 45+1 Clichy (Medipol 
Başakşehir), Dk. 13 Ferhat Öztorun, Dk. 56 Fofa-
na, Dk. 57 Milosevic, Dk. 61 Eren Albayrak, Dk. 81 
Moke (Atiker Konyaspor)
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M.Başakşehir A.Konyaspor


