
Kentsel 
dönüşüm 
çalışma-
larında 
ülkemizde 
örnek pro-
jelere imza 
atan Meram 
Belediyesi, 
“Miras” adlı görsel bir şölenle 
geçmişi gelecekle buluşturuyor. 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, 10 Eylül Pazar günü gerçek-
leştirilecek programa tüm halkı 
davet etti. n HABERİ SAYFA 11’DE

‘Yerli otomobil için 
doğru adres Konya’

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, yerli otomo-
bil yapımı için en doğru adresin Konya olduğunu belirterek, “Ya-
tırımın Konya’ya yapılması halinde girişimciye 2 bölgede 5 farklı 
yer önerisi sunacağız ancak yatırımcının farklı bir alanı istemesi 

halinde bu konuya da çözüm üretmeye hazırız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Ovası’nda 
rekolte yüzde 30 arttı

Kış ve ilkbahar yağışlarının, Türkiye’nin genelinde ekili alanlarda 
etkili olması sayesinde bu yılki hububat hasadında elde edilen 
rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Verilere göre, geçen yıla 
oranla, sene başındaki verimli yağışlar, Türkiye genelinde 
buğday rekoltesini yaklaşık yüzde 10, Konya Ovası’nda ise 

rekolteyi yüzde 30 artırdı. n HABERİ SAYFA 7’DE
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Yılın son fuarı!
Konya Tohum, 
Hayvancılık ve 

Sulama Teknolojileri 
fuarlarının açılış 

töreni gerçekleştirildi. 
KKTC Tarım ve 

Doğal Kaynaklar 
Bakanı Nazım 

Çavuşoğlu, anavatan 
Türkiye ile birlikte 
çalışmaya devam 
edeceğini söyledi

ANA VATANIMIZ İLE 
ÇALIŞMAYA DEVAM

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından 
düzenlenen 2017 yılının son fuarı 
Konya Tohum, Hayvancılık ve Sula-
ma Teknolojileri fuarları dün açıldı. 
3 sektörün buluştuğu fuar, 100 fir-
manın katılımıyla gerçekleştiriliyor. 
Fuar Pazar günü sona erecek. Fua-
ra katılan ve burada konuşan KKTC 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 
Nazım Çavuşoğlu, “Dünyanın içe-
risinde hak ettiğimiz yeri alabilmek 
için ana vatanımız ile birlikte sürekli 
çalışmaktayız” dedi.

‘GÜVENLİK DENİNCE 
AKLA GIDA GELİYOR’

Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk de, “Dünya gıda paza-
rının temel sektörleri olan tohum 
hayvancılık ve sulama teknolojileri 
sektörleri insanlık için büyük bir 
öneme sahip olmasının yanında 
ülkelerin gelecek stratejilerinde de 
önemli bir yer tutmaktadır. Ulusla-
rarası güvenlik uzmanları eskiden 
soğuk savaşı, ideolojileri, silahlan-
ma yarışını konuşurdu. Artık güven-
lik denince akla gıda geliyor” ifade-
lerini kullandı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Servis tercihi
‘C’ plaka olsun!

İlk hacı kafilesi
Konya’ya döndü

‘Zabıta teşkilatı 
Türkiye’ye örnek’

Konya Mi-
nibüscüler 
ve Umum 
Servis 
Araçları 
Esnaf 
Odası 
Başkanı 
Muharrem 
Karabacak, okul servis araçlarıy-
la ilgili açıklama yaptı. Karaba-
cak, “ Çocukların güvenliği için 
tercih C plaka olsun” dedi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Mukaddes topraklardan yurda 
dönüş başladı. Müslüman 
yıllardır hayalini kurduğu hac 
ibadetini yerine getirmenin 
mutluluğunu yaşadı. Havaalanın-
da yakınları ile karşılaşan hacılar 
duygusal anlar yaşadı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Bü-
yükşehir 
Belediye 
Başkanı 
Tahir 
Akyürek, 
yenilikçi 
uygula-
malarıyla 
dikkat çeken Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıtası’nın birçok 
ilke imza atarak Türkiye’ye 
örnek olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Meram’ın ‘Miras’ı 
gün yüzüne çıkıyor!

REZENE YAĞI İLE 
SİNDİRİME DESTEK

FUAR 3 SEKTÖRE DE 
DOPİNG OLACAK

Zade Vital, sağlıklı yaşama destek oluyor

Sektör temsilcileri açılan fuardan umutlu

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital® Cold 
Press Keten Tohumu Yağı, Cold Press Anason Yağı ve Cold 
Press  Rezene Yağı ürünleri ile gaz, şişkinlik, hazımsızlık te-
davisine destek oluyor.

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen “Konya To-
hum”, “Konya Hayvancılık” ve “Sulama Teknolojileri ve Bitki 
Besleme” Fuarları ilk günden yoğun ilgi gördü. Sektör tem-
silcileri fuardan umutlu olduklarını ifade etti. Fuar sürecinde 
50 bin ziyaretçi bekleniyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 15’TE

Almanlar bugün Konya’da!
Türkiye’nin, 
Alman heyetinin 
İncirlik Üssü’ne 
yapacağı ziyarete 
izin vermemesinin 
ardından Konya’yı 
işaret etmesiyle daha 
önce planlanan 3. Ana 
Jet Üs Komutanlığı’na 
yapılacak ziyaret 
çerçevesinde Alman 
heyeti bugün Konya’da 
olacak.  Heyetin bir 
NATO misyonu olarak 
Konya’daki ziyaret 
kapsamında 3. Ana Jet 
Üs Komutanlığı’nda 
çeşitli toplantılara 
katılmaları bekleniyor. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

03 İttifak Holding’ten 
Liderlik Akademisi 05 Selçuklu’dan 16 

yeni kütüphane 14 Karatay’dan tarihe 
yolculuk gezisi 
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Konya Tohum, Hayvancılık ve Sulama Teknolojileri fuarlarının açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış Törenine katılan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC’nin Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceğini söyleyerek, Türkiye’ye müteşekkir olduklarını vurguladı

Türkiye’ye müteşekkiriz!
TÜYAP Konya Fuarcılık tarafın-

dan düzenlenen 2017 yılının son 
fuarı Konya Tohum, Hayvancılık ve 
Sulama Teknolojileri fuarları geçtiği-
miz gün açıldı. Açılış törenine iseKu-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 
Nazım ÇavuşoğluGıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk 
Daire Başkanı Mehmet Sığırcı, AK 
Parti Konya Milletvekili Muhammet 
Uğur Kaleli, Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi 
Odası Başkanı MemişKütükcü, Tarım 
İl Müdürü Seyfettin Baydar ile çok 
sayıda işadamı katıldı.Açılış progra-
mında konuşmalarını gerçekleştiren 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ta-
rım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Na-
zım Çavuşoğlu, KKTC’nin gelişmesi 
ve dünya üzerinde ki hak ettiği yeri 
alabilmesi için Türkiye ile çalıştık-
larını söyleyerek, “500 yıl boyunca 
çok zor şartlar altında bu topraklar-
da hem ürettik, hem geliştik hem de 
bu toprakları koruduk.  O toprakları 
Türk inanışıyla ve İslamiyet ile ko-
ruyarak bu günlere kavuşturduk.Bu 
gün geldiğimiz noktada tabi ki bunlar 
yeterli değil. Dünyanın içerisinde hak 
ettiğimiz yeri alabilmek için ana va-
tanımız ile birlikte sürekli çalışmak-
tayız. KKTC’nin içme suyu sorunu 
konusunda büyük özveriyle çalışan 
Anavatanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, KKTC halkı 
müteşekkirdir” dedi. 
KKTC, ANAVATAN TÜRKİYE İLE BİRLİK-

TE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya 
üzerindeki hak edilen yeri alabilmek 
için anavatan Türkiye ile birlikte ça-
lıştıklarını söyleyerekCumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın, büyük 
bir projeyle Dragon Çayı’nı KKTC’ye 
bağlayarak dünyada bir ilki gerçek-
leştirdiğini vurguladı. Çavuşoğlu 
KKTC halkının Türkiye’ye müteşek-
kir olduğunun da altını çizerek, “Os-
manlı Ada’yı aldığı zaman KKTC 3 
tip insan gönderdi. Çiftçileri, üretici-
leri ve zanaatkârları. 500 yıl boyunca 
çok zor şartlar altında bu topraklarda 
hem ürettik, hem geliştik hem de bu 
toprakları koruduk.  O toprakları Türk 
inanışıyla ve İslamiyet ile koruyarak 
bu günlere kavuşturduk. Bu gün gel-
diğimiz noktada tabi ki bunlar yeterli 
değil. Dünyanın içerisinde hak ettiği-
miz yeri alabilmek için ana vatanımız 
ile sürekli birlikte sürekli çalışmakta-
yız. KKTC sınırları içindeki tüm top-

raklar çok verimli topraklar olmakla 
birlikte kuraklıkla sık sık karşılaşmak-
ta ve performansımız düşmektedir. 
Uzun yıllardan beridir kuraklığa da-
yanıklı sertifikalı tohumlar noktasında 
olmazsa olmaz arayışlarımızın sonucu 
olarak, ana vatanımızdan elde ettiği-
miz tohumları KKTC az yağmurla bile 
performans verdiğini geçen yıl çok iyi 
gördük ve yaşadık. Dünyanın nüfusu 
arttıkça insanlarımız beslenme ihtiya-
cı da her geçen gün artmaktadır. KK-
TC’nin içme suyu sorunu konusunda 
büyük özveriyle çalışan Anavatanı-
mız ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, büyük bir projeyle 
Dragon Çayı’nı KKTC’ye bağlayarak 
dünyada bir ilki gerçekleştirdi. KKTC 
halkı bunun için Türkiye’ye müte-
şekkirdir. Bu su, şu anda insanımı-
zın yüzde 80’ine ulaşmaktadır. 200 
kilometrelik hat çalışması da devam 
ediyor. Bununla da halkımızın yüzde 

100’üne ulaşmış olacak. Ayrıca tarım 
sulama suyu KKTC’ye ulaştığı gün de 
KKTC artık bu bölgede gıda deposu 
olacak” ifadelerini kullandı.  

2018 YILINDA 15 FARKLI 
FUAR HİZMETİ VERECEĞİZ

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hiz-
metleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü 
2017’deki fuar aktivitelerinin geçtiği-
miz gün ki açmış oldukları fuar ile son 
bulacağını söyleyerek, 2018 yılında 
ise 15 farklı fuar hazırlayacaklarını 
belirtti. Fuarların ekonomiye istihda-
ma katkı sağlayacağını da sözlerine 
ekleyen Ersözlü, “2017 fuar aktivite-
lerimiz bugün açacağımız fuarlar ile 
sona erecek. 2018 yılında ise 15 farklı 
fuar hazırlayarak Konya’nın, bölge-
nin, ülkemizin ihracatına ekonomisi-
ne katkı sağlamaya devam edeceğiz. 
Fuarlar bu bölgeye destek olacak. 
Tüm ülkenin ve sektörün paydaşları-
nın kazanacağını umuyoruz. Bu yıl fu-

ara yurt içi ve yurt dışından 100 firma 
katılıyor. Tohumculuk, bitki besleme 
ve sulama teknolojileri konusunda 
fuarlarımız iki ayrı holde yerini aldı. 
Ayrıca bir holde de canlı hayvanlarla 
ilgili bir sergimiz var. Fuarlarımızın 
hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.

ZİYARETÇİ SAYILARI BİRÇOK 
SEKTÖRE FAYDA SAĞLAYACAK
Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-

çuk Öztürk, açılış programında ger-
çekleştirdiği konuşmasında;“ Dünya 
gıda pazarının temel sektörleri olan 
tohum hayvancılık ve sulama tekno-
lojileri sektörleri insanlık için büyük 
bir öneme sahip olmasının yanında 
ülkelerin gelecek stratejilerinde de 
önemli bir yer tutmaktadır. Ulusla-
rarası güvenlik uzmanları eskiden 
soğuk savaşı, ideolojileri, silahlanma 
yarışını konuşurdu. Artık güvenlik 
denince akla gıda geliyor. Çok ge-

liştiğine inanılan medeniyetimizin 
kendini nasıl doyurabileceğini hala 
çözememiş olmasına da ekonomik 
ve sosyolojik boyutu ile dünyayı bek-
leyen bir tehlike olarak görmekteyiz. 
2010 yılı verilerine göre, dünyada 25’i 
Afrika ülkesi olmak üzere 40 gıda ül-
kesi gıda sıkıntısı çekmektedir. Ayrıca 
geleceğe ilişkin ön görülerde 2010 ve 
2030 yılları arasında 1 milyar insan 
açlıktan öleceği tahmin edilmekte-
dir. Tohumculuk ve hayvancılık sek-
törlerinde Türkiye’nin önde gelen 
şehirlerinden olan Konya, sulama 
projeleri ile gelecekte bu sektörlerde 
dünya çapında bir merkez olma yo-
lunda hızla ilerlemektedir. Tohum, 
Hayvancılık ve Sulama Teknolojileri 
fuarları ile şehrimizde 2017’nin son 
fuarını gerçekleştiriyoruz. Bugün açı-
lışını yapmış olduğumuz fuarımızda 
ziyaretçi sayısının 50 bini bulmasını 
tahmin ediyoruz. Önümüzdeki sene 

ise inşallah bu sayı 100 bini aşacak. 
Fuarcılık konusunda geride kalan 4 
yıl içinde gerçekleştirdiğimiz projeler 
ile bu sene itibariyle ziyaretçi rakamı-
nın 500 bine ulaşmasını bekliyoruz. 
2021 yılında ise 1 milyon ziyaretçiyi 
fuarlar aracılığı ile Konya’da ağırlama 
hedefimiz bulunmaktadır. Bu ziyaret-
çi sayıları birçok sektöre fayda sağla-
yarak şehir ekonomisine ivme kazan-
dıracaktır.” İfadelerini kullandı. 

FUARLAR HER ZAMAN 
ÖNEMİNİ KORUYACAKTIR

Gelecekte savaşların gıda, tarım 
ve su yüzünden olacağını söyleyen 
Konya Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Vekili M. Namık Köklü-
soy ifadelerine şu şekilde yer verdi; 
“Ekolojik dengeleri hesaba katmadan 
tarım sektörünü sürdüremeyiz. Biyo-
lojik disiplini sağlamadan sağlıklı bir 
tarımdan bahsedemeyiz. Biz projele-
rimizi 2023’te 90 milyon nüfus, artı 
50 milyon turist toplam 140 milyonu 
doyurmak ve tarımda Dünya’da ilk 
5’e girmek üzerine kurgulamalıyız. 
Teknolojiyi geliştiremeyen, tarımsal 
ticarette etkin olamayan ülkeler hiç-
bir zaman rahat olamaz. Dünyada ge-
leceğin savaşları tarım, gıda ve su ile 
ilgili olacaktır. Bu açıdan fuarlar her 
zaman önemini koruyacaktır. Türkiye 
365 milyar dolar tarımsal ürün itha-
latı yapan; 1,5 milyar insanın yaşadığı 
coğrafyanın tam ortasında bereketli 
topraklar üzerindedir. Fakat bu tica-
retten istediğimiz payı alamıyoruz. 
Türkiye var olan varlıkları ile tarımsal 
ticarette önemli bir ülke olmalıdır. 
Konya Ticaret Borsası Laboratuvarı-
mız gelişmiş alt yapı ve uzman perso-
neli ile tohum tescil ve sertifikasyon 
işlemlerini yerine getirmektedir. Bor-
sa olarak ayrıca; Türkiye tohum üreti-
minin yaklaşık yüzde 40’nı karşılayan 
Konya’mıza, 12,6 milyon liralık yatı-
rımla tohum ve gen teknolojileri vadi-
sini kazandıracağız. Bu ülke ve Kon-
ya tohumculuğuna büyük bir katma 
değer sağlayacaktır. Vahşi sulamayla 
hem sularımızı hem de topraklarımı-
zı kaybediyoruz. Su varsa hayat var, 
gelişmişlik var, gelecek var. Su yoksa 
filizde olmaz yaşamda olmaz.“ 

Konuşmaların ardından ise Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ta-
rım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Na-
zım Çavuşoğlu ve beraberindeki pro-
tokol fuar alanındaki firmaları ziyaret 
ederek ürünleri inceledi. Fuarlar, 7-8-
9 Eylül’de 09.30-18.00, 10 Eylül Pa-
zar günü ise 09.30-17.00 saatlerinde 
gezilebilecek. 
n HÜSEYİN MENEKŞE 

 KKTC  Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk

KTB Yönetim Kurulu Başkanı 
Vekili M. Namık Köklüsoy

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü
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Mukaddes topraklardan yurda dönüş başladı. Müslümanlar yıllardır hayalini kurduğu hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Havaalanında 
yakınları ile karşılaşan hacılar duygusal anlar yaşadı. Hacılar otobüsler ile gittikleri Mevlana Kültür Merkezi’nde yakınları ile buluştu ve hasret giderdi

Duygulandıran buluşma
Dualarla uğurlandılar, sevinç göz-

yaşlarıyla karşılandılar. Mukaddes 
topraklardan yurda dönüş başladı. 
Müslüman yıllardır hayalini kurduğu 
hac ibadetini yerine getirmenin mut-
luluğunu yaşadı. Konya’da özel bir 
şirket ile kutsal topraklara giden 400 
kişilik ilk hac kafilesi Konya’ya geldi. 
Havaalanında hacılar duygusal anlar 
yaşadı.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentin-
den Konya’ya ulaşan hacılar, pasaport 
kontrolünün ardından beraberinde 
getirdiklerini zemzem ile hurmaları-
nı teslim aldı. Hava alanında hacıları 
karşılayan kişi sayısı azdı bunun se-
bebi ise Konya Valiliğin almış olduğu 
güvenlik önlemleriydi.  Hacılar oto-
büsler ile gittikleri Mevlana Kültür 
Merkezi’nde yakınları ile buluştu ve 
hasret giderdil.

“HACCI GENÇ YAŞTA YAPSINLAR ”
Gelen ilk hacı kafilesi içerisinde 

yer alan İsmail Tanrıkulu duygularını 
şu şekilde aktardı: “Haccın çok güzel 
bir duyguydu. Rabbim herkese o gü-
zellikleri nasip etsin.  Oralara  genç 
gitmek lazım. Hac için 40-50 yaşlar 
en ideal yaşlar. Dualarımızda mem-
leketimiz milletimiz ve Müslümanlar 
içindi” ifadelerini kullandı.  Mustafa 
Kurşunlu hacı ise çok güzel ve duygu-
yu hac geçirdikleri belirterek herkesin 

o duyguyu yerinde yaşaması gerek-
tiğini ifade etti.  Dursun Ali Erdoğan 
isimli hacı da duygusal bir hac yaptık-
larını belirterek tüm Müslümanların 
50 yaşından önce hac yapmalarını 
istiyorum. Yaş ilerlediğinde orada hac 
yapmak zor oluyor” dedi. Hacı adayla-
rı sorunsuz bir hac geçirmenin mutlu-
luğunu yaşadılar. 

Güvenç Turizm Hac ve Umre So-
rumlusu Enver Çavdarcı, “  Güvenç 

Turizm olarak Türkiye’den ilk hacı 
kafilesini gönderdik ve 400 kişilik hacı 
kafilemiz bugün döndüler. Hacıları-
mız 39 gün kutsal topraklarda kaldı-
lar. Hacılarımız sağ salim ibadetleri 
yaparak Konya’ya döndüler. Firma 
olarak hacılarımıza gerekli ihtiyaçları-
nı tertip ettik. Rabbim arzu edip git-
mek isteyen herkese nasip etsin. Tüm 
hacılarımızın haccı kabul olsun inşal-
lah.”  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA Enver Çavdarcı

İttifak Holding’ten Liderlik Akademisi
Şirket, hedeflediği iş sonuçlarına 

ulaşmak amacıyla tüm çalışanlarının 
kişisel gelişimlerine odaklandı. “İdeal 
İttifak” adıyla başlatılan değişim yö-
netimi projesinin ilk adımlarından biri 
olan Akademi, çalışanların kişisel ve 
liderlik özelliklerini geliştirmek ama-
cıyla eğitim programlarına başladı. 
İttifak çalışanlarının kişisel, mesleki 
ve teknik alanda gelişimlerini des-
tekleyecek ve geleceğe hazırlayacak 
Akademi hakkında bilgi veren İttifak 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Ünsal Sözbir, “İttifak grubunun ve ül-
kemizin gelecekteki yönetici ve lider 
adaylarını yetiştirmek amacı ile İttifak 
Liderlik ve Gelişim Akademisi’ni kur-
duk. İttifak Akademi ile mevcut yöne-
ticilerimizin ve yöneticilik potansiyeli 
olan çalışanlarımızın kariyer gelişimi-
ni takip ederek, grubumuzun strateji 
ve planları doğrultusunda yönetici 
geliştirme programları yürüteceğiz. 
Bu doğrultuda, şirket stratejilerimizin 
hedeflere indirgenip organizasyonun 
geneline yayılarak yüksek performans 
kültürünün oluşması için liderlik eği-
timlerimize başladık. Üst düzey yö-
neticilerimizin liderlik yetkinliklerini 
geliştirmeyi, aldıkları eğitimlerle orta 
kademe yöneticilere mentörlük ve 

koçluk yapmalarını hedefliyoruz. Bu 
süreçte iç koçların sayısını artırarak 
tüm kademelerdeki çalışanlarımıza 
ulaşacağız” dedi. 

İDEAL İTTİFAK’A ULAŞACAĞIZ
Yönetim Kurulu Başkanlığı göre-

vini devraldıktan sonra “İdeal İttifak” 
mottosu ile bir değişim, dönüşüm ve 
gelişim yolculuğuna çıktıklarını ifade 
eden Sözbir, “İdeal İttifak yolcuğu-
muzda ilk 90 günü tamamladık. İt-
tifak Akademi bu yolculuğumuzdaki 
en önemli projelerimizden biri. İdeal 
İttifak’a ulaşmayı öylesine değil, tutku 
seviyesinde istiyoruz. O noktaya ulaş-
mak için lazım gelen bilgiye ulaşacak 
bütün kanalları açıp yeteneklerimizi 
geliştirmeye kararlıyız. Bunu sağlaya-
cak motivasyon ve gücü fazlasıyla his-

sediyoruz. Bireyler olarak biz bunları 
yaparken kurumlarımızı da İdeal İt-
tifak’a yakışır bir şekilde hazırlıyoruz. 

Geleceğimizi en iyi şekilde tasarla-
mak ve etkin bir biçimde uygulamak 
için bütün kaynaklarımızı da seferber 
etmek istiyoruz. Bunları yaptığımızda 
İdeal İttifak’a sürdürülebilir bir şekil-
de ulaşacağımızdan da eminiz. 

Dönüşüm sürecimizde İttifak’ımı-
za çok şeyler katacağına inandığımız 
“Öğrenen Organizasyon” tekniği bize 
rehberlik edecek. 

Amacımız; birbirini daha iyi din-
leyen, birbirine daha nitelikli sorular 
sorabilen, duygusal zekâsının ve dü-
şünsel modellerin ilişkiler üzerindeki 
etkilerinin farkına varmış, kendini 
sürekli geliştirmeye istekli, bireysel 
farklılıkların ekip için bir zenginlik 
olduğunu kabul eden ve ortak bir 
amaçta kenetlenmiş bireyler haline 

gelebilmektir” dedi. İttifak Holding’in 
bugün itibari ile beş ana sektör ve bu 
sektörleri destekleyen birçok yan sek-
törde faaliyet gösterdiğini ve her sek-
törün de kendi dinamikleri içerisinde 
farklı ihtiyaçları olduğunu söyleyen 
Sözbir, şirketlerinin kurumsal hedef-
leri ve çalışanlarının bireysel ihtiyaçla-
rına göre eğitim programları oluştur-
duklarını, bu sayede farklı alanlarda 
faaliyet gösteren grubumuzda, hep 
birlikte daha iyi bir takım olabilmek 
için nasıl uyumlu ve paylaşarak çalı-
şılması gerektiği üzerinde duracağız 
diye konuştu. 

KENDİ İÇİMİZDEN 
DEĞERLER YETİŞTİRECEĞİZ

İşin gelişmesi için çalışanın geliş-
mesinin gerektiğini ifade eden Sözbir, 
“Çalışanlarımızın gelişimi, İttifak’ın 
gelişiminin ön koşulu ve İttifak geli-
şirse Anadolu gelişir, memleket geli-
şir düşüncesi ile hareket ediyoruz. Ül-
kemizdeki her profesyonelin çalışmak 
istediği ve çalışmaktan onur duyduğu 
bir kurum olma pozisyonumuzu ge-
liştirmek ve pekiştirmek adına adım-
lar atıyoruz. Bugüne kadar Konya ve 
Anadolu’da parmakla gösterilen bir 
şirket olduk. Bunu sürdürmek ve ge-
lecekte daha iyi bir konuma gelmek 

için kendi içimizden değerler yetişti-
receğiz. Bu amaçla tüm çalışanlarımı-
zı eğitecek ve İttifak’ı geleceğe taşıya-
cak kadroyu güçlendireceğiz. Bunun, 
değerleri olan insan yetiştirme mis-
yonumuzun gereği olduğunu da vur-
gulamak isterim. Nitekim İttifak, her 
zaman kendine has köklü kültürü ile 
geçmişin değerlerini geleceğe taşı-
yabilmiş kurumlardan biridir. Bugün 
çeşitli sektörlerde İttifak’ta yetişmiş 
ve İttifak’ın kazandırdığı değerlerle 
yoluna devam eden başarılı arkadaş-
larımızı görmek gerçekten memnu-
niyet verici. İttifak Liderlik ve Gelişim 
Akademi’si ile bir adım önde olmak, 
İttifak’ın ve ülkemizin geleceğinde 
yer almak isteyen çalışanlarımıza ih-
tiyaç duydukları her konuda gelişim 
sağlayacağız. Söylediğim gibi; bunun 
için tüm kaynaklarımızı seferber et-
meye kararlıyız. Önümüzdeki süreçte 
üniversitelerle de ortak projeler yürü-
terek; pazarlamadan finansa, satıştan 
müşteri hizmetlerine kadar birçok 
alanda seçkin programlarla kadrola-
rımızı güçlendireceğiz. Bu kapsamda 
hazırlıkları devam eden Perakende 
Akademisi’ni de en kısa sürede haya-
ta geçirmek istiyoruz” dedi.  
n HABER MERKEZİ 

İttifak Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ünsal Sözbir



Özellikler bayramlarda ve tatillerde 
yemek düzeninin değişmesi ve vücuda 
alınan su miktarının azalması sindirim 
sitemimizi doğrudan etkilemektedir. 

 Bu dönemde doğal yollar ile sindi-
rim siteminize destek olabilirsiniz…

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam mar-
kası Zade Vital® Cold Press Keten 
Tohumu Yağı, Cold Press Anason Yağı 
ve Cold Press  Rezene Yağı ürünleri ile 
gaz, şişkinlik, hazımsızlık tedavisine 
destek oluyor.

Gaz, şişkinlik ve Hazımsızlık 
Tedavisine Destek: 
Anason Yağı, Rezene Yağı

Anason yağının Avrupa İlaç  Ajansı 
(EMA) tarafından farklı  sebeplerden 
ileri gelen hazımsızlık   problemlerinde 
tedaviye yardımcı   olarak kullanılabi-
leceği bildirilmiştir. 

Anason Yağı değişmiş intestinal 
flora ve intestinal geçişlerdeki yavaş-
lamadan dolayı oluşan şişkinlik ve gaz 
şikayetlerinde tedaviye destek olabil-
mektedir.

Cold Press rezene yağının ise 
spazm giderici etkileri ile şişkinlik ve 
gaz gibi rahatsızlıklarda tedaviye ekle-
nebileceği monograflarda yer almakta-
dır.

Kabızlık ve Hazımsızlık 
Şikayetlerini Gidermeye 
Destek: Keten Tohumu Yağı
Bitkisel Omega 3 yağ asidi olan al-

fa-linolenik asit (ALA) açısından zengin 
bir kaynak olan keten tohumu yağının 
içerdiği Omega 3 yağ asitine bağlı ola-
rak kalp sağlığını korumaya yardımcı 
ve dolaşımı destekleyici özellikleri 
vardır. 

Bununla birlikte sindirim sistemi-
ni destekleyici özelliğiyle Cold Press 
Keten Tohumu Yağı hazımsızlık ve ka-
bızlık problemlerini önlemeye destek 
olabilmektedir.   

Romatizmal Hastalıklar İçin 
Bitkisel İlaç Tedavileri

Uz. Dr.
Mehmet PORTAKAL

Sindirim Sisteminize Destek Sağlayacak Ürünler…

ile sağlıklı yaşam sayfası
Her Cuma

Vital’le
Sağlıklı
Günlere

İlk yardım hayat kurtarır.  Gerçekten çok 
büyük anlamlar içeren bir cümle. Bazen bir 
trafik kazası, bazen bir ev kazası ölümle so-
nuçlanabilecekken ilk yardım sayesinde ha-
yatlar kurtulur. Bununla birlikte ilk yardımın 
son yardım olmaması için dikkat edilmesi 
gerekenler vardır.

İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşa-
mı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık gö-
revlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, 
hayatın kurtarılması ya da durumun daha 
kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla 
olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın 
mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uy-
gulamalar olarak tanımlanır. 

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini 
sağlamak, hasta/yaralının durumunun kötü-
leşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolay-
laştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır. 
İlk yardımın temel uygulamaları şunlardır:

Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri 
belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme: En hızlı şekilde gerekli yardım 
kuruluşlarına (112)  haber verilmesidir.

Kurtarma: Olay yerinde hasta yaralılara 
müdahale; hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şe-
kilde yapılmalıdır. Hasta/yaralının durumu-

nun değerlendirilmesine bağlı olarak 
ilk yardım yapılmalıdır. Bununla birlikte 
eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta/
yaralıya dokunulmamalı ve kımıldatıl-
mamalıdır.

Temel ilkyardım bilgilerini öğren-
mek önemlidir ama doğru bir şekilde de 
uygulanması gerekir. Yapılan hataları 
bilmek hayat kurtarmayı sağlayabilir.
• Nöbet geçiren bir insanın ağzına 

kaşık koyulmamalı
• Kalp masajı akciğerde hasara yol 

açabilir
• Bazı ilaçları karıştırarak almak ak-

ciğer ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.
• Burun kanamalarında başı arkada 

tutmak yanlıştır.
• Trafik kazalarında kişileri araba-

dan çekip çıkarmak oldukça tehlikeli olabilir.
• Ağır zehirlenme durumunda kus-

mayı azaltmak için ilaç alınmamalıdır.
• Kanamayı durdurmak için yanlış 

turnike yapmak kangrene yol açabilir.  
• Oksijenli su ve iyot ciltte yanıklara 

sebep olur.
• Yılan veya böcek sokmalarında 

zehirli bölge emilmemelidir.

İlk yardım konusunda bilgi sahibi olmak 
önemlidir. Bu bilgileri doğru kullanabilmek 
daha da önemlidir. İlk yardımın son yardım 
olmaması için doğru bilgileri doğru şekilde 
kullanarak ilk yardım yapalım.

Kaynaklar:
1.    http://www.ilkyardim.org.tr/temel-ilk-yar-

dim-bilgileri.html
2. https://www.medimagazin.com.tr/hekim/

genel/tr-ilk-yardim-sirasinda-sik-yapilan-9-ha-
ta-2-12-74586.html

Farklı şekillerde gelişen ve 
seyreden ikiyüz kadar eklem hasta-
lığı tipi bulunuyor. Bunlar arasında 
romatoid artrit, osteoartrit en çok 
bilinenleri, ancak, Kaschin-Beck 
hastalığı, ankilozan spondilit, gut 
artriti, psöriyatik artrit, sistemik 
lupus eritematoz, fibromiyalji, bel/
boyun ağrısı vd. başlıcaları. 

Kesin bir çözüm henüz bi-
linmediğinden, genel yaklaşım 
hastalığın daha fazla ilerlemesini 
önlemek, hastaların şikâyetlerinin 
hafifletilmesi, yaşam kalitesinin 
artırılmasına yönelik ilaç uygula-
maları. 

Bu amaçla, bu tip hastalıkların 
ortak özelliklerinin yangı olması ne-
deniyle yangı-giderici ve ağrı kesici 
ilaçlar yaygın bir şekilde kullanılı-
yor. Ancak mevcut yangı-giderici 
ve ağrı kesici ilaçların ülser, karaci-
ğer harabiyeti gibi ciddi yan etkileri 
bulunması nedeniyle, bu ilaçların 
sıklıkla kullanılması neticesinde, 
halk arasındaki deyimi ile “bir tara-
fı düzelteyim derken, diğer bir taraf 
bozulabiliyor”. 

Glukozamin ve kondroitin artrit 
tedavisinde sıklıkla tercih ediliyor.

Doğal tedavi seçenekleri ara-
sında “glukozamin” ve “kondroi-
tin”, aynı zamanda vücudumuzda 
kıkırdak ve eklem sıvısının temel 
bileşenleri olması bakımından 
daha güvenilir bir seçenek olarak 
son yıllarda giderek artan bir şekil-
de tercih ediliyor. Etkili sonuç için 
satın alınan ürünün kalitesi, firma 

güvenilirliği son derece önemli. 
Glukozamin tedavisinde belirtilme-
si gereken diğer önemli bir nokta 
ise, etkinin ancak 6 ay kullanıldık-
tan sonra ortaya çıkması. Yani kısa 
sürede beklentilerin yüksek olma-
ması gerekiyor.

Glukozamin sülfat/kondroitin 
sülfat formülünün içerisinde “doğal 
yangı-giderici” bileşenlerin bulun-
ması eklemlerdeki yangıya bağlı 
hasarın ilerlemesinin önlenmesi 
bakımından yararlı olacağı bildiri-
liyor. Bu amaçla ananas meyve-
lerinden elde edilen “bromelin” 
yangı-giderici özelliğinin yanı sıra 
glukozamin ve kondroitinin emili-
mini artırıcı etki de yapıyor. 

Yangı-giderici özelliğinin yanı 
sıra ağrı kesici etkisi ile Güney 
Afrika bitkisi olan şeytan pençesi 
(Latince adı ile Harpagophytum 
procumbens) kökü özütü hastaların 
ağrı şikâyetlerinin giderilmesi ba-
kımından önemli bir katkı sağlıyor. 

Antioksidan destekleri
Bu önerilen besin desteği uygu-

lamalarının yanı sıra eklem hasta-
lıklarında Omega-3 ya da resverat-
rol gibi “Antioksidan” desteklerin 
kullanılmasının kıkırdak hasarının 
ilerleyişinin önlenmesi ve eklem 
yapısının onarımı, eklemlerde ağrı 
ve hastanın hareketliliğinin sağlan-
ması bakımından yararlı olabilece-
ği bildiriliyor. 

Nitekim kıkırdak lezyonları ya 
da menisküs gibi vakalarda ekle-
marası sıvıda oksidatif hasarın bir 

etkeni olan reaktif ok-
sijen türlerinin belirgin 
bir şekilde arttığı göz-
lenmiş. Yürütülen bazı 
çalışmalarda roma-
tizmal hastalıklarda 
balık yağı kullanılması 
ile yangıya yol açan 
maddelerin (eikoza-
noitler) miktarında belirgin bir düş-
me sağlanabildiği bildirilmektedir. 

Kuşburnu meyveleri kalça ve 
diz eklemi osteoartriti üzerinde et-
kili

Kuşburnu meyveleri ile tohum-
larının birlikte öğütülmesi ile hazır-
lanan tozun diz ve kalça eklem oste-
oartritinde etkili olduğu bildiriliyor.

Zerdeçal artrit ve yangı gider-
mede etkili

Zencefil ile aynı bitki ailesinden 
olan Zerdeçal son yıllarda ortaya 
konulan bilimsel bulgular ile dikkati 
çekiyor. Araştırmalarda zerdeçal 
özütü kurkumin’in bilinen yangı gi-
derici ilaçlara oranla çok daha etkili 
olduğu ve yan etki riski bakımından 
ise güvenilir olduğu görülmüştür.

Zencefil ve Osteoartrit Ağrıları 
üzerinde etkili

Zencefilin, osteoartrit ağrıları-
nın giderilmesinde etkinliği insan-
lar üzerinde yürütülen klinik çalış-
malar ile ortaya konulmuş. 

Ancak etkili olan ilaç formü-
lasyonu, iki farklı zencefil türünün 
(zencefil ve havlıcan karışımı) be-
lirli oranlarda karıştırılması ile elde 
edilmektedir.

Zeytin yaprağı özütü eklem ha-
sarlarında onarıcı rol oynayabilir

Zeytin yaprakları fenolik bi-
leşenler bakımından zengindir. 
Büyük ölçüde antioksidan etkisine 
bağlı olarak zeytin yapraklarından 
halk arasında yüksek tansiyonu dü-
şürmek, şeker hastalığında kan şe-
kerinin kontrolü, yüksek kolesterol, 
ateroskleroz ve kanser gibi çeşitli 
hastalıkların önlenmesi ve tedavi-
sinde yararlanılmaktadır. 

Yürütülen deneysel çalışmalar 
kuvvetli iltihap giderici ve ağrı ke-
sici etkisine bağlı olarak romatizma 
ve osteoartrit gibi sorunlarda etkili 
olabileceğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak bitkiler aleminde 
eklem rahatsızlıklarında hastaların 
yaşam koşullarının iyileştirilmesi 
sağlayabilecek çok sayıda seçe-
nek bulunmaktadır. Uygun kalitede 
üretilmiş standart bitki özütleri ile 
hazırlamış farmasötik formülas-
yonların kullanılması ile yüksek 
yan etki riskine sahip nonsteroidal 
antienflamatuvar ajanlar kullanıl-
madan güvenli bir şekilde etkin te-
daviler uygulanabilmesi mümkün 
olabiliyor.

İlk Yardım Son 
Yardım Olmasın...

Zade Vital Gnl. Mdr.
Beril KOPARAL

HAZIRLAYAN 
FAHRİ ALTINOK
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Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine sınırın 
Irak tarafından saldırı gerçekleştiren PKK’lı 
2 terörist, etkisiz hale getirildi. Valilikten 
yapılan açıklamaya göre, ilçenin Tekeli 
bölgesindeki 34. Hudut Tugay Komutan-
lığı görevlilerine sınırın Irak tarafından 
PKK’lı teröristlerce havan ve doçka silahı ile 
saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerince 
atışın yapıldığı bölgenin ateş altına alındığı 
belirtilen açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale 
getirildiği bildirildi.  n AA

Şırnak’ta saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü 
PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen operas-
yonda, saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü 
PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği 
bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 
Kösreli köyü kırsalında saat 10.20 sıralarında 
askeri birliklere saldırı hazırlığındaki 2 PKK’lı 
terörist insansız hava aracıyla (İHA) tespit 
edildi. Hava destekli operasyonda 2 terörist 
etkisiz hale getirildi.  n AA

İHA’lar tespit etti,
jetler vurdu

Teröristler ateş 
açtı, asker vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak ve Ağrı kırsalındaki te-
rör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etki-
siz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak ve Ağrı kırsallarına dü-
zenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlı-
ğında oldukları tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıkla-
maya göre, Şırnak’ın Silopi ve Ağrı’nın Diyadin ilçesi kırsal-

larında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler tespit 
edildi.

Hareket halindeki teröristlere yönelik hava harekatında 
savaş uçakları, Silopi’de 2, Diyadin’de 5 olmak üzere silahlı 7 
teröristi etkisiz hale getirdi.

Öte yandan bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist, 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
n AA

7 terörist etkisiz hale getirildi

Ereğli’de günde bin 500 
vatandaşa sıcak yemek

Ereğli Belediyesi Aşevi ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara sıcak yemek 
yardımı yapmaya devam ediyor. 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, “Belediyemiz aşevi vası-
tasıyla günde 1500 ihtiyaç sahibi 
vatandaşımızı sıcak yemekle buluş-
turuyoruz. Bu konuda hassas davra-
narak halkımızı mağdur etmiyoruz. 
Maddi durumu iyi olan hemşeh-
rilerimiz de hassasiyet göstererek 
kurban etlerini aşevimize bağışta 
bulundular. Aşevi içerisinde yaptığı-
mız soğuk hava deposu ile de bunla-
rı muhafaza ediyoruz. Ayrıca kendi 
imkanları ile evlerinde yemek yapan 
hemşehrilerimize bağışlanan kur-

ban etlerini pay olarak dağıtıyoruz. 
Kurban etlerini aşevimize bağışta 
bulunan vatandaşlarımıza ve her 
gün sıcak yemekleri ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırmak için uğraşan özverili 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kur-
duğumuz ekiplerle tespit ederek her 
daim onları gözettik ve mümkün 
mertebede ihtiyaçlarını giderdik. 
Bundan sonraki süreçte de onların 
yanında olacak ve ihtiyaçlarını gide-
receğiz. Onların hayır duaları, mem-
nuniyetleri bizim için her hizmetten 
daha değerlidir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Eğitim ve kültüre olan katkılarıyla adından sıkça söz ettiren Selçuklu Belediyesi, 2017-
2018 yeni eğitim öğretim döneminde ilçeye 16 yeni kütüphane daha kazandırıyor

Selçuklu’dan 16 yeni kütüphane
Selçuklu Belediyesi şehrin eğitim 

ve kültür hayatına katkı sağlamaya 
devam ediyor. Selçuklu’nun farklı 
bölgelerine kazandırdığı 29 kütüp-
hane ile Türkiye’de yerel yönetimler 
arasında birinci olan Selçuklu Beledi-
yesi, yeni eğitim-öğretim dönemine 
16 yeni kütüphane ile giriyor. Açıla-
cak yeni kütüphaneler ile Selçuklu’da 
kütüphane sayısı 45’e yükseltecek. 

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile koordineli bir şekilde 
yürütülen çalışmalar kapsamında 
Selçuklu Belediyesi tarafından yaz 
dönemi boyunca hazırlıkları tamam-
lanan kütüphaneler yeni dönemle 
birlikte öğrencilere hizmet vermeye 
başlayacak. Z tipi kütüphane for-
matında rengarenk raflardan oluşan 
modern kütüphanelerin teşrifatı yine 
Selçuklu Belediyesi tarafından ger-
çekleştirildi. 2500 kitap yer alacağı 
kütüphaneler öğrencilerin hem ders 
çalışabileceği hem de satranç oyna-
yabileceği şekilde tasarlandı. Kütüp-
hanelerin her birinde internet erişi-
minin yer aldığı 4’er adet bilgisayar 
da yer alıyor. 

 KÜTÜPHANE ÜYE SAYISI 
79 BİN 242’YE ULAŞTI  

Selçuklu Belediyesi, kütüpha-
necilik faaliyetlerinde sürekli yeni 
yayınlar ve güncel kitaplarla hizmet 
standardını her zaman üst seviyede 
tutuyor. İlçenin farklı yerlerinde bu-
lunan 29 kütüphanede, 265 bin 595  
kitapla okurlara hizmet sunulurken 
bu sayı yeni açılacak kütüphanelerle 
birlikte 305 bin 595’e yükselecek. 

79 bin 242 üyesi olan ve yıl için-
de günlük ortalama 7 bin kişinin ya-
rarlandığı kütüphanelerden ödünç 
kitap alınabilirken ücretsiz internet 
erişimi de sağlanıyor. 
SIZMA KÜTÜPHANEYE KAVUŞUYOR

Selçuklu Belediyesi, merkez ma-
hallerde olduğu gibi dış mahallerde 
de eğitim en büyük destekçisi olma-
ya devam ediyor. Daha önce Başa-

rakavak ve Tepekent Mahalleri’ne 
kütüphane kazandıran Selçuklu Be-
lediyesi şimdi de Sızma Mahallesi’ne 
4000 kitaplık bir kütüphane kazandı-
rıyor. Kısa sürede açılması beklenen 
Sızma Halk Kütüphanesi ile birlikte 
Selçuklu’nun 3 büyük dış mahalle-
sinde kütüphane hizmeti tamamlan-
mış olacak.   

 Selçuklu’da yeni eğitim-öğretim 
döneminde açılacak kütüphaneler 
şunlar; 

Özel İdare 100. Yıl İlkokulu,  Ah-
met Acar İlkokulu, Akıncılar Mah. 
Ahmet Haşhaş İlkokulu, Şehit Os-
man Demir İlkokulu, Sıraç Aydın 
Taşbaş İlkokulu, Şükriye Onsun İl-
kokulu, Zeliha Lütfi Kulluk İlkokulu, 

Abidin Saniye Erçal İlkokulu, Musta-
fa Büyükkaplan Hafız İHO, Yüzüncü 
Yıl Mah. Ahmet Haşhaş Ortaokulu, 
Büyükbayram Ortaokulu, Rebii Ka-
ratekin Ortaokulu, Mustafa Hota-
mışlı İHO, Abdullah Tayyip Olçak 
Ortaokulu, Selçuklu Belediyesi İHO, 
Muhammed Hamdi Yazır İHO. 
n HABER MERKEZİ 

Ribat, bu bayramda da yüzleri güldürdü
Yoğun bir Kurban Bayramını ge-

ride bırakan Ribat Eğitim Vakfı, Kon-
ya başta olmak üzere, ülkemizde bir 
çok il, ilçe, köy ve kasabası ile mazlum 
coğrafyalarda, başta Sudan ve Ara-
kan olmak üzere 17 ülkede ve farklı 
bölgelerde Kurban coşkusunu yetim-
lerle, savaş mağdurlarıyla, yardıma 
muhtaçlarla paylaştı. 

Yurt içi yardım programlarını 
Ribat Aşevi ile yürüten Ribat Eğitim 
Vakfı, yurt dışı yardım programlarını 

ise Ribat İnsani Yardım Derneği ile 
yürüttü. Yüzlerce aile kurbanlarını 
Ribat Aşevinde keserken, yine yüzler-
ce hayırseverin bağışladığı kurbanlar 
yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak 
üzere dualarla kesildi. Ribat Eğitim 
Vakfının Aşevinin Bayram süresince 
açıktı. Kurban kesim, kurban kabul, 
deri ve sakatat kabul hizmeti veren 
Ribat Aşevinde fakir, fukara, yetim ve 
yardıma muhtaçlar ile Kurban Sevinci 
paylaşılmış oldu. 

Kurban Bayramının 3. Gününde 
yapılan Ribat Bayramlaşma Progra-
mına katılım ise yoğundu, Aziziye 
Kültür Merkezi tıklım tıklım doldu. 

Bayramlaşma programında ko-
nuşan Ribat Eğitim Vakfı Onursal 
Başkanı Abdullah Büyük Hocaefendi 
Kurban’ın önemine değinerek pay-
laşmayı tavsiye etti. Arakan’da yaşa-
nanlara da değinen Abdullah Büyük 
Hocaefendi, Allah bizleri bazen farklı 
şeylerle imtihan eder. Bugün Ara-

kan’da yaşananlar da müslümanlar 
için büyük bir imtihandır.  Rabbim 
ülkemizi bu tür şeylerle imtihan et-
mesin. Tüm İslam aleminin birliğine 
vesile olması dileğiyle bayramınızı 
tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bayramlaşma programında ço-
cuklara harçlık dağıtan Ribat Eğitim 
Vakfı Onursal Başkanı Abdullah Bü-
yük Hocaefendi  bütün misafirlerle 
tek tek ilgilendi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemine 16 yeni kütüphane ile giriyor. 
Açılacak yeni kütüphaneler ile Selçuklu’da kütüphane sayısı 45’e yükseltecek. 

Kistik tümör ile 
tıp literatürüne girdi!

65 yaşındaki Ayşe Civcik, karın 
ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 
böbrek üstü bezinde tespit edilen 20 
santimetre çapında ve 16 santimet-
re uzunluğunda kistik tümör ile tıp 
literatürüne girdi. Civcik, ağrıları 
nedeniyle Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesine başvurdu. Yapılan tah-
liller sonucu kadının sol böbrek üstü 
bezinde 20 santimetre çapında kis-
tik tümör olduğu belirlendi. Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev 
tarafından laparoskopik cerrahi (ka-
palı müdahale) ile ameliyat edilen 
Civcik, sağlığına kavuştu. Prof. Dr. 
Vatansev, yaptığı açıklamada, ka-
rın ve sırt ağrısı, karında şişkinlik 
gibi şikayetlerle hastanelere baş-
vuran Civcik’e yapılan tetkiklerde, 
sol böbrek üstü bezinde büyük bir 
kistik tümör olduğunu saptadıkları-
nı söyledi.  Bunun üzerine ameliyat 

kararı aldıklarını dile getiren Prof. 
Dr. Vatanser, şöyle devam etti: “Bu 
tür vakalarda genellikle açık cerrahi 
yöntem düşünülürken, biz daha zor 
olan kapalı yöntemi tercih ettik. Vü-
cutta daha az kesi yeri açılarak has-
tamızın böbrek üstü bezindeki kistik 
tümörün tamamını çıkarmayı ba-
şardık. Operasyonu kapalı yapma-
saydık hastamızın karnında yaklaşık 
40 santimetrelik kesi olacaktı. Bu 
durumda enfeksiyon problemleri 
ortaya çıkabilirdi. Hastamızın hasta-
nede kaldığı süre kısalmış oldu. Şu 
anda oldukça sağlıklı.”

Ayşe Civcik ise ciddi bir operas-
yon geçirmesine rağmen kendisini 
çok iyi hissettiğini belirtti.

Vücudunda 10 yıldır bu kitleyle 
yaşadığını öğrenince çok şaşırdığını 
aktaran Civcik, sağlığına kavuştuğu 
için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
n AA



Akşehir Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına atanan Vedat Temel görevine 
başladı.

Temel, makamında gazetecile-
re yaptığı açıklamada, kısa vadede 
hedeflerinin, “Akşehir, Yunak, Ilgın, 
Doğanhisar adliyelerinde hakimler ve 
cumhuriyet savcıları var” dedirtebil-
mek olduğunu söyledi.

Yargısal kaliteyi artırmak için 
mücadele etmek gerektiğini ifade 

eden Temel, şunları kaydetti: “Bizden 
önceki meslektaşlarımızın başarı ile 
yürüttüğü görevleri artık bizler dev-
raldık. Bilindiği gibi zor bir süreçten 
geçiyoruz. Bu dönemde yargı teşki-
latımıza çok ciddi görevler düşüyor. 
Ayrıca diğer kurumlara, emniyet 
ve jandarma teşkilatımıza ve idari bi-
rimlerimize görevler düşüyor. Bu sü-
reçte hep birlikte görevimiz dahilinde 
en iyisini yapmaya çalışacağız.”  n AA
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
8 Eylül 2017 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3131

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 

Seydişehir’de tahliye kanalına düşen köpek 
yavrusunu fotoğrafçılar kurtardı. 

İlçenin mesire alanı Kuğulu Park’a gece 
fotoğrafı çekmek için giden Seydişehirli dağ-
cılık fotoğrafçılık ekibi, büyük havuzun tah-
liye kanalından köpek sesi gelmesi üzerine 
ellerindeki cep telefonlarının ışığı yardımıyla 
kanalın içinde bir köpek yavrusunun boğul-
mak üzere olduğunu gördü. Ekip, kanala inip 
yavru köpeği kurtararak dışarı çıkardı.
n AA

Kulu’da başıboş iki hayvan kazaya neden 
oldu. Kaza, Kulu ilçesi Konya-Ankara 
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, henüz sahipleri belirlenemeyen iki eşek 
karayolunda dolaşmaya başladı. Bu sırada 
eşekleri fark etmeyen 3 araç hayvanlara 
çarptı. Kaza sonrası araçlarda maddi 
hasar meydana gelirken hayvanlar telef 
oldu. Hayvan sahiplerinin bulunması için 
soruşturma başlatıldığı bildirildi.  n İHA

Başıboş eşekler
telef oldu!

Köpek yavrusu
kanala düştü

5 yıl önce boşandığı eşinin babasının evine çocuklarını 
görme bahanesiyle giden ve eve alınmayan Hakkı İ.’nin rast-
gele ateş açması sonucu eski eşi Beyza A. bacağından yara-
landı. 

Olay, 00.30 sıralarında Merkez Meram İlçesi Arifbilge 
Mahallesi Küçük Kovanağzı Caddesi üzerindeki müstakil bir 
evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce şiddetli 
geçimsizlikten dolayı Beyza A. ile Hakkı İ. anlaşmalı olarak 
ayrıldı. Annelerinin evinde kalan çiftin çocukları İsmail Hakkı 

İ. (4) ile Gülnide İ.’yi zaman zaman görmeye gelen Hakkı İ., 
alkol alarak gece saatlerinde eski kayın pederinin evine tekrar 
geldi. İddiaya göre Hakkı İ. çocuklarını görmek istedi ancak, 
alkollü olduğu gerekçesiyle eski kayınpederi torunlarını gös-
termedi. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın 
kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Hakkı İ., yanında getirdi-
ği av tüfeği ile rastgele çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 
Beyza A. bacağından yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. 
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.  n İHA

Eski eşini bacağından yaraladı

Okul servisleriyle ilgili aileleri uyaran Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf 
Odası Başkanı Muharrem Karabacak, “Çocukların güvenliği için tercih C plaka olsun” dedi 

‘Tercih C olsun!’
Konya Minibüscüler ve Umum 

Servis Araçları Esnaf Odası Başka-
nı Muharrem Karabacak, okul ser-
vis araçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 
“2017-2018 Eğitim Öğretim yılına 
Servisci esnafı olarak en üst sevi-
yede hizmet edebilmek adına hum-
malı bir hazırlık evresi geçirdik” 
diyen Muharrem Karabacak, “Okul 
servis araçlarımızın tespitleri TÜ-
VTURK muayene istasyonlarında 
yapılmış olmasına rağmen her yıl 
düzenli olarak Konya Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Şube Müdürlü-
ğü ile birlikte hizmet verecek Okul 
servis araçları  tekrar kontrol edil-
miştir. Sedirler Semt pazar alanı 
içerisinde yapılan kotrollerde araç-
ların lastikleri, dur levhası, okul 
taşıtı yazıları, emniyet kemeri gibi 
önemli konulara dikkat edilmekte-
dir. Ve karşılığında araçlarımızın 
uygunluk belgeleriyle araçlarda 
çalışan personelin kimliklerinin 
belirtildiği güzergah izin belgeleri 
tanzim edilerek verilmektedir.

Bununla birlikte araçlarımızda 
Ulaştırma Haberleşme ve Deniz-
cilik Bakanlığı tarafından yeniden 
düzenlenmiş olan Okul Servis 
Araçları Hizmet yönetmeliğinin 
belirlediği tüm şartlara haiz dene-
yimli şoför ve rehber personeller 
görev yapmaktadır.  Şoförlerimizde 
aranan kriterler kesinlikle yüz kı-
zartıcı bir suçtan hüküm giymemiş 
olmak, Alkollü araç kullanmaktan 
dolayı ehliyetini vermemiş olmak, 
E sınıfı ehliyet için 5 yıllık, B sınıfı 
ehliyet için 7 yıllık tecrübeye sahip 
ehliyeti olmak, ve araç içi düzeni 
sağlamak için Rehber personel bu-
lundurma şartı aranmaktadır. Bu 
hazırlık süresi içinde Eğitimlere de 

önem vererek Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle birlikte Eğitim 
Seminerleri düzenlenmiş olup her 
bir meslektaşımız bilinçlendirilmiş-
tir” ifadelerini kullandı. 

42 C ….. PLAKALI 
ARAÇLARI TERCİH EDİN 

“Bizler esnafımız, şoför arka-
daşlarımız, personelimiz ve oda 
olarak taşıdığımız sorumluluk bi-
linciyle 2017-2018 Eğitim Öğretim 
sezonuna Kaliteli ve bakımlı araç-
larımızla hazırız” ifadesini kulla-
nan Konya Minibüscüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası Başka-
nı Muharrem Karabacak, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Velilerimizden 
özellikle 42 C ….. plakalı araçla-
ra çocuklarını emanet etmelerini 
önemle rica ediyoruz. . Üzücü so-
nuçlarla karşılaşılmaması için dü-

şük ücretlerle taşıma yapan hiçbir 
kurum ve kuruluş tarafından tanın-
mayan korsan araçlara itibar edil-
memesi için dikkatinizi ‘C’ plakaya 
çekiyoruz. Velilerimizin gönüllü 

denetçilerimiz olmalarını bu tür 
korsan araçlarla karşılaştıklarında 
444 03 09 no’lu şikayet hattımıza 
bildirmelerini istirham ediyoruz. 

Bu yıl alınan UKOME kararına 
göre taşıma ücretlerimiz yıllık ola-
rak belirlenmiş olup 0-3 kilomet-
relik mesafe için yıllık 1.275.-Tl., 
0-6 kilometre için 1.350.-Tl., 0-12 
kilometre için 1.400.Tl., 0-20 ki-
lometrede 1.500.-Tl.olarak belir-
lenmiştir. Ödemeler 9 eşit taksitle 
yapılabilirken peşin Ödemelerde 
yüzde 10’luk indirim imkanı sağ-
lanmıştır.

2017-2018 Eğitim Öğretim 
yılının başta canlarımız öğrencile-
rimize, öğretmenlerimize, velileri-
mize ve Esnafımıza hayırlı olmasını 
temenni eder, Yüce Mevlâ’dan ka-
zasız,bol bereketli helal kazançlar 
niyaz ederim.”  n HABER MERKEZİ 

Başsavcı Temel, görevine başladı

Muharrem Karabacak

Her önüne gelen servis 
şoförlüğü yapamayacak

TESK Başkanı Palandöken, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sa-
rıeroğlu ile görüşerek servis şoförlü-
ğünde mesleki yeterlilik belgesinin 
zorunlu olması yönünde görüş bir-
liğine varıldığını belirtti. Türkiye Es-
naf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Pa-
landöken, bazı istenmeyen olayların 
ardından Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile gö-
rüşerek çözüm için servis şoförlüğü 
için mesleki yeterlilik belgesinin zo-
runlu olması konusunda görüş birli-
ğine varıldığını bildirdi.

TESK, yeni eğitim-öğretim yı-
lının başlamasına kısa süre kala 
servis şoförleri arasında yaşanan 
kavgaların sonlandırılması için ha-
rekete geçti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıkla-
mada, servis şoförlerinin karıştığı is-
tenmeyen olayların ardından Bakan 
Sarıeroğlu ile görüşülerek çözüm 

için artık mesleki yeterlilik belgesi-
nin zorunlu olması konusunda gö-
rüş birliğine varıldığını ifade etti.

Şoförlük için ehliyet ve SRC bel-
gesi yeterli olmayacak

Konuya ilişkin düzenlemenin 
Resmi Gazete’de yayımlandığını 
anımsatan Palandöken, bununla il-
gili yeterlilikler hazırlandığını belirt-
ti. Palandöken, şunları kaydetti:

“Yeterliliğin hazırlanması ile ar-
tık her önüne gelen servis şoförlüğü 
yapamayacak. Mutlaka Mesleki Ye-
terlilik Kurumu tarafından yayınla-
nan standartlar doğrultusunda yapı-
lacak sınavlardan başarı ile geçmesi 
gerekiyor. Yani artık servis şoförlü-
ğü için ehliyet ve SRC belgesi yeterli 
olmayacak. Yeni düzenleme ile eski 
‘şoför abiler’ geri gelecek. Velileri 
de uyarıda bulunan Palandöken, 
“üç kuruş ucuz olsun” diye korsan 
servis araçların tercih edilmemesi 
gerektiğini vurguladı.  n AA
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Sene başındaki verimli yağışlar, Türkiye genelinde buğday rekoltesini yaklaşık yüzde 
10, “tahıl ambarı” olarak nitelendirilen Konya Ovası’nda ise rekolteyi yüzde 30 artırdı

Rekolte yüzde 30 arttı
Kış ve ilkbahar yağışlarının, Türki-

ye’nin genelinde ekili alanlarda etkili 
olması sayesinde bu yılki hububat ha-
sadında elde edilen rekolte üreticinin 
yüzünü güldürdü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının verilerine göre, geçen yıla 
oranla, sene başındaki verimli yağış-
lar, Türkiye genelinde buğday rekolte-
sini yaklaşık yüzde 10, “tahıl ambarı” 
olarak nitelendirilen Konya Ovası’nda 
ise rekolteyi yüzde 30 artırdı.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Baş-
kanı Hüseyin Çevik, yaptığı açıklama-
da, 2016-2017 buğday ve arpa sezo-
nunun sonuna gelindiğini, çiftçinin 
bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Kış ve ilkbahar yağışlarının rekol-
teye olumlu yansıdığını belirten Çe-
vik, “Türkiye geneline baktığımız 
zaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımızın verilerine göre 22 
milyon ton buğday, 7,5 milyon ton ci-
varında da arpa rekoltesi söz konusu” 
dedi.

Çevik, geçen yıl mevsim normal-
lerinin altında gerçekleşen yağışla-
rın, kıraç bölgelerde verimi yüzde 40 
azalttığını, bu seneki yağışların ise 
verime yüzde 35 ila 40 olumlu yansı-
ması olduğunu aktardı.

Geçen yıl buğdayda rekoltenin 
20,4 milyon ton, arpada ise 6,5 mil-
yon ton olduğunu hatırlatan Çevik, 
“Bu seneki verilere baktığımız zaman 
Türkiye genelinde geçen seneye göre 

buğdayda yaklaşık yüzde 10, ‘buğday 
ambarı’ olan Konya’da ise sene içeri-
sinde alınan verimli yağışlardan dola-
yı yüzde 30 artış var. Konya bölgesin-
de 800 bin ila 1 milyon ton arasında 
buğday, 350-400 bin ton arasında da 
arpa işlem gördü.” diye konuştu.

Çevik, ekim ayında da mısır ha-
sadının başlayacağını, Türkiye gene-
linde 6,2 milyon ton mısır üretiminin 
beklendiğini dile getirdi.
KONYA OVASI’NDA 1,5 MİLYON HEK-

TAR SULANAMIYOR

Hükümetin, tarım ve hayvansal 
üretime ayırdığı bütçenin 96 milyar 
lira olduğuna dikkati çeken Çevik, 
şunları kaydetti:

“İstikrarlı bir hükümetle 15 yılı 
geride bırakıyoruz. Tarımsal ve hay-
vansal üretimin artması için ayrılan 
iyi bir bütçe var. Fakat kıraç bölgele-
re verilen desteklerin tekrar gözden 
geçirilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Konya Ovası’nda 1,5 milyon 
hektar alan sulanamıyor. Bunun alt 
yapısının sağlanması veya çiftçinin 

farklı yönlerden desteklenmesi gere-
kiyor. Türkiye’nin tarımsal anlamda 
orta direği İç Anadolu’dur. Bu direk 
yıkılmamalı ve gereken destekler sağ-
lanmalıdır.”

Çevik, Türkiye’de tarım alanları-
nın daralmasının verimi etkilemedi-
ğini, 10 yıl öncesine göre ekim alan-
larının 9 milyon hektardan 8 milyon 
hektara düşmesine rağmen, bilinçli 
üretim, gelişen teknoloji ve tohum 
ıslahıyla dekar başına alınan verimin 
arttığını vurguladı.  n AA 

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik

‘Çocukları zehirleyen 
ürünlerden uzak durun’

Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi 
ve Matbaacılar Odası Başkanı Ra-
mazan Kuşpınar, “Kırtasiye, Kırtasi-
yeciden alınır”  sloganı ile yazılı bir 
açıklama yaptı. Kuşpınar, “Kırtasiye 
alışverişi yaparken velilerimizi ve 
öğrencilerimizi bilinçlendirmek isti-
yoruz. Söz konusu çocuklarımızdır. 
Onlar geleceğimizdir. Ucuz kırtasiye 
aldım diye sevinirken çocuklarımıza 
kanser yapan malzemeler aldığımızı 
unutmamak gerekiyor” dedi. 

Kırtasiyenin çok fazla taklit edi-
lebilir bir sektör olduğunu ifade 
eden Ramazan Kuşpınar, “Çin, Hin-
distan vb ülkelerden kalitesiz ithal 
edilen ürünler,  ülkemizde pazarlar-
da, sektörümüzle hiç ilgisi olmayan 
muhtelif satış yerlerinde halkımıza 
ve öğrencilerimize ulaştırılmaktadır. 
Sözde ucuz diye alınan bu ürünlerin 
kanser üreten maddeler içerdiği ya-
pılan denetimlerde tespit edilmiştir. 
Konunun ciddiyeti görsel ve yazılı 
basında sürekli dile getirilmektedir. 
Kırtasiyeci dışında alınan malların 
denetimi imkânsızdır. Bir ay kırtasi-
yecilik yapan sonra ortalardan kay-
bolan yerlerle ilgili sağlıklı bir dene-
tim yapmak imkânsızdır” ifadelerini 
kullandı. 

Veliler; taklit kopya kırtasiye 
ürünler almamalıdır diyen Kuşpı-
nar, “ İnsan sağlığına zarar veren, 
sağlımız için risk taşıyan markaları 
kesinlikle almamalıdırlar. Denetimi 
imkânsız iş yerlerinden kesinlikle 
alışveriş yapmamalıdırlar. Kısaca 
kırtasiyeciden başka satış yapan 
esas işi kırtasiye olmayan yerler-
den kesinlikle alışveriş yapmasınlar. 
Çünkü Sadece bir ay değil 12 ay hiz-
met veren yerlerin denetimleri daha 
kolay ve mümkündür. Okul çantala-
rı, okul malzemeleri, kalitesiz ürün-
ler,  hastalık saçan mallar, 
Kanserojen ve alerjen boya 
maddeleri, ağır metaller ço-
cuklarımızın sağlığını tehdit 
etmektedir. Çocuklarımız 
söz konusu. Çocuklarımız 
bizlere Allah’ın en güzel he-
diyesi. Bizleri anne baba ya-
pan onlar.  Hiç kimse Kimya-
sal madde içeren, zehirleyen 
ürünleri çocuğuna kullandı-
ramaz” dedi.

Velilerimiz ve Öğrenci-
lerimiz, Okul alışverişin de 
sağlıklı ürünler tercih etmeli 
diyen Kuşpınar, “Kesinlikle 
kırtasiye satın alırken  TSE 
ve CE ve EN-71 uluslar ara-
sı Standart işaretleri taşıyan 
damgalı ürünler tercih edip 
kontrol edip alış veriş yap-

maları gerekmektedir. Bu işaretler 
yoksa almamaları gerekmektedir. 
Ayrıca kırtasiye alırken ambalajlı 
birden fazla bir araya getirilmiş pa-
ketlenmiş ürünlere yüzde 15 daha 
pahalı fiyat ödeme yaptıklarını asla 
unutmamalılar. Öğrencinin ihtiyacı 
1 kalem ambalajlı şekilde 10 kalem 
satılıyor. İhtiyaç fazlası alınan ürün-
ler ilerde kuruyup çöpe atılmak zo-
rundadır. Ve bu şekilde yılda çöpe 
giden milli serveti büyüklüğü tartışı-
lamaz. Velilerimiz ve öğrencilerimiz 
en sağlıklı ve en hesaplı alışverişleri 
kırtasiyecilerimizden yapabilecekle-
rini asla unutmamalıdırlar” dedi. 

Kuşpınar sözlerini şöyle devam 
etti: “Yeni eğitim ve Öğretim yılında 
tüm Kırtasiyeci meslektaşlarımız-
dan, velilerimize ve öğrencilerimize 
sahip çıkmalarını, yardımcı olmala-
rını, sakıncalı ürünler satmadan, kar 
limitlerini uygun tutarak,   1 Ay de-
ğil 12 ay eğitime verdikleri hizmet-
lerinde hayırlı bol helal kazanç dolu 
güzel bir eğitim dönemi geçirmele-
rini dilerim.  
n HABER MERKEZİ 

Konya, yerli otomobil için hazır! 
Konya Sanayi Odası (KSO) Baş-

kanı Memiş Kütükcü, yerli otomobil 
yapımı için en doğru adresin Kon-
ya olduğunu belirterek, “Yatırımın 
Konya’ya yapılması halinde girişim-
ciye 2 bölgede 5 farklı yer önerisi su-
nacağız ancak yatırımcının farklı bir 
alanı istemesi halinde bu konuya da 
çözüm üretmeye hazırız” dedi. 

Konya Sanayi Odası, Ticaret 
Odası, Ticaret Borsası, Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesi ve MEVKA 
tarafından hazırlanan ‘Konya’da 
Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite 
Raporu’nda, yerli otomobil yatırımı 
için Konya Organize Sanayi Böl-
gesi’nin genişleme alanı içindeki 4 
farklı yer ve Kaşınhanı civarındaki 
sanayi bölgesi önerildi.

Kütükçü, AA muhabirine, Tür-
kiye’nin kendi yerli otomobilini 
yapması konusunda Konya’nın ba-
şından bu yana milli bir duruş sergi-
lediğini söyledi. 

Yerli otomobil yatırımcısına beş 
farklı alan sunan tek ilin Konya ol-
duğunu vurgulayan Kütükcü, “Her 
şeyden önce Türkiye’nin kendi oto-
mobilini yapma konusunda ortaya 
koyduğu irade hepimiz için memnu-
niyet verici. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın üzerinde titizlikle durduğu bu 
konuda Konya olarak her türlü des-
teği vermeye hazırız.” diye konuştu.

- “Önerilecek alanları beğenme-
yen yatırımcıya çözüm üretmeye 
hazırız”

Kütükcü, Konya’nın otomotiv 
endüstrisinin güçlü olmasının yanı 
sıra nitelikli insan kaynağı, dü-
şük deprem riski ve coğrafi konum 
avantajının bulunduğunu dile geti-
rerek, şunları kaydetti:

“Bu yatırımın en doğru adresi 
Konya’dır. Zira bu yatırımın Kon-
ya’da yapılması hem Marmara Böl-

gesi’nin yükünü hafifletecek hem 
de başta Anadolu olmak üzere tüm 
bölgemizin kalkınmasında kaldıraç 
etkisi gösterecektir. Yerli otomobil 
yatırımının Konya’ya yapılması ha-
linde yatırımcıya 2 bölgede 5 farklı 
yer önerisi sunacağız. Ancak yatı-
rımcının farklı bir alanı istemesi ha-
linde bu konuya da çözüm üretmeye 

hazırız.”
Konya’nın yerli otomobil yatırımı 

için sunduğu önemli avantajlardan 
birisinin de Başbakan Binali Yıldı-
rım’ın temelini attığı Kayacık Lojis-
tik Merkezi olduğuna dikkati çeken 
Kütükcü, şöyle devam etti:

“Konya, bugün Türkiye’nin 3. 
büyük organize sanayi bölgesine sa-
hip. Konya Organize Sanayi Bölge-
miz yatırımcısına uluslararası stan-
dartlarda hizmet sunuyor. Gerek 
nitelikli sanayi alt yapımız gerekse 
şehirde tüm kurumlarımızla birlik-
te hareket edebilme kabiliyetimiz 
bir yatırımcı için çok büyük avantaj. 
Ayrıca temeli geçtiğimiz günlerde 
atılan Konya Organize Sanayi Bölge-
si’nin hemen yanı başındaki Kayacık 
Lojistik Merkezi, 1 milyon metreka-
re toplam alanla ülkemizin en büyük 
ve en önemli lojistik merkezlerinden 
biri olacak. Konya, bu projeyle Tür-
kiye’yi Orta Anadolu’dan tüm dün-
yaya bağlayacak. 2019’un ilk çeyre-
ğinde tamamlanması öngörülen bu 
merkez yerli otomobil yatırımı için 
çok büyük bir lojistik avantajı ortaya 
koyuyor. Öte yandan lojistik mer-
kezle birlikte Konya Organize Sana-
yi Bölgemizde faaliyetlerine devam 
eden Innopark Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ve alanı rezerv edilen tek-
nik üniversitenin de hayata geçme-
siyle üretim, lojistik ve bilgi temelli 
önemli bir ekosistemi de hayata ge-
çirmiş olacağız.”  n AA

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü

Ramazan Kuşpınar
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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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ZAYİ
E sınıfı ehliyetimi kaybettim 
hükümsüzdür. 

Adem ERKUŞ
Belge No: 320986

Z-244

- 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;

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   
Satılık Kaloriferli,   

2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER

- 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. (Tercihen el 
haddesinde tecrübeli)
 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 

birimine şahsen yapılacaktır.

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

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

İNSAN KAYNAKLARI bölümünde 
müdür olarak çalıştırılmak üzere eleman 

alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

Yetiştirilmek üzere; ekip çalışmasına ve 
3 VARDİYALI SİSTEME uyum 

sağlayabilecek BAY-BAYAN 
personel alınacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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



Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 
açılacak olan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştir-
me Kursları başvuru tarihleri belli oldu.Buna göre 
2 Ekim 2017 -14 Ocak 2018 tarihleri arasında 
açılacak olan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına 
öğretmen başvuruları 12-17 Eylül 2017, öğrenci 
başvuruları ise 18-24 2017 tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek. Halk Eğitimi Merkezlerinde ücretsiz 
olarak sadece lise mezunu öğrencilere açılacak olan 
kurslarda yeterli başvurular olması halinde MF-TS-
TM alanlarında sınıflar oluşturulması planlanıyor. 
Selçuklu Halk Eğitim Merkezi’nce, “Selçuklu’daki 
tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeyi benimsemiş 
bir kurum olarak lise mezunu tüm öğrencilerimi-
zi kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyoruz” 
şeklinde yapılan açıklamayla, öğrencilerin kurslara 
katılması için çağrıda bulunuldu. Ayrıca açıklamada 
kurslar için başvuruların Selçuklu Halk Eğitimi Mer-
kezi Müdürlüğü’ne yapılacağı bilgisine yer verildi. 

n HARUN YILMAZ

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ 
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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MEDİKAL 2000’DE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

o C SINIFI EHLİYETLİ
o SRC BELGELİ OLAN
o KONYA’DA 
İKAMET EDEN
o 40 YAŞINI AŞMAMIŞ

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN AKBULUT CD. 
NO: 19  SELÇUKLU KONYA 
İLETİŞİM 0 332 239 08 78

FİRMAMIZ CUMARTESİ VE PAZAR TATİLDİR

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK
şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

GAZ ALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

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.

-Askerlik engeli olmayanların

-Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: Adana Çevre Yolu Hacı Yusuf Mescit Mah. 
Boğazköy Sok. No:13 Karatay/Konya (Tüvtürk Araç 

Muayene Arkası)  

Tel: 0 332  342 57 61

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde 

çalıştırılmak üzere;

- KAYNAKÇI 
- MONTAJCI 

- ELEKTRİKÇİ

Ofis mobilyaları ve ofis koltukları 
üretimi konusunda lider olan

 Fabrikamızın aşağıdaki bölümleri için 
çalışanlar alınacaktır.

* MOBİLYA USTASI
* MOBİLYA DÖŞEME USTASI
* STATİK TOZ BOYA USTASI

* VASIFSIZ BAY VE 
BAYAN ÇALIŞANLAR
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

EVRENKÖY CD. NO:5  Selçuklu/KONYA

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

İLAN
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Sille Mahallesi 24 L 1, 25 L 4, 24 K 2, 25 K 1,2 ve 3 paftalar 29137 ada 7 ve 8 nolu parsellerde 
S.336 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için 
düzenleme yapılıp, Encümenimizin 17.08.2017 tarih ve 945 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon 
planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 06.09.2017 tarihinden itibaren 1 ay 
süreyle askıya çıkarılmıştır.
Keyfiyet ilan olunur.

Basın 660400 - www.bik.gov.tr

Selçuklu Halk Eğitim’de  
kurs başvuruları başlıyor
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Meram’ın ‘Miras’ı gün yüzüne çıkıyor!
Kentsel dönüşüm çalışmaların-

da ülkemizde örnek projelere imza 
atan Meram Belediyesi, “Miras” 
adlı görsel bir şölenle geçmişi ge-
lecekle buluşturuyor. Geçmişi ihya 
ile geleceği inşa için çıkılan bu yol-
da, Konya’nın 1000 yıllık tarihini 
izlemeye tüm vatandaşları davet 
eden Başkan Fatma Toru, “600 
metrekare sahnede, 500 metreka-
re dev ekranda, 3D video mapping 
şovları, koreografik dans gösteri-
leri, drama ve sahne sanatlarının 
buluştuğu görsel şölene tüm hem-
şehrilerimiz davetlidir” dedi.

10 Eylül Pazar günü Saat 
20:30’da Şükran Mahallesi Sırçalı 
Medrese karşısında düzenleyecek-
leri Miras adlı görsel şölene tüm 
Konyalıları davet eden Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, “Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın katkı ve 
destekleriyle hazırladığımız prog-
ramda, 600 metrekare sahnede, 
500 metrekare dev ekranda, 3D 
video mapping şovları, koreografik 
dans gösterileri, drama ve sahne 
sanatlarının buluştuğu multidi-
sipliner formatla; Türklerin Orta 
Asya’dan Anadolu’ya gelişlerinin 
anlatımıyla başlayan, Konya, Me-
ram ve kentsel dönüşüm yapılacak 
olan bölgedeki pek çok anlam ve 
eserler, geleneğimizdeki anlam-
larla buluşturularak bazen bir 
dervişin dilinden bir emanet, kimi 
zaman bir sultandan miras edilmiş 
ve farklı sahne ve dijital sanat mo-
delleri ve yöntemleri kullanılarak 
yaklaşık 60 dakikalık performans 
hazırlandı. Geçmişi ihya ile gelece-

ği inşa için çıkılan bu yolda, Kon-
ya’nın 1000 yıllık tarihini izlemeye 
tüm halkımız davetlidir” dedi. 

‘BÜYÜK MEDENİYETİMİZ GÜN 
YÜZÜNE ÇIKACAK’

Proje hakkında bilgi veren Baş-
kan Toru, “Miras’ın araştırma ve 
metin yazım dönemlerinde Konya 
ve İstanbul’da konunun uzmanla-
rıyla etütler yapılarak karakterler 
ve olayların tarihsel gerçeklikle 
uyumuna dikkat edilerek,  alplerin 
atının terkisinde taşıdığı güzellik-
lerin, medeniyetimizin ve şehir-
lerimizin inşasındaki nüvesinden 
başlayan ve bu topraklarda, şu an 
kentsel dönüşüm çalışmalarının 
yürütüldüğü bu sokaklardaki ya-
şanmışlıklarından bize kalan ve 

bizim de geleceğe taşıyacağımız, 
medeniyetimizin eşsiz MİRAS’ın-
dan kodları ve çizgileri taşıyan yeni 
proje kamuoyuna sunulacaktır. 
Şehrin kalbinde, kullanım ömrü-
nü tamamlamış köhnemiş bölge-
lerin içinde nerdeyse kaybolmuş 
büyük medeniyetimizin izlerinin 
gün yüzüne çıkarılacağı, kentsel 
dönüşüm uygulamaları açısından 
yeni bir model oluşturan, yatay 
mimari ve yoğunluk düşüşleriyle 

ülkemizde yapılan Kentsel Dönü-
şüm çalışmalarına örnek gösteri-
len Dönüşüm Meram projesinin en 
önemli aşaması olan Sur İçi Şehri 
İhya projesiyle Meram’ı 2023 ve 
2071 vizyonuyla geleceğe hazırla-
maktayız. Vazifemizi, “Şehri, imar 
ile mamur etmeye memur olmak” 
olarak tanımlarken, imar etmeyi, 
sadece fiziki imkan ve şartların 
iyileştirilmesi olarak değil, tarih 
ve kültürümüzün referansıyla, şe-

hirlerin ruhunu oluşturan insan 
merkezli yapılarla ve şehirleşmey-
le, Meram’ı yeniden inşa ediyoruz. 
Gayret ve çalışma bizden, yardım 
ve himaye Cenab-ı Allah’tan, tak-
dir ve destek aziz milletimizden-
dir” ifadelerini kullandı. 

MAPPİNG ŞOV GÖSTERİLERİ
Programın yapılacağı bölge;  

eski yapıların üzerine lazer ışık-
landırmayla o binanın yıkılması ve 
yeni görüntüsünün yapılmasıyla 

mapping şov gösterileriyle müthiş 
bir görsel şölene ev sahipliği yapa-
cak. Programın sonunda Şükran 
Mahallesi’nde yapılacak projenin 
üç boyutlu tasarımlarının gösteri-
leceği bir çalışma yer alacak.

#MİRASIMMERAM
Meram Belediyesi, Miras’ın 

fragmanını #MirasımMeramhash-
tag’iyle sosyal medyadan paylaştı. 
Filmi kısa sürede on binlerce kişi 
izledi.   n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

Ereğli’deki Rüstem Paşa 
Kervansarayı onarılıyor

Konya genelindeki bütün tarihi 
eserlere sahip çıkan Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Ereğli İlçesi’nde 
bulunan Tarihi Rüstem Paşa Ker-
vansarayı’nı restore ediyor. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Mimar Sinan’ın yaptığı 
kervansarayın restore edildikten 
sonra ilçeye kattığı değerin artaca-
ğını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, Ereğli İlçesi’nde bulunan Tarihi 
Rüstem Paşa Kervansarayı’nı resto-
re ediyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, Selçuklu payi-
tahtı Konya’da ecdada vefa duygu-
suyla önemli çalışmalar yaptıklarını 
belirterek, Konya merkez ve ilçeler-
de bulunan ecdat yadigarı eserlerin 
korunması ve gelecek kuşaklara ak-
tarılması için çalışmaları sürdürdük-
lerini ifade etti. 

Dünyada aynı anda gerçekleşti-
rilen en büyük restorasyon çalışma-
sı olan Tarihi Bedesten Projesi başta 
olmak üzere Konya merkez ve ilçe-
lerde tamamlanan ve devam eden 
tarihi eser restorasyonu sayısının 
3 bini geçtiğini vurgulayan Başkan 
Akyürek, Ereğli’de bulunan Tarihi 
Rüstem Paşa Kervansarayı’nın da 
eski günlerine kavuşturulacağını 
dile getirdi. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın ve-
ziri olan Damat Rüstem Paşa tara-
fından Mimar Sinan’a yaptırılan ker-
vansarayın restore edildikten ilçeye 
kattığı değerin artacağını kaydeden 
Başkan Akyürek, 5 milyon liraya 
mal olacak çalışmanın hayırlı olma-
sını diledi. 

Sözleşme süresi 350 gün olan 
Ereğli Rüstem Paşa Kervansarayı 
Osmanlı dönemi menzil hanların-
dandır.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken Konya 
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’nın birçok ilke imza atarak Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi

Büyükşehir’in zabıta 
teşkilatı örnek oluyor

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, son yıllarda ye-
niden yapılanan ve toplumun ihti-
yaçlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi 
uygulamalarıyla dikkat çeken Konya 
Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’nın 
birçok ilke imza atarak Türkiye’ye ör-
nek olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, 191 yıldır şehir-
lerin güvenliği ve halkın huzuru için 
çalışan Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş 
yıldönümünü kutladı. 

Zabıta Teşkilatı’nın, günümüzde 
şehirlerin modern hale gelmesi, şehir 
kültürünün hakim olması için bele-
diyenin vitrini olduğunu kaydeden 
Başkan Akyürek, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlı-
ğı’nın son yıllarda toplumun ihtiyaç-
larına yönelik geliştirdiği yenilikçi 
uygulamalarıyla dikkat çektiğini ve 
birçok ilke imza atarak Türkiye’ye ör-
nek olduğunu söyledi. 

Konya’da Engelli Hakları Amirli-
ği, Turizm Zabıtası, Atlı Zabıta Amir-
liği, Emniyet ile ortak trafik ekibi, İlan 
ve Reklam Denetim Amirliği, Mobil 
Park Polisi ve motorize ekipleri ile ör-
nek çalışmalar yaptıklarını kaydeden 
Başkan Akyürek, Geceyi gündüze ka-
tarak çalışan bütün zabıta mensupla-
rına teşekkür ederek, Zabıta Teşki-
latı’nın 191. Kuruluş yıldönümünü 
kutladı. 

Başkan Akyürek, 9 Eylül Cu-
martesi günü Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezi’nde saat 
11.00’da düzenlenecek Zabıta Haf-

tası kutlamalarına bütün Konyalıları 
davet etti. 

ZABITA HER ZAMAN YANINIZDA 
Engelli Hakları Zabıta Amirliği 

ile engellilerin sorunlarına çözüm 
üreten Büyükşehir Zabıtası, engel-
li dernekleri ile yakın işbirliği içinde 
çalışmalarını yürütüyor, özel eğitim 
alan çocuklarla her yıl pek çok et-
kinlik düzenliyor. Turizm Zabıtası 
uygulaması ile şehre gelen misafir-
lerin karşılaştıkları sorunlara anında 
çözüm üreten Zabıta, misafirlere ih-
tiyaç duydukları bilgilendirmeyi de 
sağlıyor. 

EMNİYET İŞBİRLİĞİ İLE 
ÖRNEK UYGULAMALAR 

İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte 
Türkiye’de bir ilk olarak kurulan Or-
tak Trafik Ekibi ile trafikte yaşanan 
sorunları çözmek için birlikte çalışan 

Büyükşehir Zabıta, yine İl Emniyet 
Müdürlüğü işbirliğinde hayata ge-
çirdiği Mobil Park Polisi uygulaması 
ile şehirde bulunan bütün parkların 
denetimini ortak ekiplerle yaparak 

güvenliği sağlıyor. Büyükşehir Zabıta 
bünyesinde kurulan motorize ekipler 
ise, karşılaşılan sorunlara hızlı çözüm 
üretmek amacıyla hizmet veriyor. 

ATLI ZABITA AMİRLİĞİ 
Tarihi bir başkent olan Konya’nın 

dokusuna uygun olarak Atlı Zabıta 
Amirliği kuran Büyükşehir, şehirde 
hayvan sevgisini yaygınlaştırmanın 
yanı sıra, engebeli ve büyük parklar-
da Zabıta hizmetlerini de bu şekilde 
yürütüyor. Yerli ve yabancı turist-
lerin büyük beğenisini toplayan Atlı 
Zabıtalar, yurt içinde düzenlenen 
çeşitli programlara ve binicilik müsa-
bakalarına da katılıyor. İlan ve Rek-
lam Denetim Amirliği ise, daha önce 
gelişi güzel dağıtılan çevre kirliliğine 
yol açan el ilanları ve reklamları bir 
düzen altına alıyor.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek



Mersin’de  polis merke-
zine bombalı saldırı hazırlığı 
yaparken etkisiz hale getiri-
len teröristin üzerinde 300 
civarında bilyeyle güçlen-
dirilmiş yaklaşık 5 kilogram 
patlayıcı bulunduğu bildiril-
di. Güvenlik kaynaklarından 
alınan bilgiye göre, Yenişe-
hir ilçesindeki 50. Yıl Polis Merkezi-
ne bombalı saldırı hazırlığındayken 
etkisiz hale getirilen DEAŞ’lı terö-
ristin, 19 yaşındaki Suriye uyruklu 
Abdulkader Alsebaee olduğu belir-
lendi.

Suriye’deyken şarapnel parçası 
isabet etmesi sonucu yaralanan te-
röristin yaklaşık 3 yıldır Türkiye’de 
bulunduğu ve terör örgütünün 
“uyuyan hücre elemanı” olduğu 
tespit edildi. 

Annesi daha önce vefat eden 
Alsebaee’nin polis merkezinin arka 
kısımlarında yer alan 27133 So-
kak’ta bir apartmandaki kiralık evde 
babası ve üvey annesiyle yaşadığı 

öğrenildi. 
Soruşturma kapsamında baba 

ile üvey anneyi gözaltına alan 
ekiplerin, evde yaptıkları aramada 
bomba yapımında kullanılan mal-
zemeler ile örgütsel doküman ele 
geçirdiği belirtildi. 

Etkisiz hale getirildikten sonra 
teröristin üzerinde yapılan ince-
lemede ise 300 civarında bilyeyle 
güçlendirilmiş yaklaşık 5 kilogram 
patlayıcı bulundu. Teröristin, pat-
layıcıları “bomba kemeri” şeklinde 
beline sardığı tespit edildi. Uzman 
ekiplerce teröristin üzerinden alınan 
patlayıcının cinsinin inceleme son-
rasında belirleneceği bildirildi.
n AA
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‘Şerif Mardin, Osmanlı mirasını reddetmiyordu’
Sosyolog ve siyaset bilimci Prof. 

Dr. Şerif Mardin’in ölümünün ar-
dından, akademi dünyası da kaybın 
üzüntüsünü yaşıyor. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Baş-
kanı Prof. Dr. Bedri Gencer, Şerif 
Mardin’in, sosyal bilim anlamında 
çığır açmış bir bilim insanı olduğunu 
belirterek, Mardin’in hayatını kay-
betmesi dolayısıyla büyük üzüntü 
yaşadıklarını anlattı.

Mardin’in, klasik sosyolojinin 
Türkiye’deki belki de tek temsilcisi 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gen-
cer, “Hoca için, ‘sosyal teorisyen’, ‘si-
yaset sosyoloğu’, ‘din sosyoloğu’ gibi 
birtakım çelişik gibi görünen birçok 
tanımlama yapılıyor. Ancak o klasik 
anlamda sosyolojinin, Ziya Gökalp 
çizgisindeki bütüncül bir bakış açı-
sına sahip bir bilim adamıydı” dedi.

Mardin’in aynı zamanda, eski ile 
yeni arasındaki çatışmanın sınırında 
duran, köprü işlevi gören bir kişi ol-
duğunu dile getiren Gencer, şunları 
söyledi: “Modern akademik ortamda 
iyi yetişmiş, çağdaş modern anla-
mında çok iyi bir akademisyen, aynı 
zamanda ailevi kökenleri itibarıyla 
Osmanlı geleneğinden gelen ve ta-
biri caizse modern akademik veriler-

le o mirası keşfetmeye çalışan ve o 
mirasa en azından sırtını dönmeyen, 
o mirası reddetmeyen bir kişiydi. 
Dolayısıyla hoca bu yegane diyebi-
leceğimiz konumundan dolayı da 
tabiri caizse arafta bir insandı. Zama-
nında TÜBA üyeliğinin reddedilme-
sinde olduğu gibi Türkiye’nin dünya 
çapındaki çok nadir birkaç akade-
misyeninden birisi olmasına rağmen 
hem seküler akademinin de tam ola-
rak benimsemediği muhafazakar ve 

İslamcı diyebileceğimiz camiaya da-
hil olmayan bir kişiydi. Arada sınır, 
köprü veya arafta diyebileceğimiz 
böyle bir pozisyona sahipti.”

Prof. Dr. Mardin’in ölümünün 
ardından daha iyi anlaşılacağına 
inandığını dile getiren Prof. Dr. Gen-
cer, sözlerini, “İnsanların objektif 
olarak değerlendirmeleri belli bir 
ontolojik mesafeyi gerektirir. On-
tolojik mesafeden kastım bir insanı 
içimizdeyken, hayattayken yeterince 

değerlendirmek imkansızdır. Onto-
lojik bir mesafeden kastım vefatıdır. 
Dolayısıyla yaşarken bu anlamda 
tam olarak değerlendirilemeyen ho-
canın, vefatından sonra misyonunun 
daha iyi değerlendirileceğini sanıyo-
rum” diye tamamladı. İstanbul Şehir 
Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başka-
nı Doç. Dr. Nurullah Ardıç ise Şerif 
Mardin’in Türkiye’de sosyal bilim-
lerin en önemli isimlerinden birisi 
olduğunu, sosyal bilimler alanında 

büyük katkıları bulunduğunu ifade 
ederek, “Özellikle Osmanlı-Türkiye 
modernleşmesi literatürü açısından 
bugün hala temel referans kaynağı 
olarak kullanılan birçok metni yazdı” 
dedi.

Doç. Dr. Ardıç, Şerif Mardin’in 
70 yıllık akademik kariyeri olduğuna 
da dikkati çekerek, “90 yaşına kadar, 
son döneme kadar çalıştı. Üniversi-
tede beraber ders verdik. Benim için 
de büyük onurdu. Ben tabii onun 

öğrencisi olmaya çalışıyordum. Son 
4 yılda yüksek lisans dersleri verdi. 
Birçok öğrenci ondan ders alma şan-
sını elde etti. Son anına kadar sürekli 
çalışan bir hocaydı. Vefatına götüren 
hastalığı yaklaşık 3 aydır devam edi-
yordu, hasta yatağında bile hastane-
de bizi çağırıp, ‘Önümüzdeki dönem 
neler yapacağız? Dersi planlayalım’ 
diye bize sormuştu” ifadelerini kul-
landı. 

Mardin’in vefatı öncesinde bir-
likte makale hazırlamayı planladıkla-
rını ancak bunun kısmet olmadığını 
dile getiren Doç. Dr. Ardıç, “Türki-
ye’de kültürün değişik katmanları 
ve bunların içeriğinin daha iyi ça-
lışılması gerektiğini düşünüyordu. 
Hocanın temel arzusu buydu. Bunu 
da dillendiriyordu değişik şekillerde. 
Son dönemde Fransız İhtilali üze-
rine çalışıyordu. Fransız İhtilali’nin 
Türkiye’ye etkisi daha önce onun 
çalıştığı konuydu. Bunun daha iyi 
anlaşılması gerektiğini ve Türkiye 
modernleşmesini Fransız ihtilalinin 
çok etkilediğini düşünüyordu. O an-
lamda Fransız ihtilali üzerine Türki-
ye bağlamında çalışılırsa kendisinin 
çok mutlu olacağını düşünüyorum” 
diye konuştu.  n AA

Prof. Dr. Bedri Gencer Doç. Dr. Nurullah Ardıç

Sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin, vefat etti. Mardin’in cenaze törenine ailesi ile 
yakınlarının yanı sıra öğrencisi Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da katıldı

‘Akademik özerkliğin 
savunucusu oldu’

Ünlü sosyolog ve siyaset bilimci 
Prof. Dr. Şerif Mardin, yakınlarının 
ve sevenlerinin duaları eşliğinde son 
yolculuğuna uğurlandı. Mardin’in 
cenaze törenine ailesi ile yakınlarının 
yanı sıra öğrencisi Eski Başbakan ve 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Davutoğlu da katıldı. 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu’nun da hocası olan ünlü sosyolog 
ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mar-
din 90 yaşında hayatını kaybetti. Şe-
rif Mardin’in cenaze namazı bugün 
öğle namazını müteakip Sarıyer’de 
Yeniköy Camii’nde kılındı. Cenaze 
törenine, Eski Başbakan ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Davutoğ-
lu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehdi Eker, Kültür ve Turizm eski 
Bakanı Ertuğrul Günay, Betül Mar-
din, ailesi, sevenleri ve çok sayıda 
öğrencisi katıldı. Yakınlarının tazi-
yeleri kabul ettiği törende Mardin’in 
tabutunu Davutoğlu ve Mehdi Eker 
omzuna alarak cenaze aracına taşıdı. 
Mardin’in cenazesi, Kilyos Mezarlı-
ğı’na defnedilmek üzere yakınlarının 
ve sevenlerinin duaları eşliğinde son 
yolculuğuna uğurlandı.

“ÜLKEMİZ AÇISINDAN 
ÖNEMLİ BİR KAYIP”

Kendisini ziyaret ettiğinde bile 
çevresinde öğrencilerinin olduğunu 
ifade eden eski Başbakan ve AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Davutoğ-
lu, “Ülkemiz, ilmi camia açısından 
da çok büyük bir kayıp Şerif Mardin 
Hocamızın kaybı. Ülkemiz açısından 
önemli bir kayıp çünkü bir neslin he-
pimizin örnek teşkil eden mümtaz bir 
şahsiyetiydi. Bir nesil onunla sosyal 
bilim metodolojisini, yeni kavramla-
rını tanıdı. Gerçekten arkasında çok 
köklü bir miras bıraktı. Şahsi olarak 
da öğretim yıllarının, üniversitenin ilk 
yıllarından itibaren yakın hukukumuz 
oldu. Doktora çalışmam esnasında 
çok yoğun mesai içinde olduk. O dö-
nemlerde de, 12 Eylül sonrasındaki 
sıkıntılı dönemlerde de hep düşünce 
özgürlüğünü savundu. Hiçbir zaman 
akademik camia üzerindeki baskılara 
taviz vermedi. Her zaman Türkiye’de 
her türlü vesayet anlayışına karşı aka-
demik özerkliğin savunucusu oldu” 
dedi.

Mardin’in çok önemli bir dü-
şünce insanı olduğunu dile getiren 
Davutoğlu, “Dışişleri Bakanlığım, 
Başbakanlığım döneminde de yakın 
mesaim oldu, sık sık görüştük. Her 
seferinde kendisinin yakın dönem 
Türk siyasetini, düşünce hayatını 
bilen bir çınar kimliğiyle hep doğ-
ru tahlilleri oldu. Kritik dönemlerde 
yaptığı kavramsallaştırmalarla sosyal 
gelişmeleri, anlamak ve tanımlamak 
bakımından da çığırlar açtı. Son ola-

rak bundan birkaç hafta önce evinde 
uzun bir süre birlikte olduk. Konuşa-
mıyordu ama haliyle tebessümüyle 
ve birlikte olmanın getirdiği heyecan-
la dudaklarıyla hala ders verme aşkını 
barındırıyordu. Benim de öğrencim 
olan birçok arkadaşımız daha sonra 
Şerif Mardin Hocanın da öğrencisi 
oldu. Dolayısıyla hocaların hocası, ha-
yatının son demlerinde dahi ders ver-
mekten vazgeçmedi. Türk düşünce 
hayatının uluslararası alana tanıtımı 
açısından evrensel nitelikli ürünleriy-
le de bu alanı uluslararası bilinirliğe 
açtı. Babası rahmetli Arif Mardin’i de 

ben doktora tezi yaparken Mısır’da 
görmemi rica etmişti. Onu orada ta-
nımıştım. Allah rahmet eylesin” dedi.

“TEZİMİ YAZARKEN BENİM DANIŞ-
MANLIĞIMI YAPMIŞTI”

Mardin’in öğrencilerinden olan 
gazeteci Hakkı Öcal, “Benim Boğaziçi 
Üniversitesinden doktora tez hocam-
dı. Tezimi yazarken benim danışman-
lığımı yapmıştı. Şerif hoca çok şakacı 
bir insandı. Komplikasyonlar vardı 
yaşlılığa bağlı olarak böbrek yetmez-
liği, kalp yetmezliği vardı. Esprisi de 
şuydu; kullanım ömrümüz doluyor” 
ifadelerini kullandı.

“İNSANLARIN KAFALARINDA, ZEKALA-
RINDA YENİ BİR MERKEZ AÇTI”
Şerif Mardin’i çok sevdiğini ve 

kendisinin topluma büyük katkılar 
sunduğunu dile getiren akrabası Be-
tül Mardin, “Benimle aynı yaştaydı 
ben yaşıyorum o gitti. O kadar çok 
hatıra var ki biz aynı zamanda Akra-
bayız, Mısır’a giderdik beraber Kahi-
re’de amcalarda kalırdık, gelirdik. Bü-
yük bir kafaydı, zekaydı. Çok hürmet 
ederdik, insanların kafalarında, zeka-
larında yeni bir merkez açtı” şeklinde 
konuştu.
n İHA 

HDP’lilerin vekilliklerinin 
düşürülmesi kararı kesinleşti

5 kilogram patlayıcıyla 
saldırmak istemiş!

Anayasa Mahkemesi, TBMM 
Genel Kurulunun HDP Şırnak Mil-
letvekili Faysal Sarıyıldız ile Van 
Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün 
milletvekilliklerinin düşürülmesine 
ilişkin kararının iptal istemini red-
detti.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan 
İrmez, Sarıyıldız ve Öztürk’ün mil-
letvekilliklerinin düşürülmesine iliş-
kin kararın iptali istemiyle Anayasa 
Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu gündem toplantı-
sında ele alan Anayasa Mahkemesi 
Genel Kurulu, TBMM Genel Kuru-
lunun Sarıyıldız ve Öztürk’ün mil-
letvekilliklerini düşüren kararının 
anayasa, ilgili kanun ve içtüzüğe 
uygun olduğuna hükmederek, iptal 
istemini reddetti.

324 kabul 20 ret oyuyla millet-
vekillikleri düşürüldü

Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer 
Öztürk’ün milletvekillikleri “devam-
sızlık” nedeniyle düşürülmüştü.

Her iki ismin ekim, kasım ve 
aralık 2016’da, beşer birleşimi aşan 
devamsızlıkları nedeniyle milletve-
killiklerinin düşürülmesi yönündeki 
TBMM tezkereleri 27 Temmuz’da 
oylanmıştı.

Sarıyıldız ve Öztürk’ün milletve-
killikleri, TBMM Genel Kurulundaki 
oylama sonucunda TBMM içtüzüğü 
gereği üye tam sayısının salt çoğun-
luğu olan 276’nın üzerinde oyla dü-
şürülmüştü.

Faysal Sarıyıldız için yapılan 
oylamaya 357 milletvekili katılmış, 
328 kabul, 29 ret oyu verilmişti. 
Tuğba Hezer Öztürk hakkındaki oy-
lamada 344 milletvekili yer almış, 
324 kabul, 20 ret oyu kullanılmıştı.

Anayasa’nın 85. maddesine 
göre, milletvekilliğinin düşmesine 
Anayasa’nın 84. maddesinin 1, 3 
veya 4. fıkralarına göre karar ve-
rilmesi hallerinde, Meclis Genel 
Kurulu kararının alındığı tarihten 
başlayarak 7 gün içerisinde ilgili 
milletvekili veya bir diğer milletve-
kili, kararın Anayasa, kanun veya 
içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali 
için Anayasa Mahkemesine başvu-
rabiliyor. Anayasa Mahkemesi, iptal 
istemini 15 gün içinde kesin karara 
bağlıyor.

Yüksek Mahkemenin bu kara-
rıyla Sarıyıldız ve Öztürk’ün millet-
vekilliklerinin düşmesi kararı kesin-
leşti.
n AA

Mardin’in cenaze törenine ailesi ile yakınlarının yanı sıra öğrencisi 
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da katıldı.
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Tüm okullara ‘Güvenli Eğitim 
Koordinasyon Görevlisi’ geliyor 

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin
 teleskobuyla  yıldız keşfedildi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin 
teleskobuyla, İstanbul Üniversitesi’n-
den araştırmacı bir grup ‘zonklayan 
yıldız’ keşfetti. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Baş-
kanı Prof. Dr. Arif Ergin, TÜBİTAK 
Ulusal Gözlemevi’nin (TUG) teles-
kobuyla, İstanbul Üniversitesi’nden 
araştırmacı bir grubun yeni bir yıldız 
keşfettiğini bildirerek, “Başka bir yıl-
dızı takip ettikleri sırada, titreşim-
leriyle farkedilen yeni yıldızın türü, 
Delta Scuti. Yıldızın yüzeyinde adeta 
kalp çarpması şeklinde gerçekeleşen 
renk değişim hareketleri sebebiyle 
bu tür, ‘zonklayan yıldız’ olarak bilini-
yor.” dedi.

Ergin, AA muhabirine, TUG’un 
son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

Yüzeyinde kalp çarpması şeklinde 
gerçekleşen renk değişimi

Türk bilim insanlarının, TÜBİTAK 
teleskobuyla ağustos ayında bir ge-

zegen (Öte-gezegen) keşfettiğini ha-
tırlatan Ergin, Ulusal Gözlemevi uz-
manlarının ve burada araştırmalarını 
yürüten akademisyenlerin çalışma-
larına büyük bir hızla devam ettiğini 
söyledi.

Ergin, İstanbul Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Sinan Aliş önderliğin-
deki bir grup araştırmacının, TUG te-
leskobu ve algılayıcısıyla yürüttükleri 
gözlem projesi çalışmalarında, yeni 
bir yıldız keşfettiklerini belirterek, 
“Başka bir yıldızı takip ettikleri sırada, 
titreşimleriyle farkedilen yeni yıldızın 
türü, Delta Scuti. Yıldızın yüzeyinde 
adeta kalp çarpması şeklinde gerçek-
leşen renk değişim hareketleri sebe-
biyle bu tür, ‘zonklayan yıldız’ olarak 
biliniyor.” diye konuştu.

Keşfedilen yeni yıldızın, Kutup 
Yıldızı’nın da içinde bulunduğu Kü-
çük Ayı adlı takımyıldızda yer aldı-
ğını dile getiren Ergin, yıldızın yüzey 
sıcaklığının da güneşe benzer şekilde 
6000 Kelvin olarak tespit edildiğini 

kaydetti.
Ergin, “zonklayan yıldızların” 

teknik özelliklerini anlatarak, “İç ya-
pılarındaki kararsızlıklar nedeniyle 3 
saatlik aralıklarla yarıçaplarını artırıp 
azaltan Delta Scuti yıldızları, dönem-
li bir şekilde şişip büzülüyorlar. Bu 
sırada, yıldızın büyüklüğü artarken, 
yoğunluğu azalıyor, sıcaklığı artıyor. 
Sıcaklığın artması ise yıldızın parlak-
lığını önemli ölçüde arttırıyor. Astro-
nomlar bu parlaklık artış azalış dü-
zeninden yıldızın “zonklayan yıldız” 
olduğunu anlayabiliyorlar.” ifadeleri-
ni kullandı.

Dikkatli ve titiz çalışma sonucu 
farkedilen zonklayan yıldız keşfi ça-
lışmasının, Uluslararası Astronomi 
Birliği’nin (IAU) yıldızlar bülteninde 
yayınlanmak üzere kabul edildiğine 
dikkati çeken Ergin, araştırmacıların 
yeni yıldızı ayrıntılı incelemeye ala-
caklarını ve parlaklık değişimlerini 
takip edeceklerini vurguladı.
n AA

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, okulların çevresinde 
alınacak güvenlik tedbirleri ve uyuş-
turucuyla mücadele konusunda, 81 
ilin valisi, emniyet müdürleri, jan-
darma komutanları, bölge jandarma 
komutanları ve sahil güvenlik komu-
tanlarıyla video konferans sistemi ile 
toplantı yaptı. Soylu, “2017-2018 
Eğitim-Öğretim Döneminde Okul-
ların Çevresinde Alınacak Güvenlik 
Tedbirleri” başlıklı genelgeye ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 
valiliklere gönderilen genelgede, ço-
cuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu 
bir ortamda eğitim dönemi geçir-
meleri için okullarda alınan güvenlik 
tedbirlerinin bu yıl da devam edeceği 
bildirildi.

Genelgede, okulların çevresinde 
alınacak güvenlik önlemlerinin plan-
laması yapılırken önceki yıllarda ya-
şanan aksaklıkların tekrarlanmaması 
uyarısında bulunuldu. Okulların bu-
lunduğu çevrelerde meydana gelen 
suç türleri, sayıları ve çevresel faktör-
ler göz önünde alınarak risk analizine 
dayalı planlama yapılması istendi.

Bu çerçevede tüm okullarda 
bugüne kadar meydana gelen suç 

sayıları, suç türleri, okulların fiziksel 
güvenliği ve mevkileri ile çevresel 
etkenler göz önünde bulundurularak 
güvenlik değerlendirmesi yapılacak 
ve okullar güvenlik yönünden önce-
likli gruplarda değerlendirilecek. 

Öncelikli okullarda, çocuk, asayiş, 
narkotik ve trafik birimlerinden ekip-
ler bulunacak.

Tüm okullar içinse kolluk kuv-
vetleri personelinden “Güvenli Eği-
tim Koordinasyon Görevlisi” görev-
lendirilecek.

Güvenli eğitim koordinasyon 
görevlisi, birinci derecede öncelikli 
okullarda, sorumlu olduğu okul yö-
neticileri ile en az haftada bir, ikinci 
derece öncelikli okullarda en az 15 
günde bir, üçüncü derece öncelikli 
okullarda ise en az ayda bir görüşme 
yapacak. 

Görüşmede dile getirilen sorun-
lar ve güvenli eğitim koordinasyon 
görevlisince tespit edilen aksaklık-
lara ilişkin tutanaklar tutulacak. Bu 
tutanaklar Çocuk Şube Müdürlükleri 
ve bağlı büro amirliklerine gönderi-
lecek.

Güvenli eğitim koordinasyon gö-
revlilerince yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, okul ve çevresindeki risk 
faktörlerinin ortadan kaldırılması-

na yönelik tedbirler diğer kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde Çocuk 
Şube Müdürlükleri koordinesinde 
alınacak.

Okulla ilişkisi bulunmayan kişi-
ler, okul çevrelerinden uzaklaştırı-
lacak, gerekiyorsa cezai işleme tabi 
tutulacak.

Çocuklara sigara, alkol, bali, tiner 
gibi insan sağlığını tehlikeye sokan 
maddelerin satışı sıkı denetlenecek 
ve aykırı hareket eden kişilere ke-
sinlikle müsaade edilmeyecek. Ge-
rekiyorsa cezai işlem uygulanacak. 
Eğitim-öğretimi olumsuz etkileyen 
metruk bina ve yapılar denetlenecek.

Ayrıca çocukların korunmasına 
yönelik çalışmalara ek olarak caydı-
rıcılık oluşturması amacıyla Motosik-
let Polis Timleri ile Narkotik Suçlarla 
Mücadele birimleri tarafından okul 
önleri ve çevresinde Narkotimler, 
“NTP” logolu kıyafet/magnetler ile 
görevlendirilecek. Genelgeye göre, 
yeni eğitim-öğretim döneminde il 
emniyet müdürlüklerince belirlen-
miş okullara, Milli Eğitim Bakanlı-
ğınca güvenlik kamera sistemleri ku-
rulacak. Kamera sistemleri okulların 
kolluk birimleri bünyesinde bulunan 
Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine 
(KGYS) entegre edilecek.  n AA 

Sonbaharda sıcaklıkların 
artması bekleniyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, eylül, ekim ve kasımda 
hava sıcaklığının genel olarak mev-
sim normallerinin 0,5 ila 1 santigrat 
üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, yaptığı açıklamada, bu 
sene yağışların, uzun yıllar ortala-
masına göre yüzde 17 azaldığını 
söyledi. Ülkedeki yağışlarda geçen 
yıla göre yüzde 10 azalma görüldü-
ğünü anlatan Eroğlu, “Yağışlarda, 
Marmara’da yüzde 4, Ege’de yüzde 
11, Akdeniz’de yüzde 6, İç Anado-
lu’da 16, Karadeniz’de yüzde 4,7, 
Doğu Anadolu’da yüzde 22, Güney-
doğu Anadolu’da yüzde 16 azalma 
var” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğünde, dünyada sadece 6 ülkede 
bulunan ileri teknolojinin kullanıldı-
ğını vurgulayan Eroğlu, Türkiye’nin, 
Balkanlar ve Kafkaslar’daki mete-
orolojik cihazların da ayar merkezi 
olduğunu kaydetti.

Bu yıl sonbaharda sıcaklıkların 

mevsim normallerinin üzerinde ola-
cağını bildiren Eroğlu, şöyle devam 
etti: “Bu yılın eylül, ekim ve kasım 
aylarında hava sıcaklığının, genel 
olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 
1 santigrat, İç Anadolu’nun doğusu, 
Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile 
Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu 
kesimlerinde mevsim normallerinin 
1 ila 2 santigrat üzerinde seyrede-
ceği öngörülmektedir. Aynı aylarda 
yağışların Karadeniz kıyılarında, 
Marmara’nın kuzeydoğusu ile Doğu 
Anadolu’nun kuzeydoğu kesimle-
rinde mevsim normallerinin biraz 
altında, diğer yerlerde ise mevsim 
normalleri civarında gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir.”

Eroğlu, vatandaşların akıllı tele-
fonlarına indirecekleri “Meteoroloji” 
programı ve “www.mgm.gov.tr” 
internet adresinden anlık ve uzun 
süreli meteorolojik olaylara ilişkin 
bilgiye ulaşabileceğini sözlerine ek-
ledi.
n AA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Işık Kardeşler Züccaciye Firma Sahibi İbrahim Işık, Konya Bakırcılar Odası olağan genel kurulunda 
başkan adayı olduğunu açıkladı. Işık, “Odamıza daha hizmet verebilmek için çalışacağım” dedi

İbrahim Işık, Bakırcılar
Odası başkanlığına aday

Işık Kardeşler Züccaciye 
Firma Sahibi ve Konya Bakır-
cılar Odası Başkan Adayı İbra-
him Işık. Yenigün Gazetesi’ne 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü 
Abdullah Akif Solak ve Ku-
rumsal İletişim Koordinatörü 
Harun Yılmaz’la görüşen İb-
rahim Işık, Konya Bakırcılar 
Odası olağan genel kurulunda 
aday olduğunu açıkladı. 

1965 yılında kurulan Kon-
ya Bakırcılar Odası’nda seçim 
tarihi yaklaşırken sektörün ba-
şarılı ve çalışkan ismi İbrahim 
Işık seçimde aday olacağını da 
açıkladı. İbrahim Işık gazete-
mize özel yaptığı açıklamada, 
“1965 yılında kurulan Konya 
Bakırcılar Odası seçimlerin-
de başkan adayı olarak sektör 
temsilcilerimizin önüne çıkı-
yorum. Odamıza 2011 yılında 
üye oldum ve oda yönetimde 
yer alıyorum. 534 üyesi bu-
lunan odamıza daha hizmet 
verebilmek için çalışacağım.  
Odamızı ve mesleğimizi en iyi 
yerlere taşınması için adaylığı-
mı açıklıyorum. Başkanlık gö-
revi verildiği takdirde sektörle-
rimiz ile ilgili plan ve projeleri 
hayata geçirmek için aday ol-
dum. Başkan olmam takdirde 
sektör temsilcilerimiz ile bir 
araya gelerek meslektaşlarımı-
zın sorunlarını yerinde ve za-
manında tespit ve çözüm bu-
lacağım. Bu süreçte oda üyesi 
arkadaşlarımdan destek bekli-
yorum. Oda seçimimiz şehri-
mize ve odamıza hayırlı uğurlu 
olsun” ifadelerini kullandı. 
n HASİP MUTLU 
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Türkiye’nin, Alman heyetinin İncirlik Üssü’ne yapacağı ziyarete izin vermemesinin ardından Konya’yı işaret etmesiyle 
daha önce planlanan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılacak ziyaret çerçevesinde Alman heyeti bugün Konya’da olacak

Almanlar bugün Konya’da!
Federal Meclis Savunma Komis-

yonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve 
komisyon üyelerinden oluşan mil-
letvekillerinin bulunduğu bir heyet, 
IŞİD’e karşı mücadeledeki mevcut 
duruma ilişkin bilgi almak ve Alman 
askerlerinin çalışma koşullarıyla ilgili 
gözlemlerde bulunmak üzere Ada-
na’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret etmek 
için Türkiye’den izin talebinde bulun-
muştu. Ziyaretin 16 Mayıs Salı günü 
gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak 
Türkiye’den Alman heyetinin İncirlik 
ziyaretine izin çıkmamıştı. 

KRİZDE NEDEN OLMUŞTU
Türkiye’nin heyetin ziyaretine iliş-

kin olumsuz tutumu, iki ülke arasın-
da krize neden olmuştu. Türkiye’nin 
aldığı bu kararda, Almanya’nın dip-
lomatik pasaportlu bazı Türk asker-
lerinin iltica talebine olumlu yanıt 
vermesinin etkili olduğu belirtildi. 
Türkiye özellikle 15 Temmuz Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe gi-
rişimi sonrasında Almanya’da çok 
sayıda FETÖ mensubunun olduğuna 
dair bilgiler bulunduğunu, Alman hü-
kümetinin bunu araştırarak bu kişile-
rin Türkiye’ye iade etmesi gerektiğini 
ifade ediyordu. 

Ayrıca Almanya’da terör örgütü 
PKK mensuplarının da bulunduğu 
çok sayıda isimin Almanya tarafından 
Türkiye’ye iade edilmediği de bilini-
yor. 

İNCİRLİK OLMAZ, KONYA OLUR
İki ülke hükümetinin yaptığı gö-

rüşmeler sonucunda, konuyla ilgili 

yeni kararlar da alınmıştı. Son olarak 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar 
Gabriel bir görüşme yapmış, görüş-
menin ardından basın açıklaması 
düzenlenmişti. Dışişleri Bakanı Ça-
vuşoğlu,  “Brüksel’de yaptığımız öne-
rimiz, Konya NATO üssünü Alman 
heyetinin ziyaret etmesidir. 

Şu an itibariyle İncirlik değil, Kon-
ya’ya ziyaret mümkün. Bugün ziyaret 
tarihi bir ziyarettir. Bundan sonraki 
ilişkilerimiz için de umarım olumlu 
bir tarih olur” ifadeleriyle İncirlik ziya-
retinin mümkün olmadığını belirterek 
Konya’yı işaret etmişti. 

ALMANYA İNCİRLİK’TEN 
ÇEKİLME KARARI ALDI

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel 
ise aynı görüşmenin ardından Alman 
birliklerinin İncirlik’ten taşınabilece-
ğini söylemişti. Almanya’da bakanlar 
kurulu 7 Haziran’da Alman askerle-
rinin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden 
çekilmesi yönünde karar almış, ar-
dından Alman Parlamentosu da bu 
kararı onaylamıştı.İncirlik’ten çekilme 
kararı alan Almanya’nın yeni adresi 
ise Ürdün oldu. 

KONYA ZİYARETİ 
8 EYLÜL OLARAK BELİRLENDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından 

Türkiye’nin Konya ziyaretine yeşil ışık 
yakmasıyla birlikte Konya ziyaretinin 
8 Eylül’de gerçekleşmesi planlanmış-
tı. Alman parlamenterlerin Konya 3. 

Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki NATO 
AWACS Misyonunda görevli Alman 
askerlerini NATO çerçevesinde ziya-
ret edecekleri belirtilmişti. Önceden 
planlanan bu ziyarette herhangi bir 
değişiklik olmadı. Askeri kaynaklar-
dan alınan bilgiye göre Alman heyet 
ziyaret kapsamında bugün Konya’da 
olacak. 

ÇEŞİTLİ TOPLANTILAR 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Alman parlamenterler NATO yet-
kilileri eşliğinde Konya’da olacak. He-
yetin bir NATO misyonu olarak Kon-
ya’daki ziyaret kapsamında 3. Ana Jet 
Üs Komutanlığı’nda çeşitli toplantıla-
ra katılmaları bekleniyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Alman parlamenterler, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki NATO AWACS 
Misyonunda görevli Alman askerlerini NATO çerçevesinde ziyaret edecek.

Ankara’da iki FETÖ
sanığına 9’ar yıl hapis

Ankara 17. Ağır Ceza Mahke-
mesi, eski istihbaratçı polis memuru 
ile eski TRT müfettişini “silahlı terör 
örgütü üyesi olmak” suçundan 9’ar 
yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahke-
mesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Pa-
ralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/
PDY) ilişkin davada yargılanan İstih-
barat Dairesi Başkanlığında görev 
yapan eski polis memuru ile eski 
TRT müfettişini, “silahlı terör örgü-
tü üyesi olmak” suçlamasıyla 9’ar yıl 
hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, davaları ayrı ayrı 
karara bağladı.  TRT’de 2011’de 
çalışmaya başlayan ve FETÖ’nün 
15 Temmuz 2016’daki darbe giri-
şiminin ardından kamu görevinden 
ihraç edilen eski kurum müfettişi 
Ebubekir Kepek, esas hakkındaki 
savunmasında hakkındaki suçla-
maları reddederek beraat talebinde 
bulundu.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet 
savcısının “silahlı terör örgütü yö-
neticisi olmak” suçundan cezalandı-
rılmasını talep ettiği Kepek’i, “silahlı 
terör örgütü üyesi olmak” suçundan 
9 yıl hapis cezasına mahkum etti. 
Heyet, Kepek’in tutukluluğunun 

devamına hükmetti.İddianamede 
Kepek’in ByLock kullandığı, FETÖ/
PDY mensuplarıyla para alışverişi-
nin bulunduğu ve başka soruştur-
mada itirafçı olan bir öğretmenin, 
Kepek’in ev bazında örgüt yöneti-
ciliği yaptığı ve örgütte “Akif” kod 
ismini kullandığını söylediği belirti-
liyordu.

Mahkeme, 2010’dan 2014 yılı 
sonuna kadar İstihbarat Dairesi 
Başkanlığında görev yapan ve 22 
Kasım 2016’da kamu görevinden 
ihraç edilen eski polis memuru Al-
per Canavcı hakkındaki davayı da 
karara bağladı. 

Savunmasında beraat talebinde 
bulunan Canavcı, “silahlı terör ör-
gütü üyesi olmak” suçundan 9 yıl 
hapis cezasına mahkum edildi. 

İddianamede Canavcı’nın ByLo-
ck kullanıcısı olduğu kaydediliyor-
du. Canavcı hakkındaki dava Erzin-
can’da açılmış, yetkisizlik kararıyla 
Ankara’ya gönderilmişti.

Canavcı, davanın ilk celsesinde-
ki savunmasında Galatasaray Üni-
versitesine girdiğini ancak başarı 
sağlayamadığını, ardından “hayata 
atılmak için” Polis Akademisine 
başvurduğunu anlatmıştı.  n AA

Karatay’dan tarihe yolculuk gezisi

Karatay Belediyesi, Konya Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne 
bağlı Gönül Bağı Kız Çocuklarını Ko-
ruma Derneğinde kalan öğrenciler 
için Çanakkale ve Bursa gezisi düzen-
ledi.

Karatay Belediyesi ile Konya Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
arasında yapılan sosyal, kültürel ve 
sanatsal faaliyetler kapsamında Gönül 
Bağı Kız Çocuklarını Koruma Derne-
ğinde kalan öğrenciler Çanakkale ve 
Bursa’yı gezerek tarihi yerleri görme 
fırsatı buldu. Geziye katılan öğrenciler 
ilk olarak Bursa’da Ulucami, Emir-
sultan türbesi, Yeşil Türbe ile Orhan 
Gazi ve Osman Gazi türbelerini gez-
di.  Osmanlı Devleti’nin kurucuları 
olan Orhan Gazi ve Osman Gazi’nin 
türbelerini ziyaret eden öğrenciler bu-
rada dua ettiler. Bursa’nın diğer tarihi 
mekanlarını ziyaret eden öğrenciler 
ardından Çanakkale’ye hareket et-
tiler. Çanakkale’de rehber eşliğinde 
gün boyu şehitlikleri gezen öğrenciler 

Seddülbahir Kalesi, Kilitbahir Kalesi, 
Namazgah Tabyaları, Mecidiye Tab-
yaları, Seyit Onbaşı Anıtı, Gerçek Şe-
hit Anıtı, Soğanlı Dere Şehitliği, Alçı-
tepe Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya 
Çavuş Anıtı, Sargı Yeri Şehitliği, 57. 
Alay Şehitliği, Arıburnu ve Conkbayı-
rı’nda duygu dolu anlar yaşadılar. 

Gerçekleştirilen geziden dolayı 
mutluluklarını dile getiren öğrenciler 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli teşekkür ederek, gezinin 
kendileri için çok önemli olduğunu, 
gezdikleri bu tarihi ve kültürel me-
kanları ilk defa gördüklerini dile ge-
tirdiler. Geziye katılan öğrenciler; 
“Hayatlarını hiçe sayarak Milletimizin 
kaderini değiştiren ve üzerinde yaşa-
dığımız toprakları vatan yapan atala-
rımızın kahramanlık mücadelelerini 
yerinde görme fırsatı veren ve duygu 
dolu anlar yaşamamıza vesile olan 
Karatay Belediyesi’ne teşekkür ede-
riz” dediler.
n HABER MERKEZİ 
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TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen “Konya Tohum”, “Konya Hayvancılık” ve “Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme” 
Fuarları ilk günden yoğun ilgi gördü. Sektör temsilcileri fuardan umutlu olduklarını ifade etti. Fuar sürecinde 50 bin ziyaretçi bekleniyor 

Firmalar fuardan memnun
TÜYAP Konya Fuarcı-

lık tarafından düzenlenen 
“Konya Tohum”, “Konya 
Hayvancılık” ve “Sulama 
Teknolojileri ve Bitki Besle-
me” fuarlarının açılışı ger-
çekleştirildi. Konya Tohum 
Fuarı, Konya Hayvancılık 
Fuarı ve Sulama Teknolo-
jileri-Bitki Besleme Fuarı 
ile yurt içinden ülkenin tüm 
bölgelerini kapsayan iller-

den, yurtdışından ise hedef 
pazar niteliği taşıyan ülke-
lerden gelecek alım heyetleri 
ile birlikte 50 bin ziyaretçiyi, 
Konya’da TÜYAP çatısı altın-
da bir araya getirmeyi hedef-
liyor.  Fuarlar, 7-8-9 Eylül’de 
09.30-18.00, 10 Eylül Pazar 
günü ise 09.30-17.00 saat-
lerinde gezilebilecek. Fuarda 
stant açan firmalar, ilgiden 
memnun olduklarını belirtti. 

TALHA TARIM BİR İLKE İMZA ATTI 

AR TARIM’DAN PATATES TOHUMU

KOOPERATİFÇİLİKTE ÖRNEK KURULUŞ

OPALPİVOT’TAN İLK YERLİ MAKİNE

FUAR İYİ NOKTALARA GELECEK

HAYVANCILIKTA KONFORU SAĞLIYOR

Fuarda stant açan firma-
lardan Talha Tarım’ın Satış 
Yetkilisi Mehmet Büyükto-
katlı, “Konya Tohum”, “Kon-
ya Hayvancılık” ve “Sulama 
Teknolojileri ve Bitki Bes-
leme” fuarlarından umutlu 
olduklarını ifade etti. Büyük-
tokatlı, “  Yaklaşan 10 yıldır 
Türk tarım sektörüne hizmet 
ediyoruz. Yem karma imalatı 
makine üzerine çalışmaları-
mızı gerçekleştiriyoruz. Fu-
arda yaylı ve elektrikli yem 
karma makinemizi Konyalı 
çiftçilerimize tanıtıyoruz. 
Makinemiz Konya da ilk.  
Makinemiz traktöre ihtiyaç 
kalmadan vatandaşlarımızın 
işlerini kolaylaştırıyor. Ağır-
lım olarak yem kırma, yem 
ezme makineler üretiyoruz.  
Bizler firma yetkilileri ola-
rak bu fuarın Tarım Fuarı ile 
birleştirmesini yada fuarın 
tarihinin yeniden düzenlen-
mesini istiyoruz” dedi.

Fuarda stant açan fir-
malardan biri de Ar Tarım 
Patates tohumu üreten 
şirket sektörde önemli bir 
konuma gelmiş durumda. 
Şirket Yetkilisi Mustafa  
Basma, “Firma olarak sa-
nayi üzerine araştırma ve 
geliştirme gerçekleştiri-
yoruz ve bu kapsamda ça-
lışmalar yapıyoruz.  Firma 
olarak Türkiye’de yetiştir-
miş olduğumuz tohumla-
rın ithalat ve ihracatlarını 
yapıyoruz.  Tohumlarımı-
zı seçerken sertifikalı ve 
kaliteli patates tohumla-
rı kullanıyoruz.  Kaliteli 
ürün kullanırken kaliteli 
verim alıyorsunuz. Bu 
açıdan çiftçilerimizi stan-
dımızı gezmeye ve bilgi 
almaya davet ediyoruz. 
Bu fuar önemli bir avan-
taj çiftçiler için. Onun için 
bu fırsatı kaçırmasınlar” 
dedi. 

S.S. Konya Karaman Ta-
rım Kooperatif Birliği Kurum 
Müdürü ve Ziraat Mühendisi 
Aliye Yaşar, “S.S. Konya Ka-
raman Tarım Kooperatif Birli-
ği tarımsal kooperatiflerin üst 
birliğiz. Bizlere ilçedeki tarım-
sal kooperatifler üye oluyorlar.  
Çiftçilerimize iki alanda hizmet 
vermekteyiz. Bunlar  Bitkisel 
alan ve hayvansal alan . Bitkisel 
anlamda bitki tanışmanı per-
sonellerimiz var.  Bu arkadaş-
larımız çiftçilerimize ekimden 
hasada kadar yardımcı oluyor-
lar. Tarımsal hizmetler veriler. 
Tarla günleri ile çiftçilerimiz ile 
buluşurlar.  Çiftçilerimizin hibe 
programlarında destek oluyor-
lar.  Hayvancılık alanında ise 
süt icmalleri hazırlarlar. Çiftçi-
lerimizin desteklerden yarar-
lanmasını sağlarız.  Kooperati-
fimiz 2012 yılında kurldu bizler 
de fuara katılarak çiftçilerimiz 
ile buluşarak kooperatifimizi ta-
nıtma imkanı buluyoruz” dedi. 

OpalPivot Satış Yetkilisi ve 
Ziraat Mühendisi Burak Kırköz, 
“Makinemizi Konya’da üretiyo-
ruz. Makinemize yerli ilk maki-
ne diyebiliriz. 3 tip makinemiz 
var. Bunlar doğrusal hareket 
yapan, sendedik hareket yapan 
ve hem doğrusal hem de dai-
resel hareket yapan makinemiz 
var. Makinelerimizi tarlanın ya-
pısına göre toprak yapısına göre 
çiftçinin su miktarına göre ma-
kinelerin boru çapları değişiklik 
gösterebiliyor. Çifçimiz makine-
nin hız ayarlarını ayarlayabili-
yor. Çiftçilerimize makinemizin 
eğitimlerini veriyoruz.  Ürünü-
müzü Konya’dan yurt içine ve 
yurt dışına satışını gerçekleşti-
riyoruz.  Makineyi Konya’da ge-
liştireli üç yıl oldu. Ürünlerimiz 
ağırlıklı olarak Azerbeycana, 
Türkmenistan’a ıhracatımız var. 
İlerleyen zamanlarda oralarada 
fabrika kurmayı hedefliyoruz. 
Fuardan beklendimiz oldukça 
yüksek” ifadeleri kullandı.

Amill Değirmen ve Tohum 
Eleme Sistemleri Şirketi Yöne-
tim Kurulu Başkanı

Yusuf Kesenel, “Firmamız; 
Tohum Eleme ve Değirmen Ma-
kineleri konusunda 20 yıllık tec-
rübesi ile, sektörün uzman ku-
ruluşlarındandır. Günümüzde 
önem kazanan Tohum Temizle-
me ve İşleme Teknolojilerine ça-
ğın ihtiyaçlarına göre, dizayn ve 
ARGE çalışmaları ile yatırım ya-
pan firmamız, bu sektörün en iyi 
tedarikçisi olma yolunda azimle 
çalışmalarını sürdürmektedir.  
Konya tarım şehri. Konya’da to-
hum eleme sistemleri hakkında  
eksiklik vardı. Bizler daha önce 
değirmen makineleri ağırlıklı 
çalışmalar gerçekleştiriyorduk.  
Tohum eleme sistemleri üzeri-
ne 4 yıldan beri ağırlık vermeye 
başladık.  Sektörümüzde Kon-
ya’da tek firma diyebiliriz.  Fua-
rımıza verilecek tanıdım desteği 
ile fuarımız iyi noktalara gelebi-
leceğini düşünüyoruz” dedi. 

İşbir Ziraat Genel Müdür Yar-
dımcısı Ümit Murat Yılmaz da, İşbir 
Holding’in 1968 yılında kurulduğu-
nu belirtti. “3 bini aşkın çalışanı 250 
bin metrekarelik toplam kapalı üre-
tim alanı 250 Milyon USD’e yakla-
şan cirosu, 100 Milyon USD’ı aşan 
ihracat hacmi ile Türk ekonomisine 
hizmet etmekten gurur duyan 3 bin 
500 ortaklı bir topluluktur” diyen 
Yılmaz, “Bir İşbir Holding girişimi 
olan İşbir Ziraat, İşbir Sünger Sa-
nayi A.Ş. bünyesinde 2008 yılında 
Ankara’da kurulmuştur.  İşbir Zira-
at olarak hayvanlar için yatak üreti-
mi gerçekleştiriyoruz.  Çift katmanlı 
sünger üzeri kauçuk olmak üzere 
yatak üretip sektöre girmiş olduk.  
Bu yataklarımız hayvanların verim-
liğini artırıyor. Hijyenik açıdan da 
önemli katkı sağlıyor. Yataklarımız  
ineklerin  hem et ve süt verimliliği-
ni artıyor. normalde 8 saat olan yat-
ma süresini 14 saate kadar çıkarı-
yor. Yatağın yanında  yataklık durak 
demiri ile ağır içi ekipmanın hepsini 
sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

HABER

MUHAMMED 
ESAD ÇAĞLA 



İngiliz hükümetine tavsiyede bu-
lunan bağımsız Sosyal Hareketlilik 
Komisyonu (SMC) tarafından hazır-
lanan raporda, İngiltere’de yaşayan 
genç Müslümanların önlerine konu-
lan engeller nedeniyle istihdam piya-
sasında başarı olasılığının diğer inanç 
gruplarına kıyasla daha düşük olduğu 
belirtildi. Raporda, İngiltere’de yaşa-
yan genç Müslümanların çok büyük 
sosyal hareketlilik zorluklarıyla karşı 
karşıya kaldıkları, hayatlarının he-
men her aşamasında potansiyellerine 
ulaşmalarının engellendiği vurgulan-
dı. İngiltere’de yaşayan genç Müs-
lümanların üniversite dahil olmak 
üzere eğitim hayatları ve iş yaşantıları 
sırasında son derece büyük engellerle 
karşılaştıkları belirtilen raporda, bir-
çok kişinin İslamofobi, ayrımcılık ve 
ırkçılığa maruz kaldığı kaydedildi. Ra-
porda, Pakistan ve Bangladeşli genç 
Müslümanların ve özellikle kız öğren-
cilerin eğitimlerinde başarılı olma ve 
üniversiteye devam etme olasılıkları-
nın diğer inanç gruplarına kıyasla çok 
daha yüksek olduğu belirtilirken, bu 
başarılarının istihdam piyasasına aynı 
oranda yansımadığı vurgulandı. İngil-
tere’de yaşayan Müslümanların diğer 
inanç gruplarına kıyasla ekonomik 
olarak en dezavantajlı kesimi oluştur-

duğu, bunun da genç Müslümanların 
istihdam piyasasında başarılı olmasını 
engellediği kaydedildi.

“BRİTANYA’DA YAŞAYAN 
GENÇ MÜSLÜMAN İÇİN 

BU SÖZ YERİNE GETİRİLMİŞ DEĞİL”
Raporda İngiltere’de ekonomik 

olarak aktif 16-74 yaş aralığındaki 
Müslümanların sadece beşte birinin 
tam zamanlı bir işe sahip olduğu ifa-
de edildi. İngiltere’de yaşayan Müslü-
man nüfusun sadece yüzde 6’sının iş 
yaşantılarında yüksek pozisyonlarda, 
yönetici mevkisinde bulunduğu, bu 
oranın İngiltere’nin toplam çalışan 
nüfusunda yüzde 10 seviyesinde ol-
duğu belirtildi. Raporda ayrıca İngil-
tere’de yaşayan Müslüman nüfusun 

yüzde 46’sının hizmetlerden en mah-
rum kalmış bölgelerde ikamet ettiği, 
bunun da Müslüman nüfusun eğitim, 
öğretim imkanlarına erişimi açısında 
engel oluşturduğu vurgulandı. Sosyal 
Hareketlilik Komisyonu Başkanı Alan 
Milburn, rapora ilişkin değerlendir-
mesinde, “Britanya’da sosyal mobi-
lite, çok çalışanın ödüllendirileceği 
sözüne dayanır. Fakat Britanya’da 
yaşayan çok sayıda genç Müslüman 
için bu söz yerine getirilmiş değil.” 
ifadesini kullandı. Raporda genç Müs-
lümanların sosyal ilerlemesine ilişkin 
rahatsız edici zorlukların görüldü-
ğünü belirten Milburn, “Genç Müs-
lümanlar kendilerine karşı kültürel 
engellerin olduğunu, eğitim hayat-

larında, istihdam piyasasında ayrım-
cılığa maruz kaldıklarını düşünüyor. 
Genç Müslüman kadınlar ise modern 
Britanya’da başarılı olmaya çalışırken 
kendi kimliklerini koruyabilmek için 
ayrı bir zorlukla karşı karşıya kalıyor.” 
değerlendirmesinde bulundu

“MÜSLÜMANLAR DIŞLANIYOR”
Akademik araştırma grubunun 

liderliğini yürüten Sheffield Hallam 
Üniversitesi öğretim üyesi Profesör 
Jacqueline Stevenson, “Müslümanlar 
dışlanıyor, ayrımcılığa maruz kalıyor, 
eğitimden istihdama geçişin her saf-
hasında başarısız bırakılıyor. Tüm 
unsurlar dikkate alındığında, bu du-
rumun sosyal hareketlilik üzerinde 
önemli sonuçları oluyor.” ifadelerini 
kullandı. Sosyal Hareketlilik Komis-
yonu, İngiliz hükümetine ve çeşitli 
bakanlıklara tavsiyede bulunan, araş-
tırmalar yürüten bağımısız bir kamu 
komisyonu olarak hizmet veriyor. 
1992-2010 yılları arasında milletve-
killiği yapmış Alan Milburn’un baş-
kanlığındaki komisyonda, Muhafaza-
kar Partili siyasetçi Gillian Shephard, 
Bath Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal 
Politika Profesörü Paul Gregg ve Sos-
yal Mobilite Kuruluşu Üst Yöneticisi 
David Johnston yer alıyor.
n AA
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‘Yurtdışındaki Türk mühendisler bizim için önemli’
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 

Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu heyeti, Silikon Vadisi’n-
de Türk mühendis ve iş adamlarıy-
la bir araya geldi. Teknolojik geliş-
meleri takip etmek üzere ABD’nin 
California eyaletinin San Francisco 
kentini ve bu bölgedeki Silikon Va-
disi’ni ziyaret eden heyet üyeleri, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neğinin (MÜSİAD) Santa Clara’daki 
Quantum3D şirketinde düzenlediği 
yemeğe katıldı. Heyette AK Parti 
Konya Milletvekili ve komisyonun 
Başkanı Ziya Altunyaldız, Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Müste-
şarı Prof. Dr. Ersan Aslan, AK Parti 
İstanbul milletvekilleri Hasan Sert 
ve Nureddin Nebati, CHP Isparta 
Milletvekili İrfan Bakır, CHP İstanbul 
Milletvekili Didem Engin, MHP İs-
tanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, 

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. 
Dr. İlker Murat Ar ve TBMM Başka-
nı Başmüşaviri Halil Ergen yer aldı.

Heyet yemekte, Türk mühen-
dis ve iş adamlarıyla bir araya geldi. 
Yemekte Los Angeles Başkonsolo-
su Raife Gülru Gezer de hazır bu-
lundu. Altunyaldız, burada yaptığı 
konuşmada, yurt dışındaki Türk 
mühendis ve iş adamlarının bilgi ve 
tecrübelerinden Türkiye’de istifade 
etmek istediklerini belirterek, şöyle 
devam etti: “Türkiye’de yaptığımız 
işleri onlar aracılığıyla, bir anlamda 
onların ajanlığı aracılığıyla bu pazar-
larda yer bulmak ve onların bilgi ve 
becerisiyle Türkiye’deki kapasitemi-
zi artırmak istiyoruz. Bu çerçevede 
sizin varlığınız bizim açımızdan son 
derece kıymetli ve önemli. Sizlerin 
varlığıyla bu pazarlarda yer bul-
mak, ayak basmak ve bu pazarlarda 

kökleşmek. Yine sizlerin varlığıyla 
buradaki bilgi ve teknolojik gelişme-
leri Türkiye’deki üretim alanlarına 
transfer etmek ve orayı da küresel 
eşiklerin üstüne çıkarmak. Buradan 
değişik ip uçlarıyla, derslerle Türki-
ye’de yapacağımız işler de olacak-
tır.’’ Yemeğin ardından soruları ya-
nıtlayan Altunyaldız, son dönemde 
özellikle üretim bilgisi, satış bilgisi, 
ARGE, inovasyon ve tasarıma ilişkin 
çok önemli düzenlemeler yaptıkla-
rını hatırlattı. Altunyaldız, teknoloji 
firmalarının çalışma düzenleri ve 
küresel ilişkilerini yerinde görmek 
ve Türk mühendis ve iş adamlarının 
görüş ve düşüncelerini alarak ortak 
çalışma alanlarını tespit edebilmek 
için Silikon Vadisi’ni ziyaret ettikleri-
ni söyledi. Heyet, ziyaret kapsamın-
da bazı önemli teknoloji firmalarını 
ziyaret edecek.  n AA

Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Arakanlı sığınmacıların Bangladeş’te barındıkları Kutupalong Kampı’nı ziyaret ederek 
yardım dağıttı. Erdoğan, “Bu çağda böyle bir vahşet inanılır gibi değil ve dünyanın gözü önünde cereyan ediyor” dedi

‘Hepimiz sorumluyuz’
Emine Erdoğan ve beraberindeki 

heyet, Arakanlı sığınmacıların Bang-
ladeş’te barındıkları Kutupalong Kam-
pı’nı ziyaret etti. Yaşanan olaylar hak-
kında mağdurlardan bizzat bilgi alan 
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “İnsan 
olarak etkilenmemek mümkün değil. 
Allah yardımcıları olsun. İnşallah bü-
tün dünya bu konuya eğilir, dikkate 
alırlar hem yardım olarak hem de si-
yasi çözüm olarak. Çözülmesi gereken 
mesele. Bu çağda böyle bir vahşet ina-
nılır gibi değil ve dünyanın gözü önün-
de cereyan ediyor. Eğer suçlu varsa 
suçluya yönelik yapılmalı bu yapılanlar 
ama normal insanlara, halka bu yapıl-
mamalı.”

“HEPİMİZ SORUMLUYUZ BUNDA. 
BURAYA BUNUN İÇİN GELDİK”
Erdoğan, uluslararası topluma 

çağrı yaparak, “Hepimizin çoluk ço-
cuğu var. Bizim çocuğumuz değil diye 
görmezden gelemeyiz. Hepimiz so-
rumluyuz bunda. Buraya bunun için 
geldik. Dünya kamuoyuna duyurmak 
için geldik. Yardım için geldik. Lütfen 
elinden gelen her şeyi yapsın herkes.” 
diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın da bu konuyu Birleşmiş Mil-
letlere (BM) taşıyacağını dile getiren 
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
bunları orada anlatacağını ama hepsi-
nin bu konuya duyarlı olması gerekti-
ğini vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU: BURADAKİ
 İNSANLARIN YANINDA OLDUĞUMUZU 

GÖSTERMEK İSTEDİK
Heyette yer alan Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu da Myanmar’daki 
şiddet olaylarından kaçarak kampa ge-
len Arakanlı Müslümanların yanında 
olduklarını göstermek için Bangladeş’e 
geldiklerini belirterek, şunları kaydetti: 
“Buradaki insanların yanında olduğu-
muzu göstermek istedik. 

Bunu düzenli bir şekilde Uluslara-
rası Göç Örgütü ile beraber sürdüre-
ceğiz. Ayrıca Bangladeşli dostlarımıza 
da şu mesajı veriyoruz: Bu insanlara 
birlikte yardım edelim. Buradan tüm 
dünyaya, buradaki durumu göstermek 
istiyoruz. Sadece göstermek yetmez. 
Çabalarımız devam ediyor. Cumhur-

başkanımızın başından beri sürdür-
düğü çabalardan artık sonuç almak 
istiyoruz. Astana’da İslam dünyasın-
dan gelen liderlerle toplantı yapacağız. 
Sonra New York’ta genişletilmiş top-
lantı yaparak Arakan sorununa kalıcı 
bir çözüm bulmak istiyoruz.” Myanmar 
makamlarıyla da temasa geçtiklerini 

belirten Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Suu Çii (Myanmar Dışişle-
ri Bakanı ve Devlet Başkanlığından 
Sorumlu Devlet Bakanı) ile görüştü. 
Arakanlı Müslümanlara yönelik sal-
dırıların durması gerektiğini söyledik. 
Bize, ellerinden geleni yaptıklarını söy-
lediler. Ancak bizim gördüğümüz bazı 
fotoğraflar ve görüntüleri görmezden 
geliyorlar. Ama bu konuya birlikte bir 
çözüm bulmamız gerekiyor.” şeklin-
de konuştu. Kampta kalan Arakanlı 
Müslümanlara yardım dağıtan Emine 
Erdoğan, Bakan Çavuşoğlu ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya kampta kalan ailelerin ya-
şadıkları acıları dinledi. Sığınmacıların 
yaşadıkları zorlukları anlatmasının ar-
dından duygulanan Erdoğan, bazı ço-
cukları kucağına alarak sarıldı. Kampı 
ziyaret eden Türk heyete büyük ilgi 
gösteren Arakanlı Müslümanlar, da-
ğıtılan yardımların ardından heyetle 
fotoğraf çektirdi.  n AA

‘KKTC, FETÖ’cülere
gerekeni yapacaktır’

‘IKBY’nin Kerkük bürosu
yeni bir ihlal demektir’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, 
son günlerde bazı polis teşkilatı 
mensupları ile kimi sivil yurttaşlar 
hakkında, KKTC hükümeti tarafın-
dan da Türkiye’deki darbe girişimi-
nin ardından terör örgütü listesine 
alınan FETÖ’ye mensup oldukları 
şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü 
haberleri yer aldığına işaret ederek, 
yürütülen süreç hakkında devlet 
makamlarının açıklama yapması 
talebinin dile getirildiğini kaydetti. 
Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da 
darbe girişiminde bulunan suç 
odaklarının gerekli cezalara çarptı-
rılmasının hukukun ve adaletin ge-
reği olduğunu kaydeden Akıncı, “15 
Temmuz’daki darbe girişiminin ilk 
saatlerinden itibaren darbeye karşı 
demokrasinin yanında yerini almış 
Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşka-
nı olarak halk iradesine saldırmış 
odaklarla mücadelenin önemini bir 
kez daha hatırlatmakta yarar görü-
yorum.” ifadelerini kullandı. Cum-
hurbaşkanı Akıncı, özellikle suçla 
ve suçlularla mücadele için kurulan 
polis teşkilatına yönelik sızmala-
rın varlığı halinde bunun bertaraf 
edilmesinin büyük önem taşıdığına 

dikkati çekerek, bu çerçevede ilgi-
li makamların basında sözü edilen 
türden suç bağlantılarının kuşkuya 
yer bırakmayacak şekilde bulun-
ması halinde, olayı aydınlatmak ve 
yargıya havale etmek için titizlikle 
çalışmasının kaçınılmaz olduğunu 
bildirdi.

“GEREĞİNİN YAPILMASI
 KKTC DEVLETİNİN GÖREVİDİR”
Böylesi süreçlerde, hukukun 

içinde kalmanın öneminin daha da 
arttığını belirten Akıncı, açıklama-
sına şöyle devam etti: “Ülkemiz, 
hiçbir terör örgütünün yuvalana-
bileceği bir yere dönüşmemelidir. 
Sözü edilen örgütle bağı olan terör 
odaklarının tespiti halinde hukuk 
içinde kalınarak gereğinin yapılma-
sı KKTC devletinin görevidir. Çeşitli 
spekülasyonların ve asılsız ihbarla-
rın adaleti yanıltmasının önüne geç-
mek de toplumsal bir görevdir. So-
ruşturmayı yürüten birimlerin yanı 
sıra başta medyamız olmak üzere 
tüm kurumlarımız, yargısız infaz 
girişimlerine ve peşin hükümlü yak-
laşımlara karşı uyanık olmalıdır. Bir 
tek masum insanın bile özgürlüğü 
elinden alınmamalı ve geleceği ka-
rartılmamalıdır. Adalet herkes için 
gereklidir.”  n AA

Irak Türkmen Cephesi (ITC), 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 
Yüksek Seçim Kurulunun Kerkük’te 
büro açmasına tepki gösterdi. ITC 
Başkan Yardımcısı ve milletvekili 
Hasan Turan, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, “Kuzey Irak yöne-
timine bağlı yüksek seçim kurulu-
nun, bağımsızlık referandumu için 
Kerkük’te kurulması yeni bir ihlal-
dir.” dedi.

“REFERANDUM IRAK’IN BİRLİK 
VE BERABERLİĞİNİ CİDDİ ŞEKİLDE 

TEHLİKEYE SOKAR”

Söz konusu kurulun sadece 
IKBY yönetimine bağlı Erbil, Sü-
leymaniye ve Duhok’ta çalışma 
yürütebileceğini ifade eden Turan, 
Kerkük’teki devlet memurlarının 
referandumda oy kullanması halin-
de anayasa gereği haklarında yasal 
işlemlerin başlayacağını belirtti.

“Referandum Irak’ın birlik ve 
beraberliğini ciddi şekilde tehlikeye 
sokar.” diyen Turan, merkezi yöne-
time bağlı meclisin referandumun 
iptali için karar çıkarması gerektiğini 
sözlerine ekledi.  n AA

İngiltere başarılı Müslüman istemiyor!

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun da bulunduğu heyet, Bangladeş’e giderek, 

Arakanlı sığınmacılara yardım dağıttı. 
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6. Göynükkışlalılar Şenliği’ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Orta Toroslar’ın mert ve 
vatansever insanlardan oluştuğunu söyledi. Kurban Bayramı’nın 3. günü gerçekleştirilen şenlikte sılay-i rahim yapmanın sevincini yaşandı

‘Orta Toroslar insanı merttir’

Göynükkışla Eğitim, Kültür Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği 
(GÖKÜYAD), 6. Göynükkışlalılar 
şenliğini gerçekleştirdi. Gölcük mev-
kiinde gerçekleştirilen şenlikte Göy-
nükkışlalılar biraraya gelme mutlu-
luğunu yaşadı. Kurban Bayramı’nın 
3. günü gerçekleştirilen şenlikte 
sılay-i rahim yapmanın sevincini 
yaşandı, uzun zamandır birbirlerini 
görmeyen hemşehriler hasret gider-
di eski günleri yâd etti. 

Şenlikte çocuklar eğlenceli da-
kikalar geçirdi. Üzüm yarışmasının 
da yapıldığı etkinlikte en heyecan-
lı kısmı hediye çekilişi oluşturdu. 
Dondurma satışı ile hediye çeki alan 
Göynükkışlalılar, kazandıkları hedi-
yeler ile mutlu oldu. 

Şenliğe katılım ise yoğun oldu. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
KOSKİ Mali Hizmetler Dairesi Baş-
kan Vekili Mustafa Karataş, Aladağ 
Dernekler Platformu Başkanı Sami 
Sorgun da şenliğe katıldı. 

GÖKÜYAD’DAN 3 YILDA 
ÖNEMLİ İŞLER 

GÖKÜYAD Başkanı Mehmet 
Kayhan, derneğin köyün kalkınması 
ve sosyalleşmesi adına önemli işlere 
imza attığını belirterek, mevcut yö-
netim olarak son etkinliği gerçekleş-
tireceklerini yeni bir heyecan oluş-
turma adına görevi devredeceklerini 
ifade etti. 

“Yeni bir yönetim ve yeni bir 
başkanla derneğimiz daha iyi hiz-
metler sunmaya devam edecektir” 
diyen GÖKÜYAD Başkanı Mehmet 
Kayhan, şunları söyledi: “3 yıl bo-
yunca köyümüze hizmet etmenin 
amacı içinde olduk. Görevlerimizden 
olan cenaze mesajlarını bile istis-
nasız herkese çektik. İsteyen hem-
şehrilerimizin özel günleri için bile 
mesaj gönderdik. Cenaze evlerine 
ikramlarda bulunduk. Cenazeleri-
mizin daha kolay taşınması için yeni 
tabut satın aldık. Cenaze, düğün gibi 
toplu yemeklerde kullanılmak üzere 
50 sini, 100 tas, 300 yemek kaşığı 
aldık. 3 yılda şenliklerimizi başarıyla 
gerçekleştirdik. 3 camimizin de ek-

sikliklerini gidermeye çalıştık. Mer-
kez Camii’ye banyo-WC-misafirhane 
ve şadırvandan oluşan bir eser yap-
tırdık. Karaköprü Sulama Göleti’nin 
kanalı açık kanal olarak programa 
alınmıştı. Bu bunu dip savaktan iti-
baren kapalı kanal olarak değiştirt-
tik ve sulanacak alanın çoğalmasını 
sağladık. Böylece Gökyer ve Arabe-
len de sulanabilecek. Görevimiz 
boyunca bizlere yardım eden başta 
yönetim kurulumuz olmak üzere, 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum. Yine bizleri hiçbir zaman yalnız 
bırakmayan  AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun’a, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Ko-
ordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa 

Yazlık’a, KOSKİ Mali Hizmetler Dai-
resi Başkan Vekili Mustafa Karataş’a 
özellikle her isteğimize tamam diyen 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Ha-
dimioğlu’na, resmi dairelere girer-
ken beni yalnız bırakmayan Aladağ 
Dernekler Platformu Başkanı Sami 
Sorgun’a teşekkürlerimi sunarım. 
Allah razı olsun kendilerinden. Geç-
tiğimiz yıl bir uygulama başlatmış-
tık. Hacca giden kardeşlerimiz hac 
yemekleri için derneğimize katkıda 
bulunsunlar diye. İşte bu yıl ki ye-
meğimize katkıda bulunan Halil Kı-
lıçarslan ve Halit Aldemir’e sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Hacca 
giden kardeşlerimizin de gelecek 
yemeklere katkıda bulunmasını ve 
bu geleneğin devam etmesini arzu 
ediyoruz.”

3 ay sonra derneğin olağan 
kongresinin yapılacağını da hatırla-
tan Kayhan, “Bu kongreye katılımın 
çok yüksek olmasını ve yeni başkan 
adaylarının yeni yönetim kurulu üye-
lerinin çok olmasını, yarışma içinde 
geçmesini temenni ediyorum. Bu bir 
bayrak yarışıdır. Derneğimizin daha 
da ileri gitmesi için yeni isimlerin ol-
ması önemlidir” ifadelerini kullandı.  

ORTA TOROSLAR MERT 
VE VATANSEVER

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun da bölgeye yapılan hizmetler 
hakkında bilgi vererek, Orta Toros-

lar’ın mert ve vatansever insanlar-
dan oluştuğunu söyledi. 

Sorgun, “Yollarımız eskisine 
göre çok daha iyi oldu. Habiller yo-
lunu Hadim’e kadar genişletece-
ğiz. Konya’dan çıkacağız inşallah 
2 saatte Alanya’da olacağız. Eğiste 
Viyadüğü Türkiye’nin en yüksek vi-
yadüğü olacak. Bölünmüş yol olarak 
Taşkent çıkışına kadar gideceğiz. 
Eskiden insanlar Göksu’dan bağına, 
bahçesine su çıkarmaya çalışıyor-
du. Şimdi bakın Eğiste Barajı’ndan 
bütün bu köylerin, bin 100 rakımın 
altındaki köylerin bağ, bahçeleri 
enerjisiz sulanacak. Çelik borularla 
Aladağ vadisine hizmet edeceğiz. 
Göynükkışla biraz yukarıda. Onun 
için Göynükkışla Göleti’ni yaptık. 
40 metre gövde yüksekliği olan bir 
baraj. Önümüzdeki süreçte basınçlı 
su sistemini tamamlayıp arazilerin 
sulanmasını sağlayacağız. Yerköprü 
Şelalesi’ne eskiden ulaşım problem-
di. Bir düzen yoktu. Buranın turiz-
me kazandırılması için çalışıyoruz. 
Burası turizme kazandırılsa bölge 
insanının ürünleri daha da değerle-
necek. Çevre Bakanlığımız ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar 
sürüyor. Birinci etap ihalesi bitti, 
ikinci etap ihalesi de yapıldı. Orada 
da çok güzel bir eser ortaya çıkacak. 
20 köyün ortak problemi yol, sulama 
ve yer köprünün çevre düzenleme-
siydi. Bu sorunları da önemli oranda çözdük” dedi. 

“Sizin dua ve desteğinizin arka-
sında olduğu sürece daha çok hizmet 
edeceğiz” diyen Sorgun, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bu millete kaste-
denler var. Eksiklikler, hatalar, ku-
surlar olur ama gidecek başka yeri-
miz yok. Türkiye’den başka Türkiye 
yok. Başı daralan buraya gelir ama 
biz nereye gideceğiz? Onun için dev-
letimize, milletimize, hükümetimize 
taş gibi sarılacağız. Mesela vatan, 
bayrak, Kur’an, ezan oldu mu Orta 
Toroslar insanı için her şey teferru-
attır. Buranın insanı mert ve vatan-
severdir. Hainlere hiçbir zaman geçit 
vermez. 15 Temmuz’da bunu en iyi 
şekilde gösterdik. 100 sene önce Ça-
nakkale’de kimler varsa, FETÖ, PKK, 

DEAŞ hainlerinin arkasında da onlar 
var. Sadece zaman değişti, sadece 
isimler değişti. Onun için bu birlik 
ve beraberliğimizi elden bırakma-
yacağız, 15 Temmuz’da olduğu gibi 
hainlere gereken dersi bildireceğiz.” 

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ 
ARTIRMALIYIZ 

KOSKİ Mali Hizmetler Dairesi 
Başkan Vekili Mustafa Karataş da, 
köy şenliğini düzenleyen dernek 
yönetimine teşekkür ederek, nice 
şenliklerde buluşmayı ümit ettiğini 
dile getirdi. Karataş, “Hiçbir şey yok-
ki değişmesin, yenilenmesin, farklı 
bir şekle bürünmesin. Köyümüzde 
dün kepirli damlarda tahta yuvaklar 
varken bugün çatılı, güneş enerji-
li evlerimiz var. Dün eşek-katır ile 
yapılan işler bugün traktör, makine 
ile yapılıyor. Dün köy çeşmesinden 
testi-kova ile su çekilirken bugün 
evlerimizin çeşmelerinden su akıyor. 
Teknoloji insan hayatını kolaylaştı-
rıyor. Ulaşım daha hızlı ve konforlu 
oluyor. Köyümüzde şu an insan ha-
yatını kolaylaştıran her şey mevcut. 
Ancak yine de eksik bir şeyler var. 
Birbirimeze karşı muhabbetimiz, 
birbirimize karşı sevgimiz, hoş gö-
rüşümüz, yardımlaşmamız ve daha 
birçok şey. Bana göre bu birlikteliği-
mizin ortak amacı birlik ve beraber-
liğimizi arttırmak olmalı. Bunu ba-
şarabilirsek daha güzel günlerin bizi 
beklediğine inanıyorum” dedi. 

BİRARAYA GELMEK 
ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ 

Aladağ Dernekler Platformu 
Başkanı Sami Sorgun da bu tür şen-
likleri önemsediklerini belirterek, in-
sanların yılda bir kez de olsa biraraya 
gelmesinin güzel bir görüntü oluş-
turduğunu söyledi. Sorgun, “İnsan-
lar biraraya gelerek hasret gideriyor, 
sıla-i rahim yapıyor. Nereye gider-
sek gidelim atalarımızın topraklarını 
unutmamalıyız. İşte bu etkinlikler 
bu açıdan önemli. Amacımız insan-
ların en iyi şartlarda yaşamalarını 
sağlamak. Onun için bu tür dernek 
çalışmaları önemli. Bir ve beraber 
olursak Hadim bölgesini daha da 
geliştirebiliriz” dedi.  n HASAN AYHAN 

Ahmet Sorgun Mehmet Kayhan

Mustafa Karataş Sami Sorgun
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Manyama: Tarihi 
bir kulübe geldim
Atiker Konyaspor’un Güney Afrikalı Milli Futbolcusu 

Lebogang Manyama kendisini üç yıllığına yeşil beyaz 
renklere başlayan imza sonrası açıklamalarda bulundu. 
Yeni transfer Lebogang Manyama “Konyaspor’a imza 
attığım için çok mutluyum. Gördüğüm kadarıyla tarihi 
bir futbol kulübüne geldim. Bunun için heyecanlıyım ve 
her maçta elimden geleni yapacağıma burada söz veri-
yorum. Öncelikle Konyaspor taraftarlarına çok teşekkür 
ederim. Bu süreçte bana bir hayli mesaj gönderdiler. 
İnanıyorum ki benim burada olmamdan mutluluk duyu-
yorlar. Ben de oynadığım futbol ile onların her maçta tek-
rar ve tekrar tribünlerde olması için gayret göstereceğim. 
Kendimi onlara sevdireceğime inanıyorum” şeklinde 
konuştu. n SPOR SERVİSİ

Adem Büyük 
Malatyaspor’da

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gev-
rek, “Adem Büyük camiamıza hayırlı olsun. Önemli bir 
futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Bu anlaşmayla birlik-
te transferi noktaladık” dedi. Süper Lig ekibi Evkur Yeni 
Malatyaspor dış transferde Kasımpaşa’dan Adem Bü-
yük’ü renklerine bağladı. Adem Büyük transferiyle ilgili 
sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, “Adem Büyük 
camiamıza hayırlı olsun. Önemli bir futbolcuyu kadromu-
za dahil ettik. Bu anlaşmayla birlikte transferi noktaladık. 
Transfer döneminde kadromuza çok yetenekli oyuncular 
dahil ettik. Zaten ligdeki 3 maçımızda bu kalitemizi ortaya 
koyduk. Adem Büyük Kasımpaşa’daki başarısıyla A Milli 
Takıma kadar yükselmiş bir isim. Transfer döneminde 
isteyeni çoktu ama o bizi tercih etti. Adem’i hocamız 
Ertuğrul Sağlam da çok istiyordu. Kendisiyle 2 yıllığına 
anlaştık. İnşallah bu transfer her iki taraf için de hayırlı 
olur” dedi. n İHA

Galatasaray’da 
kaleci transferi

Galatasaray Fransız kaleci Cedric Carrasso’yu renk-
lerine bağladı. Cenk Gönen’in Malaga’ya transferinin 
ardından yedek kaleci arayışına giren Galatasaray, 35 
yaşındaki Fransız eldiven Cedric Carrasso’yu kadrosuna 
kattı. Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasa-
ray, Bordeaux ile yolları ayrılan Cedric Carracso ile 2 
yıllığına anlaştı. Bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki 
kalecinin bugün İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrolle-
rinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. Cedric 
Carrasco’nun, sarı-kırmızılılardan yıllık 600 bin Euro ka-
zanacağı belirtildi. n İHA

Kocaman: Vazgeçtiğin zaman kaybedersin, önemli olan vazgeçmemek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Koca-

man, Chelsea’de forma giyen İspanyol yıldız 
Diego Costa’nın transferi için, “Çok yakındı. 
Şu ana kadar bir durum değiştiyse onu bile-
mem. Görüşmeler çok yakın gidiyordu ancak 
şu an olumsuz. Transfer için artık bu akşam ve 
yarın var. 2-3 oyuncuyla temasımız sürüyor” 
dedi.  Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Ko-
caman, Medipol Başakşehir ile oynayacak-
ları karşılaşma için yaptıkları antrenmandan 
sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı 
yaptı. Kocaman’ın konuşmaları şöyle:

‘BİRKAÇ SEÇENEK VARDI VE 
NETO BUNLARDAN BİRİSİYDİ’

“Neto için hiçbir şey söylemeye gerek 
yok. Çok net bir açık vardı bu bölgede. Farklı 
bölgelerle ilgili beklentiler vardı ama sadece 
2 stoper vardı. Birkaç seçenek vardı ve Neto 
bunlardan birisiydi. Şu ana kadar baktığımız-

da doğru bir seçenekte bulunmuşuz. Şu ana 
kadar ki görüntüsü çok doğru bir seçenek yap-
tığımızı gösteriyor. Uzun bir lig maratonu için 
bu bölgeye takviye yapmak zorundaydık.”

‘DİEGO COSTA TRANSFERİ ÇOK YAKINDI’
“Diego Costa transferi çok yakındı. Şu 

ana kadar bir durum değiştiyse onu bilemem. 
Ancak görüşmeler çok yakın gidiyordu ancak 
olumsuz. Süre için Artık bu akşam ve yarın 
var. Son hamleler için transfer yapılabilecek 
bir durum. 2-3 oyuncuyla temasımız sürüyor, 
son bir hamle yapılacak gibi görünüyor. Ofan-
sif ve kenar oyuncusu olabilir. Diego Costa 
çok başka bir oyuncu. Fernandao önümüzde-
ki haftadan itibaren takımdaki oynayabilecek 
isimlerden birisi olacak. Forvete de takviye 
olabilir, kenar bölgesine de takviye olabilir. 
İki yönlü bir orta saha da olabilir. Benim is-
teğim 3 pozisyon için de birinin olması. Ama 

transfer olmazsa bile elimizdeki kadro yeterli. 
Önümüdeki 4 maçta 1 adım daha yukarı çı-
kacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki milli 
maç arasının ardından daha uyumlu, daha 
ne yaptığını bilen bir takım olacağız. Birbirini 
tamamlayan oyuncular hangisi, şu anda çok 
net görünmüyor.”

‘75 PUANIN ÜZERİ ŞAMPİYONLUK 
İÇİN YETERLİ GÖRÜNÜYOR’

“75 puanın üzeri şampiyonluk için yeterli 
görünüyor. Burası uzun bir maraton. Bütün ta-
kımlar için serilerin olabileceği, aynı zaman-
da seri kayıpların olacağı dönemler. Yabancı 
sınırlamasının kalkmasının ardından takımlar 
çok önemli transferler yaptı. Belki, 77 puanın 
altında da olabilecek şampiyonluk. Önemli 
olan puan hedefi değildir, vazgeçtiğin zaman 
kaybedersin. Önemli olan vazgeçmemek.”
n İHA

Le Guen: Kulübün patronu değil teknik direktörüyüm
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le 

Guen, transferde adı geçen Volkan Şen’in 
iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, “Ben 
kulübün patronu değil, sadece teknik direk-
törüyüm. Başkan da benim hangi oyuncu-
ları istediğimi biliyor” dedi. Süper Lig’in 4. 
haftasında sahasında karşılaşacağı Akhisar 
Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdü-
ren yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Paul 
le Guen, sabah antrenmanında basın men-
suplarının sorularını yanıtladı. Milli takım 
arasını çok iyi değerlendirdikleri belirten 
Le Guen, “Milli takım periyodu özel bir pe-
riyottur. Bizden de ülkelerinin milli takım-
larına giden bir çok oyuncumuz oldu, onlar 
adına gerçekten mutluyum. Aynı zamanda 
sakatlanmadan geri döndükleri için de mut-
luğum arttı. Şu anda takım olarak önümüz-

deki Akhisar Belediyespor maçına konsant-
re olmak zorundayız. Pazar günü önemli bir 
maç oynayacağız. Zor bir maç olacak. Son 
zamanlarda Akhisar Belediyespor’a karşı 
zor durumumuz olduğunu biliyorum. Buna 
son vermeye çalışacağız” dedi.

‘VOLKAN ŞEN İYİ OYUNCU’
Transferde adı geçen Volkan Şen’e iliş-

kin soruları da yanıtlayan Fransız çalıştırıcı, 
“İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ben ku-
lübün patronu değil, sadece teknik direktö-
rüyüm. Başkan da benim hangi oyuncuları 
istediğimi biliyor. Volkan Şen’i tanıyorum. 
Ancak kulüple yapılan görüşmelerin bütün 
detaylarını bilmiyorum. Bu konuda bir yo-
rum yapmam doğru olmaz” açıklamasını 
yaptı.
n İHA

Manyama imzaladı!
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, daha önce anlaşma 

sağladığı ve dün Konya’ya gelen Lebogang Manyama ile sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlı 
takıma 3 yıllık imza atan Manyama, Atiker Konyaspor’da 10 numaralı formayı giyecek

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, Güney Afrikalı Milli futbolcu Lebo-
gang Manyama ile 3 yıllık sözleşme imza-
ladı. Daha önce anlaşmaya varılan ve dün 
Konya’ya gelerek sağlık kontrollerinden 
geçen Manyama, resmen Konyasporlu oldu. 
İmza törenine Atiker Konyaspor Basın Sözcü-
sü Ahmet Baydar da katıldı. Törende konuşan 
Baydar, Manyama transferi ile sezonu kapat-
tıklarını ifade ederek, oyuncuyu uzun süredir 
izlendiklerini belirtti. Ahmet Baydar, transfe-
rin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

MANYAMA, UZUN SÜREDİR TAKİPTE
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 

basın toplantı salonunda gerçekleşen imza 
töreninde konuşan Konyaspor Başkan Yar-
dımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar 
“Atiker Konyaspor’umuz açısından hareketli 
geçen bir transfer sezonunu bugün Güney 
Afrika’nın milli futbolcusu Lebogang Manya-
ma’nın imza töreniyle kapatıyoruz. Bir süredir 
medyada hakkında yer alan haberlerde de ol-
duğu gibi Manyama, geçtiğimiz sene üst dü-
zey bir performansla dikkatleri üzerine çeken 
bir futbolcu oldu. Gole yakınlığı ve asistleriyle 
ön plana çıktı. Kendisi uzun süredir takibimiz 
altındaydı” dedi.

TRAORE’NİN SAKATLIĞI İHTİYAÇ DOĞURDU
Yeşil beyazlı takımın Basın Sözcüsü Ah-

met Baydar “Sizlerde yakından takip ediyor-
sunuz, biliyorsunuz Traore’nin durumunu. Ne 
yazık ki Traorenin sakatlığı uzun sürecek gibi 
görünüyor. Dolayısıyla üç kulvarda mücade-
le edeceğimiz sezonda bir futbolcuyu daha 
transfer etmenin doğru olacağını düşünerek 
Manyama’yı kulübümüze kazandırdık. Her iki 
taraf için de hayırlı uğurlu olsun” şeklinde ko-
nuştu. Konyaspor’un yeni transferi Manyama 
geçtiğimiz sene 14 gol ve 6 asistle ülkesinde 
yılın futbolcusu oldu. Lebogang Manyama 
Atiker Konyaspor’da 10 numaralı formayı 
giyecek.

MANYAMA KİMDİR?
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un kadro-

sunda kattığı Güney Afrikalı oyuncu Lebogang 
Manyama 1990 doğumlu ve orta sahada for-
ma giyiyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken futbol-
cu, kariyeri boyunca ilk kez ülkesinin dışında 
forma giyecek. Futbol başladığı günden bu 
yana Güney Afrika’da çeşitli takımlarda oyna-
yan Manyama, ülkesinin milli takımında da 
görev yapıyor. Manyama, geçtiğimiz sezon 
ülkesinde yılın oyuncusu seçilmişti.
n SPOR SERVİSİ
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Nalçacılılar, tesislere çıkarma yapacak
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, se-

zonun 4.maçında iç sahada Aytemiz Alanyaspor’u 
konuk edecek. Ancak Konyaspor taraftarı, fede-
rasyonun verdiği 5 maç seyircisiz oynama cezası 
nedeni ile bu karşılaşmada da yerini alamayacak. 
Bunu göz önünde bulunduran Konyaspor taraftar 
gruplarından Nalçacılılar Taraftarlar Derneği, takı-
mın moralsiz kalmaması için bugün Konyaspor’un 
yapacağı idmana çıkarma yapacak. Konya Büyük-
şehir Belediye Stadyumu’ndaki idmana gidecek 
olan Nalçacılılar Taraftarlar Derneği ve diğer 
Konyasporlu futbolseverler, bu önemli karşılaşma 
öncesinde takımına destek verecek. Stadyumdaki 
antrenmana Selçuklu Kulesi önünde ücretsiz ser-
visler kaldırılacak. 

‘YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR’
Nalçacılılar Taraftarlar Derneği konuyla 

alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama 
yayınladı. ‘Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar’ başlıklı 

açıklamada, “Değerli Konyaspor Taraftarı; Son 
1.5 aydır Konyaspor camiası üzerinde oluşan gün-
dem nedeniyle oldukça hareketli günler geçirdik. 
Bu süreçte ağır ve haksız eleştirilere maruz kaldık 
ancak yanlış anlaşılmalara meydan vermemek 
adına çoğunlukla sessiz bir duruş ortaya koyduk.

Şimdi ayağa kalkma, tek ses, tek nefes, tek 
yürek olma, haksızca vurulan darbelerin sahip-
lerine, bu ucuz oyunlarla bizi yıkamayacaklarını 
gösterme vaktidir. Bu düşünceden hareketle, Kon-
yaspor’umuzun yeşil sahadaki temsilcileri olan 
futbolcu kardeşlerimize, asla yalnız yürümeye-
ceklerini göstermek için, Alanyaspor karşılaşması 
öncesi antrenman organizasyonu düzenliyoruz. 
Ben Konyasporluyum diyen herkesi 8 Eylül 2017-
Cuma günü saat 19.00 da yeni stadyum önüne 
bekliyoruz. Şunu kimse unutmasın; Rüzgar Kaya-
dan Sadece Toz Alır” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Burak Saban 
Maraşspor’da 

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
geçen sezon başında Orduspor’dan transfer ederek 
pilot takım Konya Anadolu Selçukspor’a kiralık ola-
rak verdiği Burak Saban, Kahramanmaraşspor’a ki-
ralandı. Sezon başında Atiker Konyaspor ile kampa 
katılan burada yeniden Konya Anadolu Selçukspor’a 
gönderilen 1994 doğumlu orta saha oyuncusu 1 yıl-
lığına kiralık olarak Maraş ekibi ile anlaşma sağladı. 
Burak Saban, geçen sezon Anadolu Selçukspor for-
ması ile 25 lig maçına çıkmıştı.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu, kupada 
Bağcılar ile eşleşti
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-

por’un da mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 
3. Tur eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kuraların ar-
dından Yavru Kartal, İstanbul ekibi Anadolu Bağcılar 
ile eşleşti. 36 2. Lig, 18. TFF 1. Lig, 5 Süper Lig ve 
2. Tur’dan gelen 33 takımın katıldığı 3. Tur kurala-
rının ardından belli olan eşleşmelerle, temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor, kupadaki ilk maçını dep-
lasmanda oynayacak. 3. Tur maçları 19-20-21 Eylül 
tarihlerinde yapılacak.
n SPOR SERVİSİ

Tuğberk, yaş gününü 
yeşil sahada kutladı
Konya’nın tanınmış simalarından AV. Mehmet 

Ali Genç’in oğlu Tuğberk Genç
10. yaş gününü arkadaşları ile birlikte kutladı. 

Galatasaray altyapısında futbol oynayan Tuğberk 
Genç, doğum gününü takım arkadaşlarıyla ve teknik 
ekiple birlikte kutlamanın heyecanını yaşadı. Prog-
ram, Galatarasay Spor Okulu’nda gerçekleştirildi. 
Tuğberk genç, futbol oynadığı yeşil sahada doğum 
günü pastasını keserek misafirlere ikram etti. Takım 
arkadaşları ve antrenörleri ise 10.yaşını kutlayan 
Tuğberk’i tebrik etti.  n SPOR SERVİSİ

Selçuk Üniversitesi, 2 bin yıllık tarihi canlandırıyor
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hasan Bahar’ın Beyşehir 
Fasıllar Mahallesi’nde gerçekleştirdi-
ği araştırmadan yola çıkılarak Türkiye 
Jokey Kulübü, Türkiye Binicilik Fede-
rasyonu ve Beyşehir Belediyesi’nce 
Lukuyanus Anıtı’nda ilk kez ‘Lukuya-
nus Atlı Dayanıklılık Yarışmaları’ dü-
zenlenecek.

Prof. Dr. Bahar, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, Roma-Pagan dö-
nemine ait anıtın, genç yaşta hayatını 
kaybeden ‘Lukuyanus’ isimli binici 
anısına yaptırıldığını, anıttaki kitabenin 
de at yarışlarının kurallarını anlatan en 
eski kitabe olduğunu ve gerçekleştiri-

lecek yarışların o günün kurallarına 
uygun yapılacağını ifade etti. Selçuk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan 
Bahar’ın da davet edildiği program 
Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin 
Kadri Ekinci, Türkiye Binicilik Fede-
rasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora ve 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun’un katılımıyla gerçekleştirilecek. 

10 Eylül 2017 Pazar günü Beyşe-
hir’in Avşar Mahallesi’nde Roma-Pa-
gan döneminin kurallarıyla gerçek-
leştirilecek koşuların kupa töreni ise 
Fasıllar Mahallesi’nde yer alan Luku-
yanus Anıtı önünde düzenlenecek.  
n SPOR SERVİSİ

‘O salon dolmalı’
Türkiye Basketbol 1. Ligi 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdüren Selçuklu Belediyespor 

Basketbol takımı Genel Menajeri Bekir Yarangüme, yaptığı açıklamalarda Konya’da basketbol 
potansiyelinin olduğunu ve Selçuklu Belediyespor’un basketbolu canlandıracağını ifade etti

Medicana Konya Hastanesinde ya-
pılan sağlık kontrollerinden sonra açıkla-
malarda bulunan Selçuklu Belediyespor 
Genel Menajeri Bekir Yarangüme, Kon-
yalı basketbol severlerden destek bekle-
diklerini belirterek, “Basketbol Konya’da 
çok sevilen bir spor. Çok büyük bir po-
tansiyel var, bunu canlandıracağımızı 
düşünüyorum. Selçuklu Belediyespor 
çok önemli bir adım attı bu anlamda. Be-
lediye başkanımız, kulüp başkanımız ve 
yöneticilerimiz bize bu kısa süreçte en iyi 
şekilde yardımcı oldular. Biz de çok kısa 
sürede çok önemli yol kat ettik, takımımızı 
kurduk, antrenmanlara başladık. Medica-
na Konya Hastanesine de çok teşekkür 
ediyoruz sponsorluk anlaşması için. Böy-
le bir değerin bizim yanımızda olması bizi 
çok mutlu ediyor. Bunun diğer şirketler-
den ve kişilerden de sponsorluk desteği 
olarak katlanarak, artarak gelişmesini 
bekliyoruz, bu çok önemli bizim için. Kon-
ya halkının da sahada bizi en iyi şekilde 

desteklemesini bekliyoruz, salonu dol-
durmalarını bekliyoruz. Bu yıl için hedefi-
miz ligde kalıcı olmak. Doğru yapılanma 
zaten var. Bunu pozitif anlamda geliştire-
rek, sağlam temeller kurularak önümüz-
deki yıllarda çok daha büyük hedefler için 
konuşabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘KONYA HALKININ 
DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ’

Selçuklu Belediyespor Basketbol 
Takımı kaptanı Nezih Özbakır da hedef-
lerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, 
“Geç kurulmamıza rağmen iyi bir takım 
oluştu. Bunu da güzel antrenmanlarla iyi 
bir şekilde değerlendirdik. Önümüzdeki 
dönemlerde de güzel bir kamp süreci 
bizi bekliyor. Orada da iyi bir arkadaşlık, 
kaynaşma süreci geçirerek sezona iyi bir 
Samsun maçıyla başlangıç yapmak isti-
yoruz. Konya halkının da bize desteğini 
esirgemeyeceğine eminim” dedi.

‘KONYA VE TÜRK BASKETBOLUNA 
KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ’

Takımın 2. kaptanı Yunus Çankaya 
ise, Konya basketboluna katkı yapmak 
için çalıştıklarını belirterek, “Öncelikle 
Konya şehri için hayırlı olsun. Önemli bir 
değer önemli bir şehir ve basketbolunda 
tabi daha öncesinde Konya’da güzel işler 
olduğunu yani revaçta olduğunu biliyoruz. 
2 senelik bir aradan sonra tekrar bir olu-
şum var. Takım yeni kuruldu biz de birkaç 
gündür buradayız, çalışmalara başladık. 
Ş uan için her şey iyi gidiyor. 

Yabancı arkadaşlarımız da aramıza 
katıldı. Bunun hemen sonrasında da 1 
haftalık bir kamp süreci geçireceğiz. On-
larla da orada güzel bir kaynaşma ortamı 
olacak diye düşünüyorum. Güzel bir olu-
şum var inşallah hem Konya basketbolu 
adına hem Türk basketbolu adına önemli 
değer olur burası. Bizde elimizden geldi-
ğince Konya basketboluna katkı yapmak 
için bu sene her şeyi yapacağız” şeklinde 
konuştu.
n İHA

Bekir Yarangüme



‘Kadro derinliği yeterli’
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, 

Avrupa Ligi maçlarının da başlaması ile birlik-
te yoğun bir tempo geçirecek. 22 gün içinde 6 
maça çıkacak olan Anadolu Kartalı, bu karşı-
laşmalarda iyi sonuçlar ile ayrılmak istiyor. Ko-
nuyla ilgili açıklamalar yapan Atiker Konyaspor 
Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, iç sahada oyna-
nacak olan Alanyaspor maçını kazanmak, aynı 
zaman Avrupa Ligi’ndeki Marsilya maçında da 
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini 
ifade etti.

‘KATKI SAĞLAYACAK 
OYUNCULAR TRANSFER ETTİK’

Konyaspor’un yeni sezon kadrosunun ge-
çen seneye göre daha derin olduğunu belirten 
Ahmet Baydar, her oyuncunun verimli olacağını 
söyleyerek, “Milli maç arasının ardından Alan-
yaspor karşılaşmasıyla yoğun bir maç trafiğine 
giriyoruz. Önümüzdeki süreçte Süper Lig ve 
UEFA Avrupa Ligi’nde 22 günde 6 karşılaşmaya 
çıkacağız. Geçtiğimiz sezon üç kulvarda müca-
dele ederken kadro derinliğiyle ilgili bazı sorun-
lar yaşamıştık. Bu sezon aynı sıkıntıları yaşa-
mamak için mücadele ettiğimiz her kategoride 
takımımıza katkı sağlayacak önemli futbolcular 
transfer ettik. Sayın hocamız Mustafa Reşit 
Akçay hangi müsabakada kime forma şansı 
verirse versin futbolcularımız bu görevi layıkıyla 
yerine getireceklerdir” ifadelerini kullandı.

 ‘İSTEDİĞİMİZ SONUÇLA 
AYRILACAĞIMIZA İNANIYORUZ’

İç sahada oynanacak olan Süper Lig 4.hafta 

maçından galibiyet ile ayrılmak istediklerini ifa-
de eden Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar, “6 
maçlık periyodun ilk ayağında Alanyaspor ile 
karşılaşacağız. Geçtiğimiz sene özellikle ikinci 
yarıdaki performanslarıyla dikkatleri üzerlerine 
çeken bir ekip Alanyaspor. Önemli futbolcu-
lara sahipler. Ancak sezon başından bu yana 
gelecek için umut vadeden bir görüntü içinde 
olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 
Rakibimize saygı duymakla birlikte kazanmak 
için sahaya çıkacağız. Bu sezon oynadığımız 
tüm karşılaşmalarda olduğu gibi Alanyaspor 
maçında da ayağı yere sağlam basan, güçlü, 
iradeli ve kalite seviyesi yüksek bir mücadele 
ile sahadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza 
inanıyoruz” dedi.
 ‘EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ’

Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın 
Sözcüsü Ahmet Baydar açıklamasında UEFA 
Avrupa Ligi’nde oynayacakları Marsilya maçına 
ilişkin olarak ise, “Cumartesi akşamı taraftarı-
mızdan yoksun olarak çıkacağımız Süper Lig 
karşılaşmasından sonra UEFA Avrupa Ligi’nde 
dünya futbolunun önemli takımlarından biri 
olan Marsilya ile deplasmanda karşılaşacağız. 
O müsabakada da aynı performansı sergileye-
rek önce ülkemizi sonra şehrimizi en iyi şekilde 
temsil etmek istiyoruz. Bize inananları mahcup 
etmemek için elimizden gelen gayreti göstere-
ceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklin-
de konuştu. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 9 Eylül 
Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 

20.00’de başlayacak olan Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor mü-
cadelesinde Bülent Yıldırım’ın düdük çalacağını açıkladı. Yıldırım’ın 

yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Asım Yusuf Öz yaparken, ma-
çın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak. Bülent Yıldırım, 

geçen sezon Konyaspor’un Fenerbahçe’yi ağırladığı 
karşılaşmada verdiği kararlar ile eleştiri 

almıştı. n SPOR SERVİSİ

Alanyaspor maçı 
Bülent Yıldırım’ın

Süper Lig ve 
UEFA Avrupa Ligi 
temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’un 
Basın Sözcüsü 
Ahmet Baydar 
yaptığı 
açıklamalarda, 
yoğun bir 
maç trafiğine 
gireceklerini 
ancak kadro 
derinliğinin yeterli 
olduğunu ifade 
etti. Baydar, 
Alanyaspor 
ve Marsilya 
maçları ile ilgili 
açıklamalarda 
bulundu RPS


