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Yüz güldüren hasat!
Biotek Tohumculuk 

tarafından üretilen 
ayçiçeği tohumu 

regata tanıtıldı. Güçlü 
kök ve gövde yapısı 
ile kaliteyi ve verimi 

artıran ayçiçeği 
tohumu, çiftçiler 

tarafından tam not aldı 

REGATA TOHUMUNA 
ÇİFTÇİLERDEN TAM NOT

Çiftçilere ayçiçeği tohumu olarak re-
gatayı tanıtan Biotek Tohumculuk, 
tohumun güçlü kök ve gövde yapısı 
ile yatmaya ve gelişim problemlerine 
karşı dayanıklı bir bitki olduğunu çiftçi-
lere anlattı.  Çiftçiler ise tohumun hasat 
programını ilgiyle izledi. Kalite açısın-
dan tohumun önemine dikkat eden 
çiftçiler regatayı tercih etmeyi düşün-
düklerini dile getirdi. 

GÜÇLÜ KÖK VE GÖVDE 
YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

Biotek Tohumculuk Teknik Müdürü 
Ahmet Yaşa, “Regata, iyi bakım şartla-
rında yüz güldüren bir verim potansi-
yeline sahip,orta erkenci sınıfta yer alan 
bir ayçiçeği çeşididir” dedi. Biotek To-
humculuk Yönetim Kurulu Üyesi Mert 
Can Özen de, Biotek, “Verimi artırmak 
için elimizden gelen ıslah çalışmalarına 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Erken seçim 
olmayacak!

Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ erken seçim tartışmalarıyla 
ilgili olarak son noktayı koydu. 
Bozdağ, “AK Parti seçimlerin 
vaktinde yapılması geleneğini 
sürdürecek. Seçim, 2019’un 3 
Kasım’ında yapılacaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA 15’TE

Sağlık projesi 
tamamlanıyor

Karatay Belediyesi; 21. Sağlık 
Projesi olan Karatay Belediyesi 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni 
hızla tamamlanıyor. Başkan 
Mehmet Hançerli, 2017 yılı 
içerisinde bitirileceğini belirtti.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Su şebekeleri
yenileniyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
Seydişehir’de yürütülen ıslah 
çalışmaları kapsamında Alaylar 
1 Mahallesinde bulunan içme 
suyu sağlayan ana hatları yenili-
yor.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Panagro ile 
ürünler değerlendi

Hayıroğlu, Ovakavağı ve Yar-
ma’da üreticilerle bir araya gelen 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, “Panagro kurul-
du, vatandaş kendisini emniyette 
hissetti, biz olduğumuz için mal 
piyasada değer buldu” dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

MODERN ŞEHİRLEŞME 
İLE TOPYEKÜN KALKINMA!

Bozkır yeni yüzüyle cazibe merkezi oluyor

Bozkır’a gittiğimiz zaman geçmişe göre daha güzel bir il-
çeyle karşılaşıyoruz.  Modern parklar, prestij caddeler, 
kanalizasyon çalışmaları, çocuk oyun alanları, kaldırım ça-
lışmaları... Yenilenmeye başlayan Bozkır, cazibe merkezi 
olma yolunda hızla ilerliyor.

n HABERİ SAYFA 17’DE

ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIK
SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN

Zade Vital ile sağlıklı yaşama katkı

Okulların açılması ve sonbaharın gelmesi ile birlikte kapalı 
ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçiriliyor. Çocuk-
lar için ise pek çok hastalığın yaygınlaştığı bir dönem. Ço-
cukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için omega 3 
ile Zade Vital katkı sağlıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

06 17 suçtan aranan 
zanlı yakalandı 12 ‘Muhtarlar doğrudan 

Başkana ulaşabiliyor’ 13 190 milyon ücretsiz 
ders kitabı dağıtılacak

841. zafer coşkusu yaşanacak Sayacılar hakları için yürüdü!
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Anadolu’nun kur-
tuluş savaşı olan Miryokefalon 
Zaferi’nin 841. yıldönümünde 
düzenlenecek etkinliklere 
bütün Konyalıları davet etti. 
Başkan Akyürek, “Selçuklu 
tarihini bilmek, Selçuklu 
sultanlarını hayırla 
yad etmek hepimizin 
vefa borcu” diyerek 
Miryokefalon Zaferi’nin 
önemine dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Aykent Ayakkabıcalar Sitesi’n-
de bulunan sayacılar haklarını 
alamadıkları için eylem yaptı. 

Kazançlarının yetersiz olduğunu 
dile getiren sayacı esnafı kepenk 

kapatarak, eylem yaptı. Kendi-
lerine atölyeler tarafından hakla-

rının verilmediğini ve sigortalarını 
yaptıramadıklarını söyleyen sayacılar 

atölyedeki patronların düşük miktarlara 
dikim yaptırıyoruz diye Suriyelileri tercih 

ettiklerini belirtti. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Kültürel kodlarımız 
SEDEP’le canlanıyor

SEDEP kapsamında 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’nda “SEDEP De-

ğerlerimizle Varız” sergisi 
açıldı. Milli Eğitim Bakanı 

İsmet Yılmaz, “Çağdaş 
uygarlık seviyesinin üzerine 

çıkmak için değerlerimize 
sahip çıkmalıyız” dedi. 

Selçuklu Belediye Baş-
kanı U. İbrahim Altay da, 

“Bu aslında bir iyilik hare-
keti. Çocuklarımıza sadece 
sınav başarısı ile değil, bizi 

biz yapan değerlerimizi 
anlatabildiğimiz bir sistemi 

uygulamaya çalışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.  

n HABERİ SAYFA 7’DE 
U İbrahim Altayİsmet Yılmaz
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Biotek Tohumculuk tarafından üretilen ayçiçeği tohumu regata, kök ve gövde yapısı kaliteyi ve verimi artırıyor. Ovakavağı Mahallesinde 
yeni bitki tohumunun tanıtım hasadı gerçekleştirildi. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda bitki yağ oranıyla oldukça dikkat çekiyor 

Regata, ayçiçek üretiminde 
verimi ve kaliteyi artıracak!

Çiftçilere ayçiçeği tohumu olarak regatayı tanıtan Biotek Tohumculuk, tohumun güçlü kök ve gövde yapısı ile yatmaya ve gelişim problemlerine karşı dayanıklı bir bitki olduğunu çiftçilere anlattı. Çiftçiler ise tohumun hasat programını ilgiyle izledi.

Karatay ilçesi Ovakavağı Mahal-
lesinde tarla günü düzenlendi. Tarla 
gününe Ovakavağı Mahallesi sakin-
leri ile Biotek Tohumculuk Yönetim 
Kurulu Üyesi Mert Can Özen, Teknik 
Müdür Ahmet Yaşa ile Ziraat Mühen-
disleri katıldı. 2001 yılında kurulan 
Biotek Tohumculuk sebze, tarla ve 
yem bitkileri tohumlarının ıslahı; üre-
timi; yurtiçi ve yurtdışında pazarlan-
ması konularında faaliyet gösteriyor.

Çiftçilere ayçiçeği tohumu olarak 
regatayı tanıtan Biotek Tohumculuk, 
tohumun güçlü kök ve gövde yapısı 
ile yatmaya ve gelişim problemlerine 
karşı dayanıklı bir bitki olduğunu çift-
çilere anlattı. 

Çiftçiler ise tohumun hasat prog-
ramını ilgiyle izledi. Kalite açısından 
tohumun önemine dikkat eden çift-
çiler Biotek Tohumculuk tarafından 
üretilen regatayı tercih etmeyi düşün-
düklerini dile getirdi. 

Tarla Günü’nün açılış konuşması-
nı gerçekleştiren Biotek Tohumculuk 
Teknik Müdürü Ahmet Yaşa,  1990’lı 
yılların sonunda hakim olan yerli to-
hum üretimi, birçok girişimcinin ön-
celiği haline geldiğini belirterek, “ Bio-
tek Tohumculuğunun temelleri 2001 
yılında atılmıştır.  Firma olarak tarla 
bitkileri,yem bitkileri ve sebze tohum-
larının Türkiye’de ıslahı ve üretimine 
kadar uzanmaktadır. Tamamen yerli 
sermaye ile üretim faaliyetlerinde bu-
lunan Biotek Tohumculuk, ülkemize 
kattığı katma değer ve yatırımlarla 
üreticilerimize hizmet etmeye devam 
edecektir” dedi.
BİOTEK’TEN YENİ AYÇİÇEĞİ TOHUMU

Tamamen yerli sermaye ile üre-
tim faaliyetlerinde bulunduklarını 
belirten Biotek Tohumculuk Teknik 
Müdürü Ahmet Yaşa, “Bugün bizi 
burada bir araya getiren yeni ayçi-
çeği çeşidimiz Regata, güçlü kök ve 
gövde yapısı ile yatmaya ve gelişim 
problemlerine karşı dayanıklı bir bitki. 
Regata , ayçiçeğin baş belası olan ve-
rem otuna karşı tolerans göstermek-
tedir. Regata, iyi bakım şartlarında 
yüz güldüren bir verim potansiyeline 
sahip,orta erkenci sınıfta yer alan bir 

ayçiçeği çeşididir. Regata,tabla üze-
rinde merkez doluluğu mükemmel, 
dış bükey ve ideal çapta bir tablaya 
sahiptir. Gövdeden itibaren tablasını 
eğen yapısıyla Regata, güneş yanıklığı 
ve kuş zararına karşı ekstra  koruma 
sağlar. Yağ oranı, alım sırasında fiya-
tını en yüksek seviyeden belirleyecek 
en önemli husus olacaktır” ifadelerini 
kullandı.

‘DAHA İYİ ÜRÜN VEREBİLMEK İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’

Biotek Tohumculuk Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mert Can Özen, Biotek To-
humculuk tarla bitkileri,yem bitkileri 
ve sebze tohumlarında başarılı çalış-

malar yaparak  çalışmaları sürdürdük-
lerini belirten Özen, “ Bugün burada 
firmamızın yeni ürünü olan ayçiçeği 
ürünü olan Regata’yı  Ovakağı Mahal-
lesindeki çiftçilerimiz ile buluşturma-
nın heyecanı yaşadık.  Regata gövde 
yapısı ve güç kalınlığı tarafından ön 
plana çıkan bitkidir. Yağ oranı 48-49 
civarındadır. Biotek Tohumculuk ola-
rak Konya’da ilk ayçiçeği  tarla günü-
nü gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki 
süreçte tarla günlerimizin devamını 
gerçekleştireceğiz. Biotek Tohumcu-
luk ailesi olarak çiftçilerimize daha iyi 
ürün verebilmek için, birim alanında 
alacakları verimi artırmak için elimiz-

den gelen ıslah çalışmalarına devam 
edeceğiz” dedi. 
HASADIMIZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ 

Regata bitkisinin hasadının yapıl-
dığı ürünün sahibi çiftçi Hüseyin Sağ 
ise Biotek, “Tohumculuk firması yet-
kilileri ile birlikte Biotek Tohumculuk 
firmasının yeni ayçiçeği ürünü olan 
regatayı 4 Mayıs 2017’de  tarlarımıza 
ektik ve bugün ise hasadı gerçekleş-
tirdik. Ekiminde ve dikimine kadar 
firma yetkilerin göstermiş oldukları 
ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ede-
rim. Hasadımız yüzümüzü güldürdü” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Ahmet Yaşa Mert Can Özen Hüseyin Sağ
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Erken doğumda göz muayenesi önemli
Ailesinin, Dünyagöz 

Konya’ya, erken doğu-
mu sonrasında oluşan 
Prematüre Retinopatisi 
sebebiyle başvuran İb-
rahim Enes bebek, Doç. 
Dr. Berker Bakbak tara-
fından uygulanan başarılı 
tedavi sayesinde yeniden 
sağlığına kavuştu. ROP 
ile ilgili bilgiler paylaşan 
Doç. Dr. Bakbak, “Ge-
lişimi tamamlanmamış damarların, 
erken doğum sonrası oksijen tedavisi 
sebebiyle anormal derecede genişle-
mesi ile oluşan Prematüre Retinopa-
tisi (ROP), erken doğan bebeklerde 
gözlemlenen en önemli sağlık sorun-
larından bir tanesi. Ailelerin, erken 
doğan bebeklerini göz muayenesine 
getirmesi çok önemli.  Çünkü bebek-
ler, görüp görmediklerini söyleye-
mezler” şeklinde konuştu.

26 haftalıkken 900 gram doğan 
İbrahim Enes bebeğin ailesi,retinal 
damar ve sinirlerinin gelişim prob-
leminden kaynaklı ortaya çıkan göz 
problemleri sonucu Dünyagöz Kon-
ya’ya başvurdu. Doç. Dr. Berker Bak-
bak tarafından uygulanan tedavi ile 
sağlığına yeniden kavuşan İbrahim 
Enes İtemur’un ailesi ise bebeklerinin 

uygulanan tedavi sonrası 
sağlığına kavuşmasından 
dolayı çok mutlu.

İbrahim Enes’in 
durumu ile ilgili açıkla-
mada bulunan Doç. Dr. 
Bakbak, “İbrahim Enes 
bebek yeni doğan bebek-
lerde erken doğuma bağlı 
olarak ortaya çıkan pre-
matüre retinopatisi nede-
ni ile hastanemize geldi. 

15 dakika süren bir ameliyatla bebe-
ğimizi sağlığına kavuşturduk. Bunu 
sürekli söylüyoruz ama tekrar hatır-
latmakta fayda var yeni doğanların 
özellikle prematüre doğan bebeklerin 
mutlaka göz muayenesi yaptırmala-
rı gerekiyor. Çünkü bebekler görüp 
görmediklerini söyleyemezler. Bu 
konuda ailelerin daha bilinçli davran-
maları gerekir” dedi.

İbrahim Enes bebeğin babası Em-
rah İtemur ise, “Bebeğimiz 26 hafta-
lıkken 900 gram olarak doğdu. Göz 
muayenesinden sonra doktor ame-
liyat olması gerekiyor dediğinde çok 
tedirgin olduk ama sağ olsun Berker 
Bey çocuğumuzu sağlığına kavuştur-
du. Doktorumuza ve Dünyagöz Konya 
ailesine çok teşekkür ederiz” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

MEDAŞ’tan kaliteli 
hizmet için yatırım

MEDAŞ (Meram Elektrik Dağı-
tım A.Ş) yaptığı yatırımlarla bölge-
nin kalkınmasında hizmet vermeye 
devam ediyor. MEDAŞ’ın arıza sa-
yısını azaltmak, gerilim düşümünü 
gidermek ve yeni yerleşim alanları-
na elektrik tedarik etmek için yap-
tığı yatırımlar sürüyor. Geçtiğimiz 
günlerde MEDAŞ Genel Müdürü 
Erol Uçmazbaş ile Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Başer, yapılan 
bir yatırımı yerinde ziyaret ederek, 
incelemelerde bulundu. İnceleme 
sırasında mühendis ve çalışanlarla 
konuşan Uçmazbaş, projenin ilerle-
yişi hakkında bilgi aldı.

Tüm MEDAŞ bölgesinde yatı-

rımların son hızla devam ettiğine 
dikkat çeken Uçmazbaş, “Bu yıl ya-
pacağımız yatırım tutarı 286 milyon 
liradır. Bu yatırımı 392 farklı nokta-
da yapıyoruz. Bunun yanında küçük 
ek tesis olarak adlandırdığımız yatı-
rım kapsamında yaklaşık 5 bin adet 
projemiz bulunmaktadır. Amacı-
mız, tüm bu yatırımların yıl sonuna 
kadar tamamlanması ve bir an önce 
vatandaşların hizmetine sunulması-
dır. Bu ziyaretlerle, hem yapılan ya-
tırımların gidişatını inceliyoruz hem 
de sahada zor şartlar altında çalışan 
arkadaşların ihtiyaçlarını birebir 
dinliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkan Vekili Dr. Ekrem Keleş’in babasının emekli imam Ali Ercan, Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Dün Üçler Mezarlığı’na defnedilen Merhum Ali Ercan’ın cenazesine Ekrem Keleş de katıldı

Keleş ve Ercan
ailelerinin acı günü

Diyanet İşleri Başkan Vekili Dr. 
Ekrem Keleş’in babasının (Osman 
Keleş) dayısı emekli imam Ali Ercan 
vefat etti. 

95 yaşında vefat eden Merhum 
Ercan’ın cenazesine Diyanet İşle-
ri Başkan Vekili Dr. Ekrem Keleş, 
Vali Yakup Canbolat, İl Müftüsü 
Ali Akpınar, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De-
kanı Ramazan Altıntaş ve Ercan ai-
lesinin yakınları, sevenleri, dostları 
katıldı. 

Emekli imamlardan Merhum Er-
can, geçtiğimiz gün Hacı Veyis Ca-
mii’nden ikindi namazına müteakip 
üçler mezarlığına defnedildi. Ercan 
ailesi ise gelen yakınlarının taziye 
dileklerini kabul ederek vefat eden 
yakınlarının mezarı başında dua etti. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Ali Ercan’a Allah’tan rahmet, başta 

Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem 
Keleş olmak üzere Keleş ve Ercan 
ailelerine baş sağlığı dileriz.

CENAZELERİN ARKASINDAN 
SÖYLENTİ YAPILMAMALIDIR

Cenaze namazının ardından 

açıklamalarda bulunan Diyanet İş-
leri Başkan Vekili Dr. Ekrem Keleş, 
“Öncelikle aile yakınlarına baş sağ-
lığı diliyorum. Allah cümle geçmiş-
lerimize rahmet eylesin. Dinimiz 
İslam’ın cenazeler konusunda ki 
en temel ilkelerinden biri cenaze-
ye hürmet ve sevgidir. Cenazenin 
arkasından bir takım söylentiler 
ve protestolar İslam dininin temel 
ilkesi ile asla bağdaşmaz. Bu ba-
kımdan gerçekleşen olay İslam 
dini bakımından tasvip edilecek bir 
olay değildir. Peygamber efendimiz 
(S.A.V) bizlere cenazelere hürmet 
göstermeyi öğretmiş ve cenazelerin 
arkasından kötü konuşulmamasını 
tavsiye etmiştir. Cenazeler öfkenin 
üzerinden ifade edileceği bir ma-
teryal yapılmamalıdır” ifadelerini 
kullandı. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Doç. Dr. Berker Bakbak tarafından uygulanan tedavi ile sağlığına 
yeniden kavuşan İbrahim Enes İtemur’un ailesi ise bebeklerinin uygulanan 

tedavi sonrası sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu.

Doç. Dr. Berker Bakbak



Okullar Açılıyor, Peki Çocukları-
mızın Bağışıklık Sistemini Güçlen-
dirmek İçin Neler Yapmalı?

Okulların açılması ve sonba-
harın gelmesi ile birlikte kapalı ve 
kalabalık ortamlarda daha fazla 
vakit geçiriliyor. Çocuklar için ise 
pek çok hastalığın yaygınlaştığı bir 
dönem. Çocukların özellikle bu ay-
larda zayıflayan bağışıklık sistemi; 
sağlıklı, dengeli ve düzenli beslen-
menin yanı sıra besin desteklerine 
ve Omega 3 takviyesine ihtiyaç du-
yuyor. Bu dönemde çocukların ba-
ğışıklık sistemlerini güçlendirmek, 
vücut dirençlerini artırmak için ne-
ler yapmalıyız?

Bağışıklık sistemi, vücudu has-
talıklara karşı koruyan, bakteri ve 
virüs gibi birçok mikro organizmayı 
tanıyıp onları yok eden işleyişle-
rin tümüdür. Bağışıklık sisteminin 
desteklenmesi ve güçlendirilmesi, 
hastalıklara karşı direnç kazanmak 
ve soğuk algınlığı, grip gibi has-
talıklardan etkilenme olasılığını 
azaltmak için çok önemli rol oynu-
yor. Salgın hastalıklar konusunda 
özellikle dikkat etmemiz gereken 
kış aylarında vücut bağışıklığı güçlü 
değil ise tehlike çanları bizler için 
çalıyor demektir. Bu durumdan en 
çok etkilenen ise çocuklar… Yapı-
lan araştırmalar, bağışıklık sistemi-
nin çocukluk döneminde kuvvetlen-
dirilmesinin yetişkinlik döneminde 
sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi 
açısından büyük önem taşıdığını or-
taya koyuyor. 

Düzenli beslenmenin yanı sıra, 
çocukların sağlıklı ortamlarda büyü-
mesi, besin destekleri ve Omega 3 
takviyelerinin alınması da bağışıklık 
sisteminin gelişmesinde önemli bir 
rol oynuyor.

İşte Bağışıklık Sistemini Güç-
lendirmeye Yardımcı Olan Bitkisel 
ve Deniz Kaynaklı Besin Destekleri:

Cold Press Çörek Otu Yağı:
Bazı besin destekleri, bağışık-

lık sistemi üzerinde olumlu katkılar 
sağlıyor. Bu desteklerin başında da 
Cold Press Çörek Otu Yağı geliyor. 
Günümüzde çörek otu tohumları ve 
yağı üzerinde yapılmış çok sayıda 
klinik çalışma bulunuyor. Tarihte 
de en çok kullanılan ve değer ve-
rilen tohumlar arasında çörek otu 
yer alıyor. Vücudumuz tarafından 
üretilmeyen ve dışarıdan alınması 
gereken esansiyel yağ asitleri içe-
riği açısından zengin olan çörek otu 
yağı,  bağışıklık sistemini güçlen-
dirmeye destek oluyor. 

Yapılan klinik çalışmalar sonu-
cu, çörek otu yağının alerjik has-
talıkların tedavisinde kullanımının 
olumlu etkileri olabileceği belirti-
lirken, sindirimin rahatlatılmasına 
da destek olarak kullanılabileceği 
ortaya çıkıyor. Elde edilen araştır-
maların sonuçları çörek otu yağı 
kullanımının; 

Burun tıkanıklığı,
Burun kaşıntısı, 
Burun akıntısı ve hapşırma atak-

larını azaltabileceğini gösteriyor. 
Cold Press Çörek otu yağını 

Zade Vital Tesisleri’nde GMP (Good 
Manufacturing Practices / İyi Üretim 
Uygulamaları) standartlarında ve 
%100 doğal olarak üreten Zade Vi-
tal, yumuşak kapsül ve sıvı formları 
ile sadece eczanelerde yer alıyor.

Omega 3 Balık Yağı:
Bilim insanlarının ortak tavsiye-

si olan Omega 3 balık yağı takviye-
si, insan vücudunun sentezleyeme-
diği ve mutlaka dışarıdan alınması 
gereken yağ asitleri olan esansiyel 
(elzem) yağ asitlerinin en önemlile-
ri arasında yer alıyor.  

Omega 3 balık yağı, çocukluk 
yaşlarından itibaren çok sayıda 
metabolik faaliyetin sağlıklı devam 
etmesi için gerekli görülüyor. 

Deniz kaynaklı Omega 3 yağ 
asitleri olan EPA ve DHA’yı içeren 
balık yağı; çocuklarda beyin, si-
nir ve göz gelişiminin desteklen-
mesine yardımcı oluyor. Yapılan 
araştırmalarda çocukların sağlıklı 
büyümelerinin yanı sıra Omega 3 
balık yağı takviyesinin astım gibi 
solunum yolu hastalıklarının gö-
rülme sıklığının düşürülmesinde, 
obez çocuklarda insülin direncinin 
azaltılmasında, kilo kontrolünün 
sağlanmasında, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite sendromunda ve bağı-

şıklık sisteminin güçlendirilmesin-
de yardımcı olarak kullanılabilece-
ği belirtiliyor.

Omega 3 balık yağı seçimin-
de, çocuklar için ideal EPA – DHA 
oranları içerip içermediğine, ağır 
metal bulundurmamasına dikkat 
etmek gerekiyor. 

Zade Vital, Ege Üniversitesi 
ARGEFAR ile işbirliği içinde dün-
yanın önemli literatür ve kılavuzla-
rını esas alarak balık yağı yumuşak 
kapsül ve balık yağı şurupları  ile 
doğru Omega 3 desteği sağlıyor. 

Doğru Egzersiz 
Ömrü Uzatır

Uz. Dr.
Mehmet PORTAKAL

ÇOÇUKLAR İÇİN ZİLLER ÇALMAYA HAZIRLANIYOR!

ile sağlıklı yaşam sayfası
Her Cuma

Vital’le
Sağlıklı
Günlere

Okullar açılıyor. Özellikle ilköğre-
timdeki çocuklar için okula başlama 
ve okula dönüş sıklıkla ebeveyn des-
teği gerektirebilir. Makaleler diyor ki 
yeni bir okul yılına iyi bir başlangıç, ço-
cuğun tüm yıl okula olan ilgisini, okul-
daki performansını ve özgüvenini sos-
yal ve akademik olarak etkiliyor. Bu 
nedenle bu hafta sizlere okula dönüş 
için ebeveynlere yardımcı olabilecek 
ipuçlarından bahsetmek istiyorum. 

 Çocuğunuzun beden ve ruh sağlı-
ğının iyi olduğundan emin olun. Okula 
başlamadan önce sağlık kontrollerini 
yaptırın. Okul başlamadan önce gön-
derilmiş olan malzemeleri çocukları-

nızla birlikte gözden geçi-
rin. Okunması gerekenler 
varsa ya da yapılacak ha-
zırlıklar varsa yapın. 

Önemli günleri 
takviminize işaretleyin. 
Açılış törenlerini ve veli 
toplantılarını yazın. Yıl 
içinde çeşitli aktivitelerde 

lazım olabileceği için çocuğunuzun 
sağlık kayıtlarını toparlayın. Okul mal-
zemelerini alın. Çocuğunuz özellikle 
ilk yıllarda eksik malzeme ile okula 
gitmekten mutsuz olabilir. 

Okul başlamadan en az 1 hafta 
önce yatak ve yemek zamanlarını 
ayarlayın. Özellikle yaz aylarında 
düzensiz yemek ve uyku saatlerine 
alışan çocukların okul başlamadan 
düzene sokulması önemlidir. Düzenli 
yemek ve uyku saatleri okul perfor-
mansını anlamlı şekilde etkilemekte-
dir.Televizyonu olabildiğince kapatın. 
Çocuklar okul zamanı televizyondan 
ziyade okula faydalı olacak aktiviteler-

le ilgilenmelidir.  Özellikle çocuk kü-
çük ise okulunu ziyaret edin. Hocalar 
ve okulun durumu ile ilgili bilgi edinin.

Alışveriş önceliklerinizi çocukların 
gelişimine katkıda bulunacak ürünlere 
yönlendirin. Kıyafet ve oyuncaktan 
ziyade kitap vs alın. Evin içinde ders 
çalışmak için rahat alanlar yaratın. 
Evdeki ders çalışma ortamı okul ba-
şarısını önemli şekilde etkilemektedir.

Okul eşyalarının ve kitaplarının 
durması için özel bir yer ayırın. Böy-
lece ders çalışırken her şey çocukların 
elinin altında olur. Beslenme düzenini 
gözden geçirin. Gerekli ise takviyeler 
verin. Omega-3 desteğinin okul per-
formasına olan etkisi bilinmektedir. 

Tüm çocuklarımıza mutlu ve ba-
şarılı bir okul dönemi dilerim. 

Kaynak:
Feinberg T and Cowan K.  Back to 

school transitions: Tips for parents. 
NASP (National Association of School 
Pyschologists). 2010;  Helping Child-
ren at Home and School III. S1H4-1

Sevgili okurlar, hareketsizlik sağlığı-
mızın en büyük düşmanlarından biridir; 
hareketsiz kalmayalım. Düzenli fiziksel 
aktivite, kas gücünü ve esnekliğini artı-
rır. Ayrıca yorgunluğu azaltır, kas-eklem 
kontrolü sağlanır ve dengenin korunma-
sına katkı sağlar, esneklik artar, eklem 
hareket açıklıkları en güzel şekilde de-
vam eder, vücudumuzun kondüsyonu ar-
tar, refleksler gelişir, kas ve kemiklerimiz 
güçlenir, duruşumuz daha sağlıklı hale 
gelir.

*Düzenli fiziksel aktivite, sadece 
kas-iskelet sistemi için değil; kalp ve be-
yin fonksiyonlarının düzenlenmesi ayrıca 
bazı hastalıkların önlenmesinde ve teda-
visinde de son derece önemlidir.

*İdeal kilomuzun üzerindeysek, kilo 
vermek için çaba göstermeliyiz. Kilo ver-
mek hem fiziksel şikayetlerimizin düzel-
mesine hem de sağlığımızın korunması-
na yardım edecektir.

*Bazı kuralları alışkanlık haline geti-
relim; örneğin alışveriş poşetlerimizi iki 

elimizde eşit ağırlık olacak şekil-
de taşıyalım, yere eğileceğimiz 
zaman belimizi değil dizlerimizi 
bükelim,otururken sırtımız düz 
bir şekilde arkamıza yaslanma-
lıyız, telefonla konuşurken asla 
telefonu başımızla boynumuz 
arasına sıkıştırarak konuşmaya-
lım...

*Vücudumuzu zorlayıcı hare-
ketlerden kaçınalım. Bizim için ağır olan 
cisimleri asla kaldırmayalım,itmeyelim 
ve çekmeyelim.

*Yatağımızı,koltuğumuzu ve çalışma 
koşullarımızı; belimizi ve boynumuzu 
rahat ettirecek ve koruyacak şekilde dü-
zenleyelim.

*Boynumuzu ,sırtımızı,belimizi dik 
ve dengeli tutalım.Uzun süre aynı vücut 
pozisyonunda kalmayalım.

*Egzersiz,düzenli ve tekrarlı olarak 
yapılması gereken fiziksel aktivitedir.Bu 
nedenle egzersizlerimizi düzenli olarak 
yapmaya gayret gösterelim.

Hızlı sonuç alamıyorsak cesaretimiz 
kırılmasın.Unutmayalım ki başarı ge-
nellikle uzun çalışma sonrasında ortaya 
çıkar.

*Egzersizlerimizi yaparken nefesimi-
zi tutmayalım,düzenli nefes alıp vermeye 
çalışalım.

*Yemeklerden hemen sonra egzersiz 
yapmayalım,en az bir saat sonra egzersiz 
yapalım.

*Herhangi bir egzersizi yaparken 
şiddetli ağrı hissediyorsak,kesinlikle o 
egzersizi yapmayalım.Bu durumu dokto-
rumuza ve fizyoterapistimize danışalım.

Sağlıklı günler dileğimle...

Okula Dönüş 
Zamanı İçin İpuçları

Zade Vital Gnl. Mdr.
Beril KOPARAL

HAZIRLAYAN 
FAHRİ ALTINOK
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Servis araçlarıyla ilgili toplantı yapıldı Alay Caddesi’nde zincirleme kaza yaşandı
Okulların açılacak ol-

ması dolayısıyla çocukların 
servis araçlarında daha 
güvenli bir şekilde taşın-
ması için ilgililerin katılı-
mıyla bir toplantı düzen-
lendi. 

Mevlana Kültür Mer-
kezinde gerçekleşen top-
lantıya, İl Emniyet ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İl Jan-
darma Komutanlığı, Bü-
yükşehir Belediye Başkan-
lığı, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme İl Müdür-
lüğü, Konya Ticaret Odası, 
Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Odası Baş-
kanlığı temsilcileri ve bu 
odalara bağlı okul servis araçlarını 
kullanacak olan şoförler, seçilecek 
öğrenci temsilcileri, servis araçlarıy-
la öğrencileri taşınan beş okul mü-
dürü ve okul aile birliği temsilcileri 

katıldı. Toplantıda, okul bahçesinde 
çocukların servis araçlarına daha 
huzur ve güven içinde binmeleri ve 
güven içinde yolculuk yapmaları-
nı sağlamak, daha güvenli bir okul 
yolu oluşturmak için trafik güvenli-

ğini artırıcı önlemlerin belirlenmesi, 
alınan kararlara ilişkin denetim ya-
pılması ve tüm önlemlerin sürdü-
rülebilir bir şekilde planlanması ve 
uygulaması konuşuldu.
n İHA

Sabah saatlerinde 6 araç zincir-
leme trafik kazasına karıştı. Kaza, 
Tren Garı civarında bulunan Alay 
Caddesinde meydana geldi.6 araç 
birbirine girdi. 34 RET 71 plakalı 
aracın aniden durmasıyla araka-
dan gelen 42 CZK 11, 42 BJK 38, 
42 LE 774, 42 DR 620 34 ve 42 AJ 

998 plakalı araçlar önlerindeki ara-
cı fark edemeyerek kazaya karıştı. 
Araçların bazılarında maddi hasar 
oluşurken şans eseri herhangi ölen 
ya da yaralanan olmadı. Cadde üze-
rindeki araç trafiği zaman zaman 
durma noktasına geldi. Araç sahip-
leri ise yaşadıkları kaza şokunu bir 

süre atlatamazken olay yerine trafik 
polisini çağırdı. Gelen ekipleri olay 
yerinde incelemelerde bulunarak 
araçlar yoldan kaldırdı. Araçların 
ortadan kaldırılmasıyla birlikte cad-
de üzerinde ki trafik tekrardan nor-
male döndü. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Alaylar’da içme suyu 
şebeke hatları yenileniyor

Selva Gıda, İstanbul Gıda 
Fuarı’nda lezzetlerini tanıttı

Seydişehir KOSKİ Alaylar 1 
Mahallemizde yaklaşık 5 Bin met-
relik 100 yıl ömürlü, yüksek basın-
ca dayanıklı, sağlıklı polietilen boru 
döşeyerek içme suyu şebekelerini 
yenileme çalışması başlattı. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü, Seydişehir’de 
yürütülen ıslah çalışmaları kapsa-
mında Alaylar 1 Mahallesinde bulu-
nan içme suyu sağlayan ana hatları 
yeniliyor. Alaylar 1 Mahallesinde 
başlatılan içme suyu yenileme çalış-
malarını Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal yerinde inceledi. 6360 Sayılı 
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’yla 
birlikte tüm yerleşim birimlerinde 
su ve kanalizasyon hizmeti veren 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü, Alaylar 1 Mahal-
lesinde daha önce yapılmış, yıllardır 
kullanıldığı için ekonomik ömrünü 
tamamlamış ve sıksık arızaya mey-
dan veren boruları yenileyerek sızan 
su kaybı da önlemeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan 

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
“Yıllar önce şebekesi döşenmiş su 
hatlarının geçtiği borular zamanla, 
aşınmış ve deformasyona uğramış. 
Bu durumda insan sağlığını olum-
suz etkilediği gibi hat üzerinde sık 
sık arızalara da neden oluyor. Bu 
yüzden işletim ömrü dolan borula-
rı, yüksek yoğunluklu borularla de-
ğiştiriyoruz. Uzun ömürlü, sağlıklı 
ve yüksek basınca dayanıklı olması 
dolayısıyla da daha çok polietilen 
boruları tercih ediyoruz. Seydişehir 
Alaylar 1 Mahallesinde gerçekleştir-
diğimiz anahat su şebeke ıslahı ça-
lışmalarında KOSKİ Genel Müdür-
lüğümüz, 90’lık, 120’lik ve 200’lük 
çaplarda yaklaşık 5 Bin metre uzun-
luğunda 100 yıl ömürlü, yüksek 
basınca dayanıklı, sağlıklı polietilen 
borular kullanılıyor. Ben çalışma-
larından dolayı Konya Büyükşehir 
Belediyemize ve Seydişehir KOSKİ 
ekiplerimize teşekkür ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi; 21. sağlık projesi olan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni 
hızla tamamlanıyor. Başkan Mehmet Hançerli, 2017 yılı içerisinde bitirileceğini belirtti

Karatay’ın 21. sağlık
projesi tamamlanıyor

Sağlık alanında gerçekleştirdiği 
projelerle 20 Sağlık Tesisini İlçeye 
kazandırarak Karatay Belediyesi; 21. 
Sağlık Projesi olan Karatay Belediyesi 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni hızla 
tamamlanıyor.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay’da sağlık ala-
nında önemli bir ihtiyaç olan Karatay 
Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezi’nin 2017 yılı içerisinde bitirile-
ceğini belirtti. Başkan Hançerli 2395 
metrekare inşaat alanında 870 met-
rekare arsa üzerinde 3 katlı olarak ya-
pılan merkezin kaba inşaatının sona 
erdiğini, ince imalatlarında bitme se-
viyesine yaklaştığını söyledi. Başkan 
Hançerli, Merkezin içerisinde 20 adet 
diş kliniği, röntgen odaları, laboratu-
var, alçı odası, Bay-Bayan Mescit gibi 
pek çok hizmetin yer alacağını belir-
terek Karatay’a yakışır bir tesis inşa 

etmek için hummalı bir çalışma içeri-
sinde olduklarını dile getirdi. Başkan 
Hançerli yapılan sağlık yatırımları ile 
Karatay’da sağlık ocağı ihtiyacı kal-
madığını belirterek; Yediler, İşgala-
man, Karakulak, Karaaslan, Burhan-
dede, Çataltömek, Karkent, Karbel, 

Çatalhüyük, Saraçoğlu, Selim Sultan, 
Büyüksinan, Zenburi, Kalenderhane, 
Karşehir, Numune Hastanesi Karatay 
Semt Polikliniği, İstiklal ASM, Ulubat-
lı Hasan 2 nolu ASM, Kalenderhane 
ASM, Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi olmak üzere 20 

sağlık merkezini Sağlık Müdürlü-
ğü’ne ve Karatay’a kazandırmanın 
mutluluğu içerisinde olduklarını vur-
guladı. Başkan Hançerli yine Karatay 
Belediyesi tarafından yapımı gerçek-
leştirilen Karatay KETEM’de (Kanser 
Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Mer-
kezi) son teknoloji ürünü cihazlarla 
kanser taramalarının devam ettiğini 
dile getirdi. Başkan Hançerli Karatay 
Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zi’nin de tamamlanması ile Karatay 
Belediyesi tarafından yapılan sağlık 
merkezi sayısının 21’e yükseleceğine 
dikkat çekti. Karatay Belediyesi Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi’nin Karatay’a 
ve Konya’ya şifa kaynağı olması te-
mennisinde bulunan Başkan Han-
çerli, çalışmaların Karatay’da yaşam 
kalitesini daha da yukarılara taşımak 
için devam edeceğini belirtti.
n HABER MERKEZİ 

Selva Gıda’nın uluslararası 
ödüllü makarnası, iTQi ve Türki-
ye Aşçılar Derneği’nin ‘WorldFood 
İstanbul’daki şovunda ünlü aşçılar 
tarafından pişirildi.

İttifak Holding bünyesinde gıda 
sektöründe faaliyet gösteren, kurul-
duğu günden bu yana Türkiye’nin 
en önemli un, irmik ve makarna 
ihracatçısı olan Selva Gıda, “Gıda 
Dünyası’nın Türkiye Buluşması” 
olarak değerlendirilen ‘WorldFood 
Istanbul Uluslararası Gıda Ürünle-
ri ve Teknolojileri Fuarı’nda yerini 
aldı.  Avrupalı 100’ü aşkın şef ve 
tadım uzmanı tarafından değerlen-
dirilerek gıda alanında tat ve kalite 
konusunda en itibarlı ödüllerden 
biri olarak kabul edilen dünyanın 
referans kurumlarından merkezi 
Brüksel’de bulunan Uluslararası 
Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tara-
fından, yıllarca üst üste aldığı üstün 
lezzet ödüllleri ile ‘Kristal Ödül’ün 
sahibi olan Selva Gıda’nın makarna-
sı, WorldFood İstanbul’da, iTQi ve 
Aşçılar Derneği iş birliğinde düzen-
lenen şovda, iTQi’nin tek Türk jüri 
üyesi aşçı Fikret Öztürk ve Özlem 
Mekik, Fatih Açıkça, Arif Aktürk ve 

Rüzgar Sünbül isimli aşçılar tarafın-
dan pişirildi. 

Selva Gıda’nın üretiminin yüzde 
50-60’ını ihraç ettiklerini hatırlatan 
Selva Gıda Genel Müdürü Özkan 
Koyuncu, “Bugün 5 kıtada 80’nin 
üzerinde ülkede Selva satılıyor. 
Selva Gıda olarak, dünya insanının 
ortak lezzet anlayışına hitap etmeyi 
önemsiyor ve ürünlerimizi bu anla-
yışla geliştiriyoruz. Böylece, Japon-
ya’dan Somali’ye, Avustralya’dan 
Trinidad Tobago’ya kadar birçok 
sofrada yer buluyoruz. ‘WorldFood 
Istanbul Uluslararası Gıda Ürünleri 
ve Teknolojileri Fuarı’nda da ulus-
lararası ödüllü makarnamız çok de-
ğerli şeflerimizin elinden fuardaki 
ziyaretçilerle buluşturuldu ve ziya-
retçilerimizden tam not aldı” dedi. 

Hububat orijinli ‘Gerçek Gıda’ 
üzerinde yoğunlaşan Selva Gıda, 
sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için 
insan sağlığı ile özdeşleşen gıdalar 
üretiyor. Besleyici, insana faydalı, 
lezzetli, çevreye ve doğaya zarar 
vermeden üretimi yapılan ‘Gerçek 
Gıda’ ürünleri ile sağlıklı yaşamın 
arkasında duruyor.  
n HABER MERKEZİ

‘AK Parti için 2019 yılı çok kısa bir hedef’
AK Parti Konya Milletvekili Halil 

Etyemez, Ilgın’da vatandaşlarla bir 
araya geldi. Etyemez, Ilgın’a bağı-
lı Orhaniye, Çömlekçi, Çobankaya, 
Büyükoba, Kale, Karaköy, Düğer ve 
Zaferiye mahallelerini ziyaret etti.  
Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek 
taleplerini dinleyen Etyemez,15 Tem-
muz Şehitler Meydanı’nda gazetecile-
re yaptığı açıklamada, AK Parti olarak 
halkın ayağına gittiklerini ve gitmeye 
devam edeceklerini söyledi. 

Etyemez, AK Parti mensuplarının 
sadece seçim öncesi değil, her zaman 

vatandaşla iç içe olduklarını ifade 
ederek, şunları kaydetti:  “Gittiğimiz 
yerlerde ‘niye geldiniz, seçim mi var?’ 
şeklinde sorular da soruluyor. Hayır, 
biz seçimde geldiğimiz gibi seçimin 
dışındaki zamanlarda da hemşerile-
rimizle buluşuyoruz. Onlara ziyarete 
gidiyoruz. Seçim biliyorsunuz 2019 
yılında. Henüz iki yıl var ama biz sa-
hada çalışıyoruz. Bugün de milletimi-
ze hizmet etme yolunda milletimizle 
beraberiz. Bizim hedefimiz 2019 
değil, AK Parti için 2019 yılı çok kısa 
bir hedef, bizim 2023, 2053 ve 2071 

gibi uzun vadeli bir vizyonumuz var. 
Onun için bizler ara vermeden çalış-
mak zorundayız.”  İktidar ve muha-
lefetin siyasetin temel unsurlarından 
olduğunu ancak Türkiye’de ana mu-
halefet partisinin ortalıkta olmadığı 
gibi liderinin başka ülkenin siyasetçisi 
gibi davrandığını ileri süren Etyemez, 
şöyle devam etti:  “Ülkemizin aleyhi-
ne, ulusal düzeydeki menfaatlerimize 
ters bir takım söylemlerde bulunuyor. 
Türkiye’yi gidiyor Almanya’ya şikayet 
ediyor veya ‘Türkiye’ye gelmeyin.’ 
şeklinde çağrıda bulunuyor. 

Bu ülkenin siyasetçisinin böylesi-
ne ülkesinin aleyhine açıklama yap-
ması düşündürücü ve kabul edilebi-
lir değil ama herkes kendi çapına ve 
kendi vizyonuna göre hareket eder. 
Kılıçdaroğlu’nun çapı da bu. Bu ülke-
ye hizmet edecek bir çap da olmadı-
ğından dolayı çapının gereğini ifade 
ediyor.”  Etyemez’e ziyaretlerinde, 
AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten 
ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye 
Başkanı Yardımcısı Necmettin Tiftikçi 
ve AK Parti’li belediye meclisi üyeleri 
eşlik etti.   n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli



İHH İnsani Yardım Vakfı, Acil 
Yardım Faaliyetleri kapsamında Ha-
iti’de kasırgadan etkilenen mağdur 
ailelere gıda, su ve sağlık malzemesi 
yardımı ulaştırdı. 

Irma Kasırgası’nın vurduğu Hai-
ti’de 10 binden fazla insan evlerinden 
oldu. Kasırganın felakete yol açtığı 
Haiti’de bazı bölgelere ulaşılamazken 
hayatta kalanlar ise gıda, barınma, 
su, sağlık malzemelerine ulaşmakta 
sıkıntı çekiyor. Şiddetli yağmurlardan 
ve etkili rüzgârlardan kolera ve diğer 
hastalıkları ortaya çıkma riski bulunu-
yor. 

Özellikle başkent Port-Au-Prince 

yakınlarındaki Miragoâne bölgesinde 
yaşayan 28 bin 815 kişi çok ciddi za-
rar gördü.

Bin 250 kişiye acil yardım
Dünyanın neresinde olursa olsun 

acil yardım bekleyen insanlara yar-
dım ulaştırmaya devam eden İHH İn-
sani Yardım Vakfı da bölgeye giderek 
kasırgadan etkilenen ailelere gıda, su 
ve sağlık malzemesi yardımında bu-
lundu. Yardımlardan şuana kadar bin 
250 kişi faydalandı. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, Hai-
ti’deki Acil Yardım Faaliyetlerine hız 
kesmeden devam edecek. 
n HABER MERKEZİ
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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
15 Eylül 2017 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3137

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 ilçesinde meydana gelen tra-
fik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye 
göre, Seydişehir-Konya karayolunda seyre-
den Mustafa Kaya yönetimindeki 42 ZL 375 
plakalı otomobil, Karabulak Mahallesi Kav-
şağı’nda, Bülent Akyüz’ün kullandığı 07 HYJ 
85 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü 
Kaya ile aynı araçta bulunan Hatice ve Mus-
tafa Çavdar yaralandı. Yaralılar, Seydişe-
hir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 
n AA

Kulu’da173 kilo olan obezite hastası yaşlı 
kadın, obezite hastaları için tasarlanan özel 
ambulansla taşındı. Rahatsızlığı nedeniyle 
Kulu Devlet Hastanesine müracaat eden 
obezite hastası 80 yaşındaki N.Ö., yapılan 
muayenesinin ardından Konya’ya sevk edil-
mesine karar verildi. Normal 112 ambulansı 
ile naklin mümkün olmaması nedeniyle Kon-
ya İl Sağlık Müdürlüğünden obezite hastaları 
için tasarlanan sedyesi büyük ambulans 
talebinde bulunuldu. Yaşlı kadın, Kulu Dev-
let Hastanesi gönderilen özel ambulansla 
tedavisi yapılmak üzere Konya’ya sevk edildi.
n İHA

Obezite hastası
için özel ambulans

Seydişehir’de 
kaza: 3 yaralı

Hüyük’te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 
iki farklı sahte içki imalathanesi ortaya çıkarıldı. Edinilen bil-
giye göre, Hüyük ilçesinde, farklı iki adresin sahte içki imalat-
hanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaşan Konya İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 

Harekete geçen jandarma ekipleri, alınan adli arama ka-
rarına istinaden Hüyük ilçesine bağlı Selki ve Kıreli mahalle-
lerinde sahte içki imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 2 farklı 
adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.K. 
ve Ö.U.’ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 142 
adet sahte alkollü içki bandrolü, 892 adet doluma hazır rakı 

ve votka şişesi, bin 321 adet şişe kapağı, 3 adet sahte dolu 
rakı şişesi, 4 adet bidonda 120 litre etil ve metil alkol, 1 adet 
ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ev-
lerin sahipleri ile birlikte sahte içki üretimi yaparak piyasaya 
sürdüğü iddia edilen 5 kişi jandarma tarafından gözaltına 
alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesine 
sevk edilen şüphelilerden Ö.U. çıkarıldığı mahkeme tarafın-
dan adli kontrol kararıyla, diğer 4 şüpheli ise savcılık sorgusu-
nun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
n İHA 

Sahte içki imalathanesinde baskın

Elektrik kontağından çıkan 
yangın hasara yol açtı

Bacakları parçalanmış 
erkek cesedi bulundu

Sanayi bölgesinde bulunan bir 
büfede iddiaya göre elektrik konta-
ğından çıkan yangın sonrası işyeri 
büyük hasar aldı. 

Yangın, 04.30 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Horozluhan 
Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde 
bulunan bir büfede çıktı. Edinilen 
bilgiye göre, büfeden duman çıktı-
ğını görenler vatandaşlar durumu 
itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiple-
ri yangına müdahale etmek için iş 
yerinin kapısını balyoz ile kırdı. Kapı 
ve pencerelerden müdahale eden 
ekipler alevlere müdahale etti. Yak-
laşık 30 dakika süren yangın sonrası 
iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yan-
gının elektrik sisteminin kısa devre 
yapması sonucu çıkmış olabileceği 
ihtimali üzerine duruluyor.
n İHA 

Henüz kimliği belirlenemeyen 
bir kişiye ait bacakları parçalanmış 
erkek cesedi bulundu. Polis, cesede 
arabanın çarpması üzerinden yol 
çıkarak çıkmış olabileceği ihtimali 
üzerine duruyor.  Olay, 05.00 sıra-
larında Konya-Afyon Karayolunun 
30’uncu kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan 
geçen sürücüler yol kenarında bir 
kişinin hareketsiz şekilde yattığını 
gördü. Bunun üzerine vatandaşlar 

durumu polis, jandarma ve 112 
Acil Sağlık Ekipleri ekiplerine bil-
dirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık 
ekipleri henüz kimliği belirleneme-
yen 45 yaşlarındaki kişinin hayatını 
kaybettiğini belirledi. Vücudunun 
parçalara ayrıldığı öğrenilen erkek 
cesedi üzerine polis ekipleri incele-
me yaptı. Polis ve jandarma ekipleri 
olayın bir trafik kazası sonrası olmuş 
olabileceği ihtimali üzerine duruyor. 
n İHA

17 ayrı suçtan arama kaydı ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Nuri K. (30) 
isimli zanlı kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi

17 suçtan aranan 
zanlı yakalandı

Uzun zamandır kaçak yaşayan ve 
kurulan özel ekip tarafından aranan 
zanlı yakalandı. Zanlının 17 ayrı suç-
tan arama kaydı ve kesinleşmiş 15 yıl 
hapis cezası bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya Em-
niyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 
Ağustos günü merkez Karatay ilçesi 
Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi 
üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan 
bekçinin parasının gasp edilmesi ve 

yaralanması olayı ile ilgili çalışma baş-
lattı. Ekipler, yapılan çalışma sonrası 
şüphelinin daha önce de cezaevine 
girip çıkan ve poliste farklı suçlardan 
toplam 40 kaydı bulunan Nuri K. (30) 
olduğunu tespit etti.

ÖZEL BİR EKİP KURULDU
Hakkında dolandırıcılık, kasten 

adam yaralama, kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma, oto hırsızlığı ve güveni 
kötüye kullanma olaylarından dolayı 

toplam 17 adet arama kaydı bulunan 
Nuri K.’nın yakalanması için Konya 
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro 
Amirliği tarafından özel ekip kurul-
du. Özel ekip uzun süre boyunca Nuri 
K.’nın izini takip etti. Şüphelinin son 
olarak merkez Selçuklu ilçesi Sakarya 
Mahallesi’nde ‘güveni kötüye kul-
lanma’ suçuna karıştığı tespit edildi. 
Gasp Büro Amirliği sivil ekipleri, Nuri 
K.’nın Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Ma-

hallesi’nde bulunduğu bilgisi üzerine 
eve düzenlenen operasyonla şahsı ya-
kalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Nuri K. emniyetteki iş-
lemlerin ardından Konya Adliyesine 
sevk edildi. 17 arama kaydının ya-
nında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası 
bulunan Nuri K., adliyedeki işlemleri-
nin ardından tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
n İHA 

Haitili bin 250 kişiye İHH’dan yardım

Uzun zamandır kaçak yaşayan ve kurulan özel ekip tarafından aranan zanlı yakalandı. Zanlının 17 ayrı suçtan arama kaydı ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunuyor.
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SEDEP kapsamında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda 
“SEDEP Değerlerimizle Varız” sergisi açıldı. Bakan Yılmaz,”Değerlerimize sahip çıkmalı ve farkındalık oluşturmalıyız” dedi

‘SEDEP değerlerimizi aktarıyor’
Selçuklu Değerler Eğitimi Progra-

mı’nın (SEDEP) değerlerin aktarılma-
sı ve yaşatılması konusunda örnek bir 
uygulama olduğunu ifade eden Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,”Çağdaş 
uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak 
için değerlerimize sahip çıkmalı ve 
farkındalık oluşturmalıyız” dedi.

Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-
ramı  (SEDEP) Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu’nda açılan 
sergi ile görücüye çıktı. 5 yıl boyunca 
Selçuklu’da eğitime değer katan Sel-
çuklu Değerler Eğitimi Programı’nın 
(SEDEP) materyal ve etkinliklerinin 
tanıtıldığı “SEDEP Değerlerimizle Va-
rız” sergisi Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz tarafından açıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığıfuayesinde 
düzenlenen programa Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı Alpaslan Durmuş, Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar, öğretmenler, çeşitli 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 
çok sayıda davetli katıldı. Protokol ko-
nuşmalarından önce SEDEP’i tanıtan 
sinevizyon gösterisi izlendi. 

 “SEDEP’İN SELÇUKLU’DA 
OLMASI ÇOK GÜZEL”

“Değerler eğitimi konusunda bir 
farkındalığın oluşturulması gereki-
yor” diyen Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, “Biz dışarıdan bu milletin 
kültürel kodlarına yabancı konuları 
getirip öğretecek değiliz. Bin yıldır, bu 
coğrafyaya girdiğimiz ve ondan önce-
sinde de bu milletin kültürel kodların-
da olan adalet, doğruluk, dürüstlük, 
sabır, yardımseverlik, vatanseverlik 
gibi değerleri aktaran önemli bir proje 
SEDEP. O bakımdan Selçuklu’ da ol-
ması çok güzel. Derslerin ruhu ve özü 
olan, bu milletinde kültürel kodları-
nın aslı olan değerlerimiz konusun-
da farkındalık oluşturmalıyız. Sultan 
Alpaslan’ın Malazgirt’te yaptığı dua 
duamızdır; “Allah’ım niyetimiz halis-
tir bize yardım et.” Çağdaş uygarlık 
seviyesinin üzerine çıkmak istiyoruz, 
cehalet ve yoksullukla olan savaşta 
galip gelmek istiyoruz. Bu yüzden 
değerlerimize sahip çıkmalı ve far-
kındalık oluşturmalıyız. Bu serginin 
hazırlanmasında emeği geçen Sel-
çuklu Belediye Başkanımız ve çalışma 
arkadaşlarına, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi yöneticilerine ve çalışma 
arkadaşlarına, Selçuklu Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum ” dedi.

 “SEDEP FARKLI KURUMLARIN 
BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ ÖNEMLİ 

BİR İYİLİK HAREKETİ”
Selçuklu Belediyesi’nin fark-

lı alanlarda birçok iş ve proje üreten 
bir belediye olduğunu ama yapılan 
en kıymetli işin Selçuklu Değerler 
Eğitimi Programı (SEDEP) olduğunu 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “6 yıl önce 
çıktığımız bu yolda projenin bu kadar 
neşv ü nema bulmasından çok büyük 
mutluluk duyuyorum. Bu aslında bir 
iyilik hareketi. Çocuklarımıza sadece 
sınav başarısı ile değil, bizi biz yapan 
değerlerimizi anlatabildiğimiz, buna 

sahip olan bireylerin önemli oldu-
ğunu hissedebildiğimiz bir sistemi 
uygulamaya çalışıyoruz. Önemsedi-
ğimiz işlerden birisi bu projenin bir-
likte yürütülüyor olması. Kurumların 
5 yıldır birlikte çalışıyor olması bence 
çok büyük bir başarı. Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Rektörümüzün 
şahsında Necmettin Erbakan Üniver-
sitemize ve Milli Eğitim camiasına 
çok teşekkür ediyoruz. Başlangıçta 
en büyük endişelerimizden birisi bu-
nun okullarda nasıl uygulanacağı ve 
öğretmenlerimizin buna nasıl tepki 
vereceği idi ama öğretmenlerimiz 
düşündüğümüzden çok daha büyük 
katkı sundular ve çok daha büyük bir 
sahiplenme içinde oldular.Tüm eme-

ği geçen arkadaşlarıma ve değerli öğ-
retmenlerimize teşekkür ediyorum” 
dedi.

“MİLLİ EĞİTİM’İN DESTEĞİNİ HER 
ZAMAN YANIMIZDA HİSSETTİK”
Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-

ramı’nın (SEDEP) her yıl kendini 
geliştirerek yoluna devam ettiğini 
ifade eden Başkan Altay,”Yıl sonu 
değerlendirme toplantılarıyla her yıl 
yeni bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. 
SEDEP’in diğer projelerden farkı da 
öğretmenleri, öğrenci ve velileri bir-
likte ele alan bir program olması ve 
topyekun bir bilgilendirme çalışması 
yürütülüyor olması. SEDEP için çok 
ciddi manada kaynak aktarıyoruz ve 
ciddi manada materyal üretildi ve 

okullarımızda yüzlerce kütüphane 
oluşturduk. Çocuklarımızla yüzlerce 
etkinlik yaptık. Bu gurur bizim için 
fazlasıyla yeter. Hakikaten çok bü-
yük bir mutluluk duyuyorum. Bugün 
burada olmaktan büyük çok büyük 
gurur duydum. Emeği geçen herke-
se, özellikle Alpaslan Beye teşekkür 
ediyorum. Başlangıçta bu işi nasıl ya-
pacağımız konusunda kendisiyle çok 
ciddi çalışmalar yürüttük. Ama bugün 
gelinen noktada hakikaten çok başa-
rılı bir iş oldu. Milli Eğitim camiası bu 
iş nereden çıktı, bize ekstra bir yük 
getiriyor algısının dışında ne kadar iyi 
bir iş yapıyorsunuz diyerek bizi sürek-
li destekledi. Bugün Sayın Bakanımız, 
zâtıalinizin burada olmanızda bu işe 

ne kadar önem verdiğinizin göster-
gesidir. Şahsınızda tüm Milli Eğitim 
Camiasına tekrar şükranlarımı sunu-
yorum” dedi. 

“SEDEP DEĞERLER EĞİTİMİ 
KONUSUNDA TÜM TÜRKİYE’YE 

ÖRNEK OLACAK” 
Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-

ramının (SEDEP) medeniyetimizin 
ve kültürümüzün özünü oluşturan 
değerlerimizi yeni nesillere aktarmak 
amacıyla 5 yıldır başarı ile uygulan-
dığını ifade eden Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar,” Bu 
proje ile ana okulundan liseye kadar 
toplam 130 bin öğrencimize her yıl 
onlarca etkinlikler gerçekleştirildi 
ve yüz binlerce basılı yayın dağıtıldı. 
Yapılan sanatsal, kültürel, sportif ya-
rışmalarla ve yüzlerce etkinlikle yüz 
binlerce insana doğrudan ulaşılırken, 
çocuklarımıza anlatılan değerlerimi-
zin pekiştirilmesi amaçlandı. Yine 
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Tek-
nolojileri Genel Müdürlüğümüzün te-
veccühü ile etkinliklerimizin EBA’ya 
yüklenmesi sureti ile bu sayı yüz bin-
lerle, milyonlarla ifade edilebilecek 
bir düzeye ulaştı. Ayrıca geçtiğimiz 
yıl Başbakanlık Tanıtma Fonumuzun 
desteklediği ‘Türkiye Değerlerini SE-
DEP ile Tanıtıyor’ Projesi ile KKTC 
ve Bosna Hersek’te etkinlikler ger-
çekleştirmek suretiyle ülke sınırlarını 
taşan bir erişime ulaşılmış oldu. Bu 
yıl ise yine Bakanlığımızın teveccühü 
ile Değerler Eğitimi’nin müfredat içi-
ne yerleştirilmesi  ve bununla birlikte 
ülke sathına bu çalışmaların yayılması 
amacıyla birtakım tanıtımlar, sergiler 
ve benzeri etkinliklerin gerçekleşti-
receğiz. Bir eğitim projesinin uygula-
ması olarak başlayan bu süreçte her 
yıl birtakım yeni uygulamalarla proje 
artık bir proje olmaktan çıktı ve bir 
iyilik hareketine dönüştü. Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanımızın tensip-
leriyle de SEDEP  artık bir’ proje’ değil 
bir ‘program’ olarak tanıtılmaya baş-
landı” dedi.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan “SEDEP Değerlerimizle Varız” 
sergisi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-
maz ve protokol üyelerinin kurdela 
kesimi ile açıldı. Beraberindeki heyet 
ile sergiyi gezen Bakan Yılmaz, SE-
DEP’in önemli etkinliklerinden olan 
ve çocukların dürüstlük ve cömertlik 
gibi değerleri içselleştirmesine katkı 
sağlayan “İtimat Bakkaliyesi” standını 
ziyaret etti ve alışveriş yaptı. 
n HABER MERKEZİ 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Biz dışarıdan bu milletin kültürel kodlarına yabancı 
konuları getirip öğretecek değiliz. Derslerin ruhu ve özü olan, bu milletinde kültürel 

kodlarının aslı olan değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturmalıyız” dedi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “6 yıl önce çıktığımız bu yolda projenin 
bu kadar neşv ü nema bulmasından çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu aslında bir iyilik 
hareketi. Önemsediğimiz işlerden birisi bu projenin birlikte yürütülüyor olması” dedi.
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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

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE, YAPRAK YAYLI 
MAKAS İMALATI YAPAN FİRMAMIZDA 

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

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

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

CNC OPERATÖRÜ ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen yapılması rica olunur

3.Organize San.Böl. İhsandede Cad. 10 nolu Sk. No:2 Selçuklu/KONYA
Tel: 0332 239 13 81
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- BAYAN ELEMAN 
  •Çok iyi derecede İngilizce bilen
  •Dış Ticaret Pazaralama ekibinde çalışabilecek seyahat engeli olmayan  
- Gıda mühendisi (Bay - İyi derece İngilizce Bilen)
- Gıda teknikeri
- Kaynakçı
- Elektrik Elektronik teknikeri

Aranmaktadır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEMİRPOLAT TARIM ÜRÜNLERİ NAK.OTM.İTH.İHR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
Büyükkayacık mak.418 sok. no:3/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 245 97 97

Demirpolat bünyesinde
çalıştırılmak üzere;

Bosna  Hersek Mahallesi’nde   Satılık 
Kaloriferli,   2+1 ve  3+1 daireler
0531 710  88 76

SATILIK DAİRELER
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;

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

•Garson
•Mutfakçı

•Vasıflı-Vasıfsız 
Bayan elemanlar alınacaktır.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Adres: Alaaddin Kap Caddesi No:130/C
KTO Karatay Üniversitesi Kampüsü - 

Merkezi Derslik Binası

Tel: 0.532 170 66 67

Firmamız 
bünyesinde
çalıştırılmak 

üzere;
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ELEMANLAR 
ARANIYOR

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

0332 345 16 16

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR.

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

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

ELEMAN 
ALINACAKTIR

KONEL OTOMOTİV A.Ş.
Adres : 1. Organize Sanayi Bölgesi
Sıhhiye Sk. No: 4 Selçuklu Konya

0332 248 23 60-61

· AHÇI
· DÖKÜM TAŞLAMACILARI
ELEMANLAR ALINACAKTIR

SSK + YEMEK + SERVİS
MÜRACAAT OSMAN KÜÇÜKKIRLI

-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

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

GAZ ALTI
KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

GAZ ALTI VE 
ELEKTRİK

KAYNAKÇILARI
ALINACAKTIR

UNORMAK MUHASEBE DEPARTMANI
UNORMAK DEĞİRMEN MAK.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

KONYA 3.ORG.SAN.BÖLGESİ 
7.SK.5/1 SELÇUKLU/ KONYA

TEL : 0332 239 10 16

ARGON KAYNAKÇISI 
ARANIYOR

Paslanmaz gıda makinaları imalatında 
çalıştırılmak üzere argon kaynakçısı alınacaktır.

Müracatlar şahsen firmamıza yapılması gerekmektedir
Fetih Mah. Sönmez Sok. No: 8 42030 Konya

Tel: 0332 355 03 55

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere seyehat 
engeli olmayan mobilya, elektrik işinden anlayan  

elemanlar ve vasıfsız elamanlar alınacaktır.

İletişim :0332 346 06 06

ZAYİ
Aksaray Üniversitesi Berat 
Cömertoğlu MYO Yerel 
yönetimler bölümünden aldığım 
öğrenci kimlik kartımı kaybettim 
hükümsüzdür.

Öğr No: 142104017
Ayşe KALAYCI

Z-246
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de  

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ

2017/3852 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1. İhale Tarihi : 28/09/2017 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.
2. İhale Tarihi : 19/10/2017 günü, saat 10:20 - 10:25 arası.
İhale Yeri        : Harmancık Mah. Karatepe Sok. No: 89 / 3 MERAM KONYA
No Takdir Edilen 

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 30.000,00 20000 Adet %8 20000 Adet LOHMAN cinsi tavuk 20.000 ADET LOHMAN 
CİNSİ YAKLAŞIK 48 HAFTALIK BEYAZ TAVUKLAR.

(İİK m.114/1, 114/3)
Basın 663749  - www.bik.gov.tr

EKİP ARKADAŞLARI ARIYORUZ
Firmamız Bünyesinde istihdam edilmek üzere;

  Mekanik sistemlerde en az 3 yıl deneyimli,
  Bakım formenliği yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip,
  Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik lise mezunu,
  Takım çalışmasına yatkın,
  İş takibi yapabilen,
  En az B ehliyete sahip, aktif araç kullanabilen,

BAY 
BAKIM VE ONARIM SORUMLUSU

alınacaktır
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır.

Büsan Organize San. Ankara Yolu Girişi 10631 Sokak No: 4 
     Tel: 0332 345 00 10  Karatay / KONYA

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Anadolu’nun kurtuluş savaşı olan Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıldönümünde düzenlenecek 
etkinliklere bütün Konyalıları davet etti. Başkan Akyürek, “Selçuklu tarihini bilmek, Selçuklu sultanlarını hayırla yad etmek hepimizin vefa borcu” dedi 

841. zafer coşkusu yaşanacak 
Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı 

Miryokefalon Zaferi’nin 841. Yıldönü-
mü Kutlanacak.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve KOTEV, Miryokefalon 
Zaferi’nin 841. yıldönümü nedeniyle 
çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek, Anadolu’nun kurtuluş savaşı 
olan Miryokefalon Zaferi’nin 841. yıl-
dönümünde düzenlenecek etkinlikle-
re bütün Konyalıları davet etti. 

Konya Valiliği, Büyükşehir Beledi-
yesi, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim 
Vakfı (KOTEV) işbirliğiyle Miryokefa-
lon Zaferi’nin 841. yıldönümü çeşitli 
etkinliklerle kutlanacak. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, tarihçiler tarafın-
dan Konya’da yapıldığı tespit edilen 
Miryokefalon Zaferi’nin Anadolu’nun 
ikinci Kurtuluş Savaşı, ikinci Malaz-
girt Savaşı olduğunu belirterek, ilkini 
geçtiğimiz yıl başlattıkları etkinliklerin 

bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştiri-
leceğini dile getirdi. 

Anadolu’nun bu savaşla Türk 
yurdu olarak perçinlendiğini kay-
deden Başkan Akyürek, “Selçuklu 

başkenti Konya’dan Türkleri atmak 
üzere gelen Bizans ordusu Bağırsak 
Boğazı’nda hezimete uğratılmış ve 
Bizans imparatoru esir alınmıştır. Sul-
tan Kılıçarslan, Miryokefalon Zaferi ile 
Anadolu’yu bizlere kalıcı olarak vatan 
yapmaya vesile olan şanlı Selçuklu 
Sultanıdır. Geçtiğimiz yılki törenlerde 
Şehir Meydanı’nın ismini Sultan Kılı-
çarslan Şehir Meydanı olarak düzen-
ledik. Selçuklu tarihini bilmek, Sel-
çuklu sultanlarını hayırla yad etmek, 
onların hatıralarını yaşatmak, onların 
mirasçısı olduğumuz duygusuna sa-
hip olmak hepimizin vefa borcu. Mir-
yokefalon Zaferi’nin yeniden anılma-
sı, gün yüzüne çıkarılması, gündeme 
getirilmesinde katkısı bulunanlara 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Başkan Akyürek, etkinlikler kap-
samında düzenlenecek programlara 
bütün Konyalıları davet etti. 

ETKİNLİKLERE DAVETLİSİNİZ 
Miryokefalon Zaferi’nin 841. 

yıldönümü etkinlikleri 16 Eylül Cu-
martesi günü Selçuk Üniversitesi 
Selçuklu Araştırmaları Merkezi’nde 
düzenlenecek sempozyum ile başla-
yacak. Sempozyum katılımcılarının 
Bağırsak Boğazı’nı ziyaret edeceği et-

kinlik, Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda 
Mehter konseri, Alaaddin Camii’nde 
Sultanlar Türbesi ziyareti ve hatim 
duası ile devam edecek. Etkinlikler 
kapsamında Tarihi Kızılören Hanı’nda 
açılış programı düzenlenecek. 

Etkinlikler 17 Eylül Pazar sabahı 
Bağırsak Boğazı’nda Kur’an-ı Kerim 
tilaveti, zafer yürüyüşü ve Bal Kalesi 
önünde düzenlenecek program ile 
sona erecek.
n HABER MERKEZİ 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek



RTÜK, MEB, TRT ve TDK 
iş birliğinde hayata geçirile-
cek projeyle, yerel yayıncılara 
diksiyon, spikerlik ve sunucu-
luk dersleri verilecek.  Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK), yerel yayıncılara dik-
siyon, spikerlik ve sunuculuk 
dersi aldıracak.

RTÜK’ten yapılan açıkla-
maya göre, “Radyo ve Tele-
vizyonlarda Doğru, Güzel ve 
Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yay-
gınlaştırılması Projesi” kapsamında 
yerel ve bölgesel yayın kuruluşu 
çalışanları için diksiyon, spikerlik ve 
sunuculuk kursları düzenlenecek. 

“2017 Türk Dili Yılı” kapsamın-
da hazırlanan proje, yayın tarama, 
değerlendirme ve eğitim bölümle-
rinden oluşuyor.  Proje kapsamında 
ilk olarak Türk Dil Kurumu (TDK) 
tarafından gerçekleştirilecek tara-

mayla, radyo ve televizyon yayınla-
rında kullanılan Türkçenin durumu 
tespit edilecek. Daha sonra tarama 
sonucunda ortaya çıkan rapor ka-
muoyuna sunulacak ve çözüm öne-
rileri planlanacak. 

Yerel ve bölgesel yayın kuru-
luşlarının çalışanlarına yönelik eği-
timler, RTÜK, TDK, Milli Eğitim Ba-
kanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü ve TRT iş birliğiy-
le verilecek.  n AA
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‘Muhtarlar doğrudan Başkana ulaşabiliyor’
Konya Büyükşehir Belediyesi-

nin mahalle muhtarlarına yönelik 
düzenlediği bilgilendirme ve eğitim 
seminerlerine Karatay ilçesindeki 
muhtarlarla devam etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
mahalle muhtarlarına yönelik dü-
zenlediği bilgilendirme ve eğitim 
seminerlerine Karatay ilçesindeki 
muhtarlarla devam etti. Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Salonundaki prog-
rama katılan Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hasan Kılca, muh-
tarları belediyenin birer çalışanı, gö-
nüllüsü mahallelerde birer müdür 
olarak gördüklerini belirtti. Üçün-
cüsünü düzenledikleri eğitim semi-
nerlerini bundan sonra Büyükşe-
hir’e bağlı bin 200 muhtara yönelik 
yapmayı arzu ettiklerini ifade eden 
Kılca, Türkiye’nin belediyecilikte 75 
yıl 1580 sayılı yasayla yönetildiğini 
anımsattı. Kılca, “Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 2005 yılında mahalli ida-
relerde reform niteliğindeki belediye 
kanununun yeniden yapılandırılma-

sıyla belediyeciliğin önü açıldı. Bu 
doğrultuda muhtarların özlük hakla-
rında ciddi düzelmeler oldu. En son 
gelinen noktada 6360 sayılı Büyük-
şehir Belediyesi yasasında yapılan 
değişiklikle Konya ilinin tamamı Bü-
yükşehir’e bağlandı. Bu yasayla ar-
tık muhtarların doğrudan muhatap 

olacağı kendileriyle ilgilenecek bir 
şube müdürlüğü ve üzerinde de bir 
daire başkanlığı oluşturuldu. Buna 
bağlı olarak geliştirilen MUBİS siste-
mi doğrudan belediye başkanımıza 
ulaşmanızı sağlıyor” diye konuştu.

Eğitim programına katılan muh-
tarlara teşekkür eden Büyükşehir 

Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Ko-
ordinasyon Daire Başkanı Mustafa 
Yazlık, yapılan programlarla ilgili 
çok pozitif geri dönüşlerin olduğunu, 
eğitim programlarını diğer ilçelerde 
de devam ettirmeyi düşündüklerini 
belirterek, “Konyamız da belediyeci-
lik hizmetlerini muhtarlarımızla bir-

likte sürdürüyoruz. Muhtarlarımıza 
katılımlarından dolayı teşekkür ede-
rim” dedi. Karatay Muhtarlar Der-
neği Başkanı Göçü Mahalle Muhtarı 
Ahmet Küçük düzenlenen program 
nedeniyle Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Eğitim-

ci Yazar Halil Atalay, sorumluluk 
bilinci ve değerler eğitimi; Dr. Faik 
Özdengül de etkili iletişim konula-
rında seminer verdi. Muhtarlık Bilgi 
Sistemi (MUBİS) eğitiminin de veril-
diği programın sonunda muhtarlara 
katılım sertifikaları takdim edildi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, muhtarları belediyenin birer 
çalışanı, gönüllüsü mahallelerde birer müdür olarak gördüklerini belirtti.

Asıl adı, Ebü’l-A’ver(E-
bu Sevr)Said b.Zeyd b. 
Amr b. Nüfeyl el- Kure-
şi’dir. Peygamberimizin 
hayatta iken cennetle müj-
delediği on kişiden yani 
aşer-i mübeşşeredendir. 
Miladi 600 yılı civarında 
Mekke’de doğdu. Adî b. 
Ka’b oğullarından olup 
soyu dedelerinden Ka’b 
b. Lüey ‘de Hz. Peygam-
ber’in soyu ile birleşir. Babası İslam 
öncesi dönemde Hanif dinine mensup 
olmakla bilinen Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, 
annesi Huzaa kabilesinden Fatıma binti 
Ba’ce’dir. Babasının putlara tapmadığı 
müşriklerin kestiği hayvanların etinden 
yemediği, cahiliye döneminin adetlerine 
değer vermediği ve kız çocuklarının diri 
diri toprağa gömülmesine şiddetle karşı 
çıkmasına bakılacak olursa Said aile or-
tamından dolayı bu inançları benimse-
yen bir kişi olarak yetiştiği söylenebilir. 
Babasının onu Allah’ın birliğine iman 
etmesi konusunda telkinde bulunduğu 
zikredilmektedir.

      Said b. Zeyd, Hz. Ömer›in 
kız kardeşi Fatıma ile Hz. Ömer›de 
Said b. Zeyd ‹in kız kardeşi Atike ile 
evliydi. Hz. Ömer, Peygamberimizi 
öldürmeye karar verdiği zaman eniştesi 
Said›in evine gelmiş ve onlarında 
Müslüman olduğunu duyunca kız 
kardeşini ve eniştesini tartaklamış 
fakat eniştesinin sabırlı davranması 
sonucunda kalbi yumuşamış sorduğu 
sorulara akılcı cevaplar almasından 
sonrada peygamberimizin huzurunda 
Müslüman olmuştu. Said b. Zeyd ve 
hanımı Fatıma›da diğer Müslümanlar 
gibi, müşriklerden çok eziyet çekmişler 
ve Medine›ye hicret etmek zorunda 
kalmışlardır.

    Medine›ye hicret etiklerinde 
Peygamberimiz onu Rafi b. Malik ile ya 
da Übey b. Ka›b ile kardeş ilan etti. Said b. 
Zeyd Peygamberimizin yakın çevresinde 
bulunmuş ve Peygamberimizin 
çevresindeki müşriklerin faaliyetleri 
hakkında bilgi toplama görevi almıştır. 
Bedir gazvesine sebep olan Mekkelilerin 

Suriye kervanı hakkında 
bilgi toplamakla 
görevlendirildiği için 
savaşa fiilen katılamamış 
fakat peygamberimiz ona 
da savaş ganimetinden 
pay çıkarmış, gördüğü 
hizmete karşılık cihad 
sevabını alacağı 
müjdelenmiştir. Uhud, 
Hendek, Hudeybiye 
antlaşması, Mekke›nin 

fethi, Huneyn ve Tebük seferi ile Veda 
haccında bulunan Said peygamberimizin 
vefatından sonra da önemli görevler 
üstlenmiştir. Hz. Ebu Bekir halife 
seçildiği zaman ortaya çıkan ihtilafları 
gidermek için büyük gayret göstermiştir. 
Ecnadeyn savaşında süvari birliklerine 
ve Fihl muharebesinde piyade birliklerini 
kumanda etmiş ve iki savaşında 
kazanılmasında büyük katkı sağlamıştır. 
Yine kumandan olarak katıldığı Yermük 
savaşında ve Dımeşk›in fethinde önemli 
roller üstlenmiştir. Ebu Ubeyde b. 
Cerrah›ın kendisine Dımeşk valiliğini 
teklif etmiş fakat o cihadı tercih etmiştir. 
Hz. Ömer altı kişilik hilafet şurasına 
onu katmamıştır bunun sebebinin de 
akrabalık bağı olması olarak görülebilir.

     Hz. Osman›ın halifeliği zamanında 
Irak›ta bulunan toprakları dolayısı 
ile zaman zaman Kûfe ‹ye gittiği ve 
orada oturduğu bilinen Said b. Zeyd 
fitne olaylarının artmasından dolayı 
Medine›ye çekilmiş ve iç çekişmelerden 
uzak bir hayat yaşamıştır. Hz. Osman 
ve Hz. Ali hakkında yapılan kötü 
propagandaları önlemeye çalışmış, 
gördüğü haksızlıklara karşı daima 
müdahale etmiştir. Hayatının son 
zamanlarını Medine yakınlarındaki Akik 
vadisindeki evinde ziraatla uğraşarak 
geçiren Said b. Zeyd 671 yılında vefat etti. 
Teçhiz ve tekfin işleriyle komşusu Sa›d b. 
Ebu Vakkas ilgilenmiş, cenaze namazını 
ise Abdullah b. Ömer kıldırmıştır.

       Said b. Zeyd peygamberimizden 
kırk sekiz hadis nakletmiş olup rivayetleri 
kütüb-i sitte ‹de yer almıştır.             

          KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HAK YOLUNDA BİR ÖMÜR: SAİD B. ZEYD Hayıroğlu, Ovakavağı ve Yarma’da üreticilerle bir araya gelen Recep Konuk, “Panagro kuruldu, 
vatandaş kendisini emniyette hissetti, biz olduğumuz için mal piyasada değer buldu” dedi 

‘Panagro ile birinci olduk’

Genel Kurul çalışmaları çerçe-
vesinde Hayıroğlu, Ovakavağı ve 
Yarma’da üreticilerle bir araya gelen 
Başkan Recep Konuk, Konya Şeker’in 
değişmez amacının tarladaki üretimi 
büyütmek olduğunu belirterek, “Biz 
üretim artmadan kalkınmanın olma-
yacağını çok iyi biliyoruz ve daha çok 
üretmek ve daha çok ürettirmek için 
yatırım yaptık, yapıyoruz” dedi. 

“100’E YAKIN ÜLKEYE İHRACAT 
YAPIYORUZ”

Başkan Recep Konuk, 16 Eylül 
Cumartesi günü yapılacak Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi Seçimli 
Olağan Genel Kurulu öncesi Kon-
ya’nın dört bir tarafında çiftçilerle 
buluşmaya devam ediyor. Başkan 
Konuk bu çerçevede dün de Karatay 
ilçesine bağlı Hayıroğlu, Ovakavağı 
ve Yarma’da çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin yoğun ilgilisiyle karşı-
lanan AK Parti Karaman Milletvekili, 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Ko-
misyonu Başkanı, Pankobirlik Genel 
Başkanı Recep Konuk’a üreticilerin 
sevgi gösterileri dikkat çekti. Başkan 
Recep Konuk, konvoylarla karşılandı.

Gittiği her bölgede halkla kucak-
laşan, çiftçilerin dertlerini dinleyen, 
Genel Kurul çalışmaları hakkında 
bilgi veren Başkan Recep Konuk, Ha-
yıroğlu, Ovakavağı ve Yarma’da çift-
çilere seslendi.

“Konya Ovasının cefakâr çiftçi-
si emeğinin karşılığını alsın, üretsin, 
ürettiği para etsin, toprağına sahip 
çıksın, köyünü, yerleşim yerini bıra-
kıp gitmesin, ülke ekonomisine katkı 
yapsın diye gecemizi gündüzümüze 
katarak çalıştık. 45 Tesis yaptık, 100’e 
yakın ülkeye ihracat yaptığımız Torku 
markasını oluşturduk ve ülkemizin 
en büyük 5 gıda firmasından birisi 
haline geldik” diyen Başkan Konuk, 
“çiftçinin derdi bizim derdimizdir. 
Biz üretim olmadan kalkınmanın ol-
mayacağını çok iyi biliyoruz ve daha 
çok üretmek, daha çok ürettirmek 
için yatırım yapıyoruz. Yaptığımız ya-
tırımlarla Konya Ovasında artık mısır, 

ayçiçeği, patates de para ediyor. Biz, 
bu zengin toprakların fukara bekçileri 
olmayacağız, diyerek çıktık yola. Besi-
lerimiz değerli, ürettiklerimiz değerli, 
elmamız, üzümümüz değerli. Biz işte 
bunun için çalıştık, mücadele ettik. 
Bizim fabrikalarımızda işlediğimiz 
ürünlerin fiyatı Türkiye ortalamasının 
her ürün grubunda üstünde, biz çift-
çimizi, çiftçimizin ürününü, üretimini 
koruyoruz” şeklinde konuştu.
“SÜT, KANALLARA DÖKÜLÜYORDU”

“Attığımız her adımı üreticimiz, 
çiftçimiz daha çok kazansın diye ata-
rız” diyen Başkan Recep Konuk, “lafla 
peynir gemisi yürümez, çalışacaksın, 
bir taraftan fabrika kuracaksın, diğer 
taraftan bu fabrikaların ürettiklerini 
satacağın pazarlar oluşturacaksın. De-
vasa bir sistemi yöneteceksin, bunu 
akıl terleterek, gecemizi gündüzümü-
ze katarak başarabiliriz. Biz bu tesisle-
ri süs olsun, bir fabrikamız daha olsun 
diye yapmadık. Bu fabrikalar çiftçinin 
ürettiği yere düşmesin, çiftçinin ürü-
nü tarlada kalmasın, çiftçinin ürettiği 
elinde kalmasın, çiftçinin ürettiğine 
talep artsın, çiftçinin ürünü değerini 
bulsun, çiftçi alın terinin karşılığını al-
sın diye yaptık. Dün çiftçimiz sütünü 
para etmiyor diye kanala döküyordu. 
Besi para etmiyordu, çiftçinin malını 
alan parayı ödemiyor, ödeyen, derde 
derman olacak şekilde ödemiyordu. 
İnsanlarımızı hayvancılıktan uzaklaş-
tırmışlardı. Ama şimdi Konya Şeker 
var, Torku var, Panagro var, garanti 
alıcı var. Bakın rakamlar açıklandı, 
Konya’da büyük baş hayvan sayısı 
800 bini geçmiş. Türkiye’de 14 mil-
yon hayvan varlığı var ve bunun 805 
bini Konya’da. Konya büyükbaş hay-
van sayısında birinci sıraya oturmuş. 
Dün niye olmuyordu bu? Panagro 
kuruldu, vatandaş kendisini emni-
yette hissetti, biz olduğumuz için mal 
piyasada değer buldu. Alıcılar kendini 
buna göre ayarlamak zorunda kaldı. 
Kim kazandı, üretici kazandı, çiftçi ka-
zandı” şeklinde konuştu.  

“OTURDUĞUN YERDEN AYÇİÇEK 

FİYATI VERMEK KOLAY”
Ayçiçek konusuna da değinen, 

Başkan Recep Konuk, konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “Oturduğun yerden 
ayçiçek fiyatı vermek kolay. Bakın 
Konya’da biz Hamyağ Fabrikasını 
kurmadan önce ayçiçeği üretimi yıllık 
50 bin tonu bulmuyordu. Biz fabrika-
yı açmadan yıllık en fazla 50 bin ton 
üretime ulaşılmıştı. Şu anda Konya 
400 bin ton ayçiçeği üretiyor. Konya 
Şeker olmasa, ayçiçeğinin alım garan-
tisi olmasa bu rakamlara çıkar mıydı? 
Ayçiçeğini insanlar güvenle üretebilir 
miydi? Bu fiyatları biz vermesek bu 
sürdürülebilir miydi? Konya Şeker 
bunu yaparken de Türkiye’deki ya-
tırım ikliminden faydalandı. Yatırım 
iklimi iyi olmasa biz bunları yapamaz-
dık. Şimdi bana hemen fiyatı açıkla, 
diyorlar, bunu diyenlerin kafasında bir 
tek şey var, beklemek istemiyor, he-
men ürününü satmak istiyor, kendin-
ce haklı. Ama çiftçi bunu düşünürken 
biz ayçiçeğinin geleceğini düşünmek 
zorundayız, ayçiçek eken bütün çiftçi-
leri düşünmek zorundayız. Kantarları 
açarız, 10 gün içinde bütün ayçiçeğini 
alırız. Peki, ne kadar alırız? Bizim işle-
yeceğimiz ayçiçek 110 bin ton. Biz bu 
kadarını alırız. E diğerleri ne olacak? 
Geriye 290 bin ton ayçiçeği kalıyor. 
Konya Şeker aldı, benim depolarım 
doldu, dedi, kantarları kapattı, şimdi 
size soruyorum, ayçiçeği ne olur? Ay-
çiçeğini bitirirler, ayçiçeğini öldürür-
ler. Konya Şeker alıcı olmadığı zaman 
iş başka bir yere gider. Onun için Kon-
ya Şeker ufak ufak kendisi alırken, re-
gülasyon görevini de yapacak, o kalan 
290 bin ton ayçiçeğinin de kendi aldı-
ğı fiyatlarla alınmasını sağlayacak. Biz 
bunu hesap ediyoruz. Biz ucuz politi-
ka yapmayız.

Tekrar ediyorum, biz geçen se-
neki fiyattan daha düşük bir fiyatla 
almayacağız ve diyorum ki, bizim 
çiftçimizin eline Türkiye’de büyük 
firmalar dâhil hiçbir firmanın ayçiçeği 
için yaptığı ödemeden az ürün bedeli 
geçmeyecek. Biz çiftçimizi ezdirme-

yiz, çiftçimizin malının heder olma-
sına müsaade etmeyiz. Malın değer 
bulması için, ayağa düşmemesi için 
mücadele veriyoruz.  

Ayçiçeği bu bölgenin en önem-
li ürünlerinden biri haline gelmiştir. 
Bölge çiftçisi ve tarımı için ayçiçeği-
ni korumamız gerekiyor. Ayçiçeğini 
çok üretirsek, hem ülke kazanır, hem 
üretici kazanır. Ayçiçeği fazla su iste-
miyor, yıl içerisinde üç defa, dört defa 
sulama yetiyor, ayçiçeğini üretimini 
mutlaka ama mutlaka bu bölgede ko-
rumamız, ayçiçeği üretimini sürdürü-
lebilir halde tutmamız gerekiyor”

“GENEL KURULA MUTLAKA GELİN”
“Bizim sizden ricamız size sahip 

çıkan kurumunuza sahip çıkın. Bu 
nasıl olur? Bu Genel Kurula gelerek 
olur, Genel Kurul’a gelin” şeklinde 
konuşmasını sürdüren Başkan Re-
cep Konuk, “Bugün bu kurumla ilgili 
bir sürü tezvirat üretenler var. Bunu 
niye yapıyorlar? Çünkü çok kişinin 
ayağına bastık, ithalatçının ayağına 
bastık, Konya çiftçisinin üzerinden 
kolay kazananın ayağına bastık, tefe-
cilerin ayağına bastık, o ayağına bas-
tıklarımız bu kurumun büyümesini 
istemiyor. Ama bu kurumun sahibi 
var, çiftçilerimiz bu kurumun sahibi-
dir. Çiftçimiz bir gününü ayırsın, Ge-
nel Kurula gelsin. Sizi Genel Kurula 
bekliyorum. Şundan emin olun, Biz 
çiftçi için mücadele ediyoruz, rafta 
mücadele ediyoruz, üretimde müca-
dele ediyoruz, başka yerlerde, başka 
ortamlarda mücadele ediyoruz” dedi.

Niye başkanlığa tekrar aday ol-
duğunu da ifade eden Başkan Recep 
Konuk, “sizin rızanız olmadığı için gi-
demedim” dedi

2019 yılında Türkiye için çok 
önemli bir dönemin de başlayacağını 
söyleyen Başkan Konuk, “artık ka-
nunları, milletin seçtikleri yapacak, 
mevcut sistem yönetimi bürokrasiye 
vermiş ama 2019’da bu dönem bite-
cek, vesayet dönemi tamamen bite-
cek” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Çiftçilerin yoğun ilgilisiyle karşılanan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, 
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a üreticilerin sevgi gösterileri dikkat çekti.

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Yerel yayıncılara 
güzel Türkçe eğitimi
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Meram Kadın Meclisi’nden rölyef sergisi PTT’den hizmet için mesai değişikliği

Meram Kadın Meclisi tarafından 
Sanat İçin İlk Adım Hale Belviranlı 
Rölyef Sergisi açıldı. Meram Beledi-
yesi girişinde hafta boyunca sergile-
necek sergi önümüzdeki haftadan 
itibaren ay sonuna kadar da Şehrin 
Tasarım Atölyesinde ziyaret edile-
bilecek. 

Belediyenin zemin katını bir 
sergi salonu gibi değerlendirdikleri-
ni belirten Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Sanat İçin İlk Adım 
Sergisi kapsamında daha önce fi-
lografi sergisini açmıştık. Şimdi de 
Hale Belviranlı Rölyef Sergisi’ni 
açtık. Belediyemizin giriş katında 
hafta boyunca ziyarete açık olacak 
sergimiz ay sonuna kadar da Şehrin 
Tasarım Atölyesi’nde ziyaret edile-
bilecek. Sanat İçin İlk Adım Sergi-
leri kapsamında daha sonra tezhip, 
resim gibi farklı alanlardaki sergileri 
açacağız. Vatandaşlarımız belediye-
mize geldiği zaman sanatla ve sanat 

eserleriyle de hemhal olacak” dedi.
Kültürel ve sanatsal projelere 

verdikleri öneme dikkat çeken Me-
ram Kadın Meclisi Başkanı Feray Ci-
vcik ise, “Meclis olarak sanata gönül 
vermiş, bu alanda etkin çalışmaları 
bulunan, ancak bugüne kadar bir 
tanıtım ya da sergi imkanı bula-

mayan kadınlarımıza destek ama-
cıyla düzenlediğimiz sergilerimizin 
bu ayki konuğu Hale Belviranlı’nın 
Rölyef Sergisi. Bize her zaman bü-
yük destek sağlayan Meram Beledi-
ye Başkanımıza çok teşekkür ediyo-
ruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya PTT Başmüdürlüğü, 
“Sizin için mesai saatlerini değiştir-
dik…!” sloganıyla Konyalılara daha 
çok hizmet verebilmek adına bazı 
günlerde mesai saatlerini değişti-
rerek yeni bir proje daha imzasını 
attı. Hizmet adına Konya’da proje-
ler üretmeye devam ettiklerini söy-
leyen Konya PTT Başmüdürü Akın 
Akıncı, “Konya PTT olarak Konya-
lılara daha iyi ve kaliteli bir hizmet 
vermek adına geliştirdiğimiz pro-
jelerimizi hayata geçiriyoruz. Son 
olarak, ‘Sizin için mesai saatlerini 
değiştirdik’ sloganıyla ürettiğimiz 
projenin startını verdik. İlk etapta 
belirlediğimiz PTT Alaeddin, Çarşı, 
Semazen Merkez ve Otogar, Zafer 
şubelerinde 08.30–17.30 mesai 
saatini 08.30- 18.30 olarak değiş-
tirdik. Bu projemiz sayesinde mesa-
iden çıkan kamu çalışanları ve Kon-
yalı vatandaşlarımızı yararlanma 
imkânı bulacaklardır.

PTT Konya Başmüdürlüğü ola-
rak ayrıca, Makro AVM, Novada 
AVM’ de haftanın 7 günü hizmet 
verilmektedir. 

PTT Ereğli- PTT Akşehir 
Merkezlerinde Cumartesi günle-
ri 10.00–16.00 saatleri arasında 

hizmet verilmeye başlanıldı. PTT 
Konya Başmüdürlüğü olarak Kon-
yalı vatandaşlara daha iyi hizmet 
verebilme adına projeler üretmeye 
devam edeceğiz. Konyalı her şeyin 
en iyisi layıktır” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Meram Tıp’ta personele 
Sepsis eğitimi verildi

190 milyon ücretsiz 
ders kitabı dağıtılacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hasta-
nesi sağlık personeline, dünyada 
her yıl yaklaşık 8 milyon insanın 
hayatını kaybetmesine neden olan 
sepsisin farkındalığı ve tanısı ile ilgili 
olarak eğitim verildi.  NEÜ Meram 
Tıp Fakültesi Asım Duman Konfe-
rans Salonunda, Sağlık Bakanlığı 
himayesinde Türk Yoğun Bakım 
Derneği’nin ilgili çalışma grupları 
tarafından hazırlanan Sepsis Eğitim 
Paketi Sunumu yapıldı. NEÜ Meram 
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ana-
bilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper 
Yosunkaya, bu eğitimlerin önemi-
ne dikkat çekerek amaçlarının tüm 
sağlık personeline ulaşmak oldu-
ğunu söyledi.  Yosunkaya; “Sepsis, 
bir enfeksiyona karşı vücudun oluş-
turduğu normal dışı yanıtının organ 
fonksiyonlarında bozukluk ve yet-
mezlik oluşturması sonucu ortaya 
çıkan ve ölüm oranı oldukça yüksek 
olan bir durumdur” dedi.  Sık kar-
şılaşılmasına rağmen sepsisin en az 
araştırılan hastalık olduğunu kayde-
den Yosunkaya, ABD’de Sepsis için 
ayrılan bütçe 91 milyon dolarken, 

kanser için ayrılan araştırma bütçe-
sinin yaklaşık 2 milyar 277 milyon 
civarında olduğunu kaydetti. 

SEPSİS EN ÖLÜMCÜL HASTALIK
Enfeksiyona bağlı ölümlerin 

sepsis sonucu gerçekleştiğinin an-
laşılamadığını kaydeden Prof. Dr. 
Alper Yosunkaya, “Dünyada saatte 
bin, günde 24 bin, yılda yaklaşık 5 
buçuk - 8 milyon kişi sepsise bağlı 
hastalıklardan ölmektedir. Bu ve-
rilere göre sepsis en ölümcül has-
talık.” diye konuştu. Sepsisle ilgili 
daha çok araştırmalar yapılması 
gerektiğini kaydeden Yosunkaya, 
bu çalışmaların da farkındalığı artır-
ması adına önemli olduğunun altını 
çizdi. Anesteziyoloji ve Reanimas-
yon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Funda Gök ise sepsis 
tanı kriterleri ile ilgili dinleyenleri 
bilgilendirdi. Sepsisinglobal bir so-
run olduğunu belirten Gök; yoğun 
bakımların başlıca problemi oldu-
ğunun altını çizdi.  Program, me-
rak edilen konulara Prof. Dr. Alper 
Yosunkaya ve Yrd. Doç. Dr. Funda 
Gök’ün getirdikleri değerlendirme-
lerle son buldu.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda ‘Konya Türkü Kültürü’nü anlatan Şair-Yazar Tahir Sakman, “Köklerin Orta 
Asya’ya dayanan ve Selçuklular’a kadar uzanan Konya türkülerine kendimiz sahip çıkmalıyız” dedi

‘Konya türkülerine 
sahip çıkmalıyız’

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde 
“Konya Türkü Kültürü” dile geldi.

Sohbetine başlamadan önce 
“Türkülerim” başlıklı şiirini okuyan 
Şair-Yazar Tahir Sakman, müziğin 
evrensel bir ses olduğunu belirterek 
“Anadolu’da türkü yakmak yeni bir 
beste değildir. Var olan ezgiye yeni-
den söz döşemektir. Bunu âşıklar da 
bilir ve yaparlar. Müzik evrensel bir 
sestir. Sözlerini anlayamazsınız bel-
ki ama o müziğin nağmeleri sizi alıp 
başka iklime götürebilir” dedi.

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen programda, müziksiz bir ha-
yatı düşünmenin bile mümkün olma-
yacağını ve doğanın kendisinde var 
olduğunu ifade eden Tahir Sakman, 
müziğin olmaması halinde insan ya-
şantısının ruhsuz ve monoton olaca-
ğını belirterek “Yaşamak istiyorsanız 
müzik dinlemelisiniz” diye konuştu. 

MEHTER TAKIMINI 
SELÇUKLULAR KURDU

Konya türkülerinin Türk Halk 
Müziği içerisinde ayrı bir yeri oldu-
ğunu,yöre ve bölgelere göre değişik 
ritmik yapıları bulunduğuna işaret 
eden Sakman, yöreden yöreye deği-

şen ağız ve tavır türkülerimizin ka-
rakteristik özelliklerinden olduğunu 
söyledi. Konya türkülerinin köklerinin 
Orta Asya’ya dayandığını ve Ana-
dolu’da hüküm süren Selçuklular’a 
kadar uzandığını kaydeden Sakman, 
Mevlevî müziğinin Konya türkülerini 
de etkilediğini ve askerî bandonun 
(mehter takımı) Selçuklular Kon-
ya’sında kurulduğunu da söyledi.

Müzisyen Mazhar Sakman’dan da 
bahsederek Konya oturaklarının kö-
keninin âşık atışmalarına dayandığını 
kaydeden Sakman, eskiden divan ve 

koşmalar ile Konya bozlağının okun-
duğunu, günümüzde bazı Konya tür-
külerinin okunmadığı ve bu gelene-
ğin yaşatılmadığını belirterek şunları 
dile getirdi: “Meram’a ait olan Kesik 
çayır türküsü bugün “Ankara’nın 
tren yolu” diye okunuyor. Emmiler, 
emmiler Türkmen emmiler türküsü 
de artık okunmuyor. Konya türküleri-
nin bir tavrı vardır. Türkülerimiz hızlı 
çalınarak katlediliyor. Konya türküle-
rine kendimiz sahip çıkmalıyız. Sille 
türküleri ile Bozkır havaları da Konya 
türkülerinden ayrılır. Sille türküleri 
Konya türkülerinden daha hızlı icra 
edilir. Bozkır türkülerinde kaşık var-
dır. Konya türkülerinde kaşık yoktur. 
Eskiden Konya türküleri divan sazı 
ve curalarla söylenirdi. Sonra enstrü-
manlar çeşitlendi.”

KONYA TÜRKÜLERİNDE 
ÖZDEMİR EKOLÜ OLUŞTU

Müzisyen sanatçılarımızdan Ah-
met Özdemir ile Mazhar Sakman’ın 
vefat yıldönümleri münasebetiyle 
onların repertuarlarından sazları ve 
sözleriyle birlikte Konya Türküle-
rinden birer demet sunan Sakman, 
TRT tarafından evlerinde çekilen ve 
Yıldız Ayhan’ın okuduğu “Fırın üs-

tünde fırın” türküsünü de dinlettire-
rek Ahmet Özdemir’in, taklit yapma 
özelliğinden ve Konya türkülerinden 
seçme görüntülerle birlikte dinleyi-
ciler, “kedilerin düğünü”, “kız alma” 
taklitleriyle neşelendiler. Sakman, 
Ahmet Özdemir’in repartuarında 5 
bine yakın türkü ulunduğunu ve pek 
çok türküsünün TRT sanatçıları tara-
fından çalınıp okunduğunu da belir-
terek “Konya türkülerinde dördüncü 
ekol olarak Ahmet Özdemir ekolünün 
kaydedilmesi gerekiyor” dedi.

Sohbetin sonunda söz alan Ga-
zeteci-Yazar İhsan Kayseri ile Se-
yit Küçükbezirci, Konya türkülerini 
eskiden düğünlerde, çetnevirlerde 
Mazhar Sakman ve Ahmet Özdemir 
gibi sanatçılar tarafından çalınıp söy-
lendiğini, oturaklar ile baranalarda 
yaşatıldığını dile getirerek günümüz 
Konya’sında da bu türkülere sahip 
çıkılması gerektiği üzerinde durduler. 
Seyit Küçükbezirci, şair-yazar Tahir 
Sakman ile Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü’ye, 
“Issız Yuvalar” adlı Konya Türküle-
rinin yer aldığı kendi kitabını hediye 
etti.
n HABER MERKEZİ 

MEB, 2017-2018 eğitim-öğre-
tim yılında, ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencileri için 600 çeşit olmak üze-
re, toplamda 190 milyon ücretsiz 
ders kitabı dağıtacak. Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetle-
ri Genel Müdürü Salih Ayhan, AA 
muhabirine yeni eğitim-öğretim yılı 
için dağıtılacak ücretsiz ders kitapları 
konusunda açıklama yaptı. Bu sene 
ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim 
görecek 18 milyonun üzerinde öğ-
renci için toplam 190 milyon ücret-
siz kitap basıldığını bildiren Ayhan, 
tüm okullara ders kitaplarının üc-
retsiz verildiğini belirtti. Ayhan, ba-
sılan kitapların ihale bedelinin 445 
milyon lira olduğunu vurgulayarak, 
“600 çeşit kitap ilkokul, ortaokul ve 
lise öğrencilerimize sunuldu. Ba-
kanlığımızca alınan kitaplar, 81 ilde 
oluşturulan 420 dağıtım noktasına 
yükleniciler tarafından teslim edildi, 
teslim edilen kitaplar poşetlenerek 

öğrencilerimizin sırasında hazır hal-
de bekletilecek.” dedi. “Müfredat 
değişikliğinden dolayı bu yıl ilk kez 
1, 5. ve 9. sınıflarda kullanılacak he-
men hemen tüm ders kitapları kuşe 
kağıda basıldı.” bilgisini paylaşan 
Ayhan, bunun da öğrencilerin ilgi-
sini çekeceğini düşündüklerini ifade 
etti.  Geçmiş yıllara oranla ders kitap 
dağıtımını daha hızlı ve sorunsuz 
şekilde tamamladıklarını dile geti-
ren Ayhan, “Son verilere göre, 190 
milyon kitabın 182 milyonu okulla-
rımıza ulaşmış, 4 milyonu sevke ha-
zır durumda, geriye kalan 4 milyon 
kitabın ise baskısı devam ediyor.” 
şeklinde konuştu.  Ayhan, dizgi, gra-
fik ve tasarım gibi değişiklikler nede-
niyle baskısına geç başlanan “Sosyal 
Bilgiler 4”, “Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi 4-5” ile 9. sınıf ders kitapla-
rının birkaç il dışında, okulların açı-
lacağı 18 Eylül itibarıyla öğrencilere 
ulaştırılacağını söyledi.   n AA

Şair-Yazar Tahir Sakman
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Anahtarını kaybetmiş yaşlı bir ka-
dının kapı önünde kalakalmışlığı düşer 
aklıma. Unutkanlığımdan utanır, utan-
cımdan yanılırım. Yaz gelmiş, mevsim 
sarıya dönmüş benim içimdeki kışlar-
dan bihaber. Ben �Bana ne ki dünya-
dan!� derken, dünya bana ve diğer bü-
tün insanlığa olan aidiyeti ile dönüyor 
devr-i âlemde.

Başım da dönüyor akabinde. İçime 
bir hatırlayamamışlığın sisli bulanıklığı 
çöküyor. Aklıma geliyor gelmesine de 
hatırlayamıyorum. Yahut hatırlıyorum 
da düşmüyor öykünün geri kalanı kale-
mime. Kalemi atıyorum yere, yediğim 
içtiğim nefes aldığım her şeye saygısız-
lık etmişim gibi.

 Bakır kâselerden yapılmış bir ku-
düm, gül ağacından zahmeler ve bir de 
bendir çıkıyor ortaya. Şaşırıyorum.  Be-
nim parmaklarım ki, yazmaktan başka 
tek iş, tek uğraş bilmez. Nasıl olur da 
dokunacaktım bunca şeye.

Ben dokunmuyorum, yine de on-
lar susmuyor. Nihaventten mi okunu-

yor yoksa hicazdan mı bilmem. Ben 
beklerken de, o makamlar gelirken de 
böyle güzel bir buluşmaya ihtimal ver-
memişizdir eminim. Bütün mahzunlu-
ğumla selam duruyorum onca hatırda 
kalanın teşrifine.

Hatırlıyorum!
Dervîşân beldelerinin kapı aralıkla-

rından sızıp gelmiş bir sesin bana ha-
tırlattığı şey inanmanın ötekicesi, kilise-
den duyulmakta ve bu huzurun sesini 
ikiye bölmekte olan çanın çınlamasıydı. 
İsmini asla ezber edemediğim, ama 
hatırlamaktan da geri kalmadığım kah-
raman, uzun boylu esmer bir derviş 
çıkıyor yoluma. Kiliseden mi gelmiş 
yoksa tekkeden mi bilemem. Bana 
bütün dinlerin, inançların, tarikatların 
elçisi; henüz tek kelime bile yazamamış 
olan bu meczubun efendisi gibi geliyor.

Öyle geliyor ki, onun yorgun ayak-
ları da benim susamış kelimelerim de 
ihtimal vermemişti bu buluşmaya. O 
yorulmuştu da ben beklemekten susa-
mıştım.

 Ben, ona susamış-
tım, o bana yorulmuştu.

Aklın âdeti kınamak, 
kalbin âdeti beklemek idi. 
Onu aklımla değil, bir şiir 
ölçüsünce kalbimle bekle-
miştim. Her şiirimin yek-
diğerinden farklı oluşu, 
beklediğim her anın da 
birbirinden olanca farklı-
lığındandı elbette.

Ben bir zamanlar ka-
bul olmaz diye isyana düşe düşe etti-
ğim dualarımın avucuma dökülüşünü 
izlerken, o derviş esmer ellerindeki 
asası ile beklemekteydi benim yazma-
mı. Yazacak olduklarımı çoktan bili-
yormuşçasına, talebesine ezber tekriri 
yaptıran bir hoca gibi vuruyor asasını 
yere.

 Korkmuyorum da ürperiyorum 
nedense. Ürkütmüyor da ürpertiyor 

sanki.
 Sen zamanı geçti zan-

nederken!diyor ve benim 
dinleyip dinlemediğime 
bakıyor. Sen zamanı geçti 
zannederken, daha yaşa-
yacakların ve yazacakların 
başlamamıştır bile.Ben 
yazacak olup da yazma-
dıklarımdan utanıyorum 
o anda.  

Sonra cümlelerim 
benim ona susadığım gibi, yağmura 
susamış toprağa düşüyor. Kurakta ye-
tişecekmiş gibi iki kelamlık tohum atı-
yorum yere. Kaderini Allah çizer diyo-
rum. Ben yazarım, kaderini Allah çizer!

Dilsiz diye bildiğim kara gözlü, kara 
elli ama sözleri ak benizli derviş konuş-
maya başlıyor.

 Aslında ‘unuttum’ diye başladığın 
her cümle ile hatırlarsın. Sen unutur-

sun da tarihçeler arsızlaşır. Üstelik 
kelimelerin de insafı yoktur. Bildiklerin 
gibi onun da zekâtı yüzde yüzdür. Öğ-
rendiğin kadarını yazmakla mükellef-

sin. Olanca çetrefilliliği ile çözülüverir 
cümleler, yeter ki yazacak ol. Halinin 
gizlediği sırlar ile kelimenin söylediği 
yalanları karıştırma birbirine. Kelimele-
rin gücü var ise de tasavvuru yoktur, 
onlara doğruyu yazdır. Zinhar kelime-
lere yalan söyletme, kul hakkıdır! Ku-
lun doğruyu öğrenme hakkıdır, vebali 
büyüktür.

Yalan söylemek gibi değildir o ya-
lanı yazmak. Dil sürçer sürçülisan olur 
da kalem yazdığını silmez. Bir kere 
yanlış yazarsan eğer, bundan sonra o 
yanlışı diyen de soran da sen olursun. 
Soruyu soran, o soruya cevap olan 
ve dahi o soruyu yalanlayan yine sen 
olursun.

Olmaz diye beylik cümleler kurma! 
Olan da sana olur, oldurduğun da. Ka-
lan da sana kalır, yolladığın da. Kaybet-
tiğin de senden gider, sıkı sıkı elinde 

tuttuğun da!
Kaybettiklerime mi yansaydım, hiç 

kazanmamış olduklarıma mı? Yazdık-
larıma mı yoksa yazacak olduklarıma 
mı bundan sonra? 

Eyvah! diyorum bütün gafletimle. 
Yazdıklarımı bir tek kalem değil, kâğıt 
değil, her şey bilecekti artık. Bulutlar da 
bilecek, sıra dağlar da, yollar da bile-
cek, yolcular da. Yetişmemiş çocuklar, 
yaşlanmış, yaşı yetmişler ve daha kim-
ler, neler...

Önümdeki kudümü, zahmeyi, 
bendiri atıyorum bir kanara. Kalemimi 
arıyorum. Hokkamı, kâğıdımı, mürek-
kebimi!

Yazacağım geliyor aklıma, yaz-
dıklarım gidiyor. Hatırlıyorum ne iş-
leyeceğimi kâğıda. Öyle ki dünyadan 
Levh-i mahvuz’a kadar ne diyeceksem 
hatırlamıştım. Ne yürüyeceksem gör-
müştüm. Ne yiyeceksem doymuş, ne 
içeceksem ta en baştan susamıştım.

Şimdi yazmalıydım. Ne yazacak-
sam taa en baştan hatırlamıştım.

KALEMİMİ ARIYORUM

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 4’ü yerli 8 film vizyona girecek. Yerli filmler Benzersiz 
dikkat çekiyor. Film kaza sonrası gözünü farklı biri olarak açan bir eczacının arayışını anlatıyor

Bu hafta 8 film
vizyona girecek
Türkiye’deki sinema salonlarında 

bu hafta 4’ü yerli 8 film vizyona gi-
recek. İlker Sarı’nın yönettiği, Cemal 
Hünal, Ekin Türkmen, Ruhi Sarı, 
Ebru Sarıtaş, Selahattin Taşdöğen, 
Haldun Boysan ve Nilüfer Aydan’ın 
oynadığı “Benzersiz” izleyiciyle bulu-
şacak.

Senaryosu da İlker Sarı’ya ait olan 
aksiyon ve komedi karışımı film, ta-
lihsiz bir kaza sonucu geçirdiği ope-
rasyondan sonra gözünü farklı biri 
olarak açan bir eczacının arayışını 
anlatıyor.

“VER KAÇ”
Orçun Benli’nin yönetmenliğini 

yaptığı “Ver Kaç”, tutkunu oldukları 
Kadırgaspor için türlü olaylar içerisin-
de kalan Sedat ile Fikret adındaki aynı 
mahalleden iki arkadaşın hikayesi et-
rafında dönüyor.

Romantik komedi türündeki fil-
min başrollerinde Kenan Ece, Bülent 
Çolak, Aslıhan Güner, Fırat Tanış, 
Ruhi Sarı, Özgün Çoban, Yılmaz Gru-
da, Perihan Ünlücan ve Cenk Ertan 
gibi isimler rol aldı.

“ÖRÜMCEK”
Sedat Ergen’in yazıp yönettiği; 

başrolünde Bihter Delüv, Burak Ars-
lan, Nihat Demirel ve Cumhur Sarı ile 
birlikte oynadığı “Örümcek”, iki eski 
sevgilinin hikayesini beyaz perdeye 
taşıyor. 

“KORKACAK Bİ’ŞEY YOK”
Burak Donay’ın yönetmenliğini 

üstlendiği; Burak Aydın, Ahu Seda, 
İbrahim Vurmaz ve Neslihan Şen’in 
oynadığı “Korkacak Bi’Şey Yok”, yol-
ları İstanbul’dan Edirne Uzunköp-
rü’ye düşen bir grup arkadaşın komik 
maceralarını konu ediniyor.

“SUİKASTÇI”
Michael Cuesta’nın yönettiği; 

Dylan O’Brien ve Michael Keaton’ın 
başrolünde yer aldığı “Suikastçı”, 
CIA’in terörle mücadele bölümüne 
giren bir ajanın öyküsünü anlatıyor.

Vince Flynn’in en çok satanlar 
kitap serisine dayanan filmde; başrol 
oyuncuları Dylan O’Brien ile Michael 
Keaton’ın yanı sıra Taylor Kitsch, Sa-
naa Lathan, Scott Adkins ve David 
Suchet gibi isimler de rol aldı.

“AŞK NOTLARI”
Radu Mihaileanu’nun yazıp yö-

nettiği “Aşk Notları” adlı filmde; De-
rek Jacobi, Mark Rendall, Gemma 

Arterton, Sophie Nelisse ve Elliott 
Gould oynuyor.

Nicole Krauss’un 2005’de yazdığı 
“The History of Love” adlı kitabından 
uyarlanan ABD yapımı filmin konusu 
şöyle: 

“2. Dünya Savaşı’nda Polonya’nın 
Almanlar tarafından işgali üzerine 
Amerika Birleşik Devletleri’ne kaç-
mış Leo Gursky, çocukluk yıllarında 
aşık olduğu, ancak ailesi tarafından 
yine ABD’ye gönderilmiş Alma’yı hiç 
unutmamış, başka hiçbir kadını sev-
meyeceğine dair kendine söz vermiş-
tir. Ömrünün son yıllarını geçiren Leo 
ile, annesinin yeniden evlenebilmesi 

için girişimlerde bulunan genç Alma 
Singer’ın yolları kesişir. Bu esnada 
çok eskiden yazılmış, ancak yeni or-
taya çıkan gizemli bir kitap, hepsinin 
hayatını derinden etkileyecektir.”

“O”
Stephen King’in aynı isimli ro-

manından sinemaya uyarlanan “O”, 
küçük bir kasabada çocukların kay-
bolmasıyla gün yüzüne çıkmaya baş-
layan bir gizemin peşinden giden bir 
grup çocuğun hikayesini anlatıyor.

Bill Skarsgard, Finn Wolfhard, Ni-
cholas Hamilton, Sophia Lillis, Javier 
Botet, Jaeden Lieberher ve Megan 
Charpentier’in rol aldığı filmin yönet-
menliğini Andy Muschietti üstlendi. 

Senaryosunu Gary Dauberman, 
Chase Palmer ve Cary Joji Fukuna-
ga’nın birlikte kaleme aldığı korku 
ve gerilim türündeki filmin müzikleri 
Benjamin Wallfisch imzası taşıyor.

“KOCAAYAK VE OĞLU”
Ben Stassen ve Jeremy Degru-

son’un yönettiği haftanın animasyon 
filmi “Kocaayak ve Oğlu”, efsanelere 
konu olan Kocaayak ile onu arayan 
oğlunun macerasını konu ediniyor.
n AA 

İlk 8 ayda 270 milyon 
kitap yayımlandı

Bin 700 yıllık villa 
kalıntısı ortaya çıkarıldı

2017’nin ilk 8 ayında yayıncılar 
tarafından toplam 270 milyon 295 
bin 600 adet kitap yayımlandı. Aynı 
ay, yayımcılar tarafından 53 milyon 
138 bin 267 bandrol talep edildi.

Yayımcı Meslek Birlikleri Fede-
rasyonu (YAYFED) tarafından açık-
lanan verilere göre, ağustos ayında 
yayımcılar tarafından 53 milyon 
138 bin 267 bandrol talep edildi.

YAYFED’den yapılan açıklama-
da, geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 17 oranında artış görüldüğü 
belirtilerek, 2011’den itibaren de en 
yüksek sayıda bandrol talebinin ger-
çekleştiği aktarıldı.

YAYFED Yönetim Kurulu Baş-
kanı Münir Üstün, “2015 yılı ekim 
ayında ilk kez 50 milyon adet üze-
rinde bandrol talebini karşılayan 
federasyonumuz için 2017 Ağustos 
ayı, 53 milyon adetle en yüksek ta-
lebin karşılandığı yeni rekor ayı ol-
muştur. Ağustos ayında karşılanan 
bandrol talebi federasyonumuzun 
yayıncılık sektörüyle ilgili öngörü-
lerinin gerçekleşeceğinin güçlü bir 
doğrulayıcısı olup, sektörümüzün 
kesintisiz bir şekilde büyüme süre-
cini devam ettireceğini göstermek-
tedir.” dedi.

Üstün, 2017’nin ilk sekiz ayında, 

yayıncıların toplam 270 milyon 295 
bin 600 adet kitap yayımladıklarını 
dile getirerek, “Geçen yılın aynı dö-
neminde bu rakam 262 milyon 730 
bin 980 adet olarak gerçekleşmişti. 
İlk sekiz ay için yayımlanan kitap 
adeti, geçen yıla oranla yaklaşık yüz-
de üçlük bir büyüme göstermiştir.” 
ifadelerini kullandı.

Bandrol verilerinin artış sebep-
lerine işaret eden Üstün, “Artışın 
öncelikli sebeplerinden en önemlisi 
eğitim ve yardımcı kaynak kitapla-
rın dönemsel olarak ilgi görmesidir. 
Ayrıca nitelikli çocuk ve gençlik ki-
taplarının son yıllardaki atağını da 
ifade etmeliyim. Kültür yayıncılığın-
daki sezon hazırlığını bu gelişmele-
rin üzerine koyarsak rekor kaçınıl-
maz oluyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Ağustos ayında yayımlanan ki-
tapların yüzde 72’sini eğitim alanın-
daki kitaplar, yüzde 10’unu yetişkin 
inceleme, araştırma kitapları, yüz-
de 6’sını çocuk ve gençlik kitapları, 
yaklaşık yüzde 5’ini dini kitaplar, 
yaklaşık yüzde 3’ünü yetişkin edebi-
yat, sanat kitapları, yüzde 1’ini aka-
demik yayınlar, yüzde 3’ünü ithal 
kitaplar oluşturdu.
n AA

Antalya’nın Finike ilçesindeki 
Arykanda Antik Kenti’nde yapılan 
kazılarda, bin 700 yıllık villa kalın-
tıları ortaya çıkarıldı. Antik kentte 
devam eden kazılarda bölgenin 
önemini ortaya koyan önemli bu-
luntular ortaya çıkarıldı. Kazı Baş-
kanı Doç.Dr. Macit Tekinalp, Ar-
ykanda’nın topografik özellikleri 
nedeniyle teraslar üzerine inşa edil-
miş bir antik kent olduğunu söyledi. 

Tekinalp şöyle devam etti: “Vil-
lanın MS 435 civarında yangınla 
tahrip olduğunu düşünüyoruz. Ar-
keolojik olarak bize ilginç veriler 

sundu. Yangın ve deprem yaşamış 
antik kentler biz arkeologlar için 
çok önemli. Çünkü insanların alıp 
götüremedikleri eşyalara ulaşabi-
liyoruz. Bu villayı kullanan kişinin 
adını da bulduk. Binanın tabanın-
da çıkan mozaik üzerindeki yazıtta 
burayı kullanan kişinin bilgileri yer 
alıyor. Yazıtta adı geçen kişi Pierus. 
Pierus’un büyük bir ailesi olmalı. 
Ortaya çıkarılan yapı 8 büyük odası 
olan, yangında tahrip olduğunu dü-
şündüğümüz bir ikinci katı da olan 
büyük bir villa.” 
n AA

Ağrı’da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), 

Ağrı’nın Diyadin ilçesi kırsalında, üs 
bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu 
belirlenen teröristlere yönelik hava 
harekatında 5 bölücü terör örgütü 
mensubunun etkisiz hale getirildiği 
bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının inter-
net sitesinde dünkü yurt içi olaylara 
ilişkin bilgi verildi. 

Buna göre, Hakkari’de süren ope-
rasyonda 21 el yapımı patlayıcı, 3 jene-
ratör, 3 hilti, 300 litre benzin, 140 gaz 
maskesi, 800 metre kablo, 50 elekt-
rikli fünye, 300 tahrip kapsülü ve çok 
miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Şırnak Uzungeçit’te bölücü terör 
örgütünden kaçan bir terörist güvenlik 
güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde devam 
eden operasyonda 3 bin kök Hint ke-
neviri ele geçirildi.

Ağrı’nın Diyadin ilçesi kırsalında, 
üs bölgelerine saldırı hazırlığında ol-
duğu belirlenen bölücü terör örgütü 
mensuplarına yönelik hava harekatın-
da 5 terörist etkisiz hale getirildi.   n AA
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Devlet hastanelerinde SMS dönemi başladı
Sağlık Bakanlığı’nca Ankara’da 

14 Devlet Hastanesi’nde başlatılan 
“SMS” uygulaması ile hasta ran-
devuları, tahlil sonuçları ve hekim 
tarafından yazılan reçete bilgile-
ri vatandaşların cep telefonlarına 
gönderiliyor. Türkiye Kamu Has-
taneleri Kurumu Ankara 2. Bölge 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreteri Furkan Erol Karabekmez, 
yaptığı açıklamada, hastanelerde 
dijital dönüşüm kapsamında kısa 
mesaj uygulamasının başladığını 
ve hastaların bu sistem üzerin-
den bilgilendirildiğini belirtti. SMS 
uygulamasıyla hasta, personel ve 
hekimlerin işinin kolaylaştığını vur-
gulayan Karabekmez, “Merkezi He-

kim Randevu (MHRS) sistemiyle, 
randevusu olan bir hastanın rande-
vu tarihinden birgün önce cep tele-
fonuna hatırlatma mesajı gönderili-
yor. Sistem sayesinde randevulara 
uyumlar da yüzde yüze çıktı. Böy-
lece vakit, insan ve cihaz israfının 
da önüne geçildi. Muayenesi olan 
bir hastanın muayeneden çıktıktan 
sonra reçete numarası da cep tele-
fonuna gönderiliyor. Gelen mesaj 
sayesinde hasta ilacını eczaneden 
alabiliyor.” diye konuştu.
EVDE SAĞLIK HİZMETİ HASTALARI 
DA “SMS”LE BİLGİLENDİRİLİYOR

Evde sağlık hizmeti alan hasta-
ların da SMS ile bilgilendirildiğini 
aktaran Karabekmez, hastaların 

randevuları saat ve tarihlerinin de 
cep telefonlarına gönderildiğini 
hastaların muayene oldukları gün 
çıkmayan bazı tetkik ve tahlil so-
nuçlarının de cep telefonuna gön-
derildiğini kaydetti. Karabekmez, 
“Hastaların tekrar hastaneyi ara-
malarına ya da sonuç almak için 
gelmelerine gerek kalmıyor. Cep 
telefonlarına, “Sonucunuz çıkmış-
tır, kontrole gelebilirsiniz” mesajı 
gönderiliyor.” ifadesini kullandı.

“SMS” uygulamasıyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Karabekmez, 
şu bilgileri verdi: “Bilgisayarlı to-
mografi ve ultrason çekimlerinin 
bazılarında hastaların aç gelmesi 
gerekiyor. Hastalar hastaneye gel-

diklerinde bunu unutmuş olabili-
yorlardı. Ancak bu sistem sayesinde 
bunun da önüne geçmiş oluyoruz. 
SMS ile “yarın sabah aç olarak rad-
yoloji kliniğine gelmeniz gerekiyor’ 
şeklinde uyarı mesajı gönderiliyor. 
Böylelikle hem hastanelerdeki yo-
ğunluğun önüne geçmiş oluyoruz 
hem de hasta memnuniyetini de 
son derece artırıyoruz. Hastalar, 
“benim saatim geldi mi?” ya da 
“sonucum çıktı mı?” gibi soruları 
yöneltmiyor. Hem hastaların hem 
de doktorların konforu arttı. İş yü-
künde de büyük bir azalma sağlan-
dı. Var olan otomasyon sistemini 
daha aktif bir şekilde kullanmış olu-
yoruz.” n AA

Yaklaşık 7 kişiye bir 
otomobil düşüyor!

Sıcaklıklar mevsim 
normallerinin üzerinde

Türkiye’de otomobil sayısı 11 
milyon 740 bin 823’e ulaşırken, 
ülkede ortalama her 6,8 kişiye bir 
otomobil düştüğü belirlendi. AA 
muhabirinin Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) verilerinden derlediği 
bilgilere göre, Türkiye’de temmuz 
sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 
21 milyon 763 bin 103 taşıt bulu-
nuyor. Bunlardan yüzde 53,9’unu 
otomobiller oluşturuyor. İl bazında 
bakıldığında, otomobil sayısının 11 
milyon 740 bin 823 olduğu Tür-
kiye’de en fazla otomobil 2 milyon 
755 bin 250 ile İstanbul’da kullanı-
lıyor. Bu rakam Türkiye’deki toplam 
otomobil sayısının yüzde 24’üne 
tekabül ediyor. Listede İstanbul’u, 
1 milyon 343 bin 514 otomobil sa-
yısıyla Ankara izliyor. Başkent’i, 720 
bin 824 otomobille İzmir, 464 bin 
445 otomobille Antalya ve 457 bin 
945 otomobille Bursa takip ediyor.

Otomobil sayısı en düşük şehir 
olarak Hakkari kayıtlarda yer alıyor. 

Sadece 2 bin 48 otomobilin bulun-
duğu bu şehri, 3 bin 187 otomobille 
Tunceli ve 3 bin 840 otomobille Ar-
dahan izliyor.

BAŞKENT’TE DÖRT 
KİŞİDEN BİRİ ARABALI

İllerde kişilere düşen otomo-
bil sayısına bakıldığında, nüfusa 
göre otomobil yoğunluğunun en 
fazla olduğu il Ankara olarak be-
lirlendi. Nüfusu 5,3 milyonu bulan 
Başkent’te kayıtlı 1 milyon 343 bin 
514 otomobil bulunuyor. Kentte 
yaklaşık her 4 kişiye bir otomobil 
düşüyor. Otomobil sayısının en fazla 
olduğu İstanbul’da ise kentin 14,8 
milyonluk nüfusu dikkate alındığın-
da ortalama yaklaşık her 5,4 kişiden 
birine otomobil denk geliyor. Mega 
şehirde her 100 kişiden 19’u araç 
sahibi. Öte yandan Hakkari, nüfusa 
oranla otomobil sayısında listenin 
en altında yer alıyor. Nüfusu 267 bin 
813 olan şehirde yaklaşık her 130,8 
kişiye bir otomobil düşüyor. n AA

Aykent Ayakkabıcalar Sitesinde ayakkabı dikimi ile uğraşan sayacılar haklarını alamadıkları için eylem yaptı. 
Dükkânlarının kepenklerini kapatan sayacılar atölye sahiplerine ve devlete seslenerek haklarının verilmesini istedi

Sayacılardan eylem!

Aykent Ayakkabıcalar Sitesi’nde 
bulunan sayacılar haklarını alama-
dıkları için eylem yaptı. Kazançla-
rının yetersiz olduğunu dile getiren 
sayacı esnafı kepenk kapatarak, ey-
lem yaptı. Bütün sayacıları eyleme 
çağıran grup ‘sayacının hakkını is-
tiyoruz’ diyerek sloganlar attı. Ken-
dilerinin atölyeler tarafından hakla-
rının verilmediğini ve sigortalarını 
yaptıramadıklarını söyleyen sayacılar 
atölyedeki patronların düşük miktar-
lara dikim yaptırıyoruz diye Suriye-
lileri tercih ettiklerini belirtti. Sayacı 
esnaflarından Yasin Altınışık, “Bu 
camiada vergisini verip, sigortasını 
yaptırarak düzgünce yaşayan hiçbir 
sayacı yok.Suriyelilerin zaaflarından 
yararlanarak atölyeyi işletenler bizle-
re diktiremediklerini yarı fiyatına on-
lara diktiriyorlar” dedi. Sayacılardan 
Ahmet Özata ise, “12 yıldan beridir 
bu mesleğin içerisindeyim. Bugün 
ben vergi ödemiyorum ama vergi-
mi ödemiş olsam yine aynı fiyata 
saya diktirecek. Ben vergimi ödeyip 
sigortamı yaptırdığım zamanda eve 
ekmek alamayacağım” diyerek tep-
kisini gösterdi. 

SİGORTAMIZI YAPTIRAMIYORUZ 
Ayakkabıcı çalışanlarından Sayacı 

Yasin Altınışık, sayacıların fason işçi 
olarak çalıştırıldığını söyleyerek sigor-
talarının yapılmadığını belirtti. Suri-
yelilere ucuzu fiyata dikim yaptırdık-
larını da sözlerine ekleyen Altınışık, 
“Bu camiada vergisini verip, sigorta-
sını yaptırarak düzgünce yaşayan hiç-
bir sayacı yok. Sayacıların hepsi fason 
işçi olarak çalışıyorlar. Devletimizin 
de bu meslekten haberi yok. Verilen 
paralarla kazanılan emeklerin karşı-
lığı olmadığı için ne sigorta ödeniyor 
ne de çalışanların hakkı. Artık bıçak 
kemiğe dayandığı için sayacılar ey-
lem yapmaya kalktı. Suriyeliler bizim 
kardeşimizdir aynı yerde çalışıp bera-
ber ekmek yiyoruz. Ama Suriyelilerin 
zaaflarından yararlanarak atölyeyi 
işletenler bizlere diktiremediklerini 
yarı fiyatına onlara diktiriyorlar. Böyle 
olunca da maliyeti 20 TL olanı bize 5 
TL’ye diktiriyorlar. Burada eylem ya-
panların devletin işsiz dediği insanla-
rın kendisidir“ ifadelerini kullandı. 

PATRONLAR BİZİM 
HAKKIMIZI VERMİYOR

Sayacının hakkının verilmediğini 

ifade eden esnaflardan Sayacı Kadir 
Arslanalp sözlerine şu şekilde de-
vam etti; “1986’dan beri bu mesleği 
yapıyorum. 1989’dan beri de ustalık 
yapıyorum. Bu sayacıların 7 senedir 
çektiğini ben hayatımda görmedim. 
Sayacının hakkı verilmiyor. Tamam 
Suriyeliler gelmiş olabilir ama onların 
gelmesini fırsat bilen patronlar var. 
Dikersen şu fiyat dikmezsen benim 
sayacım var diyor fiyat aşağıya düşü-
yor. Bu fiyatları bizim Türk vatanda-
şı olarak kaldırmamızın imkanı yok. 
Herkes kazandığını vermelidir. Bizim 
durumumuz hiç kimsenin umurunda 
değil ondan dolayı biz bunu başlattık. 
Başarılı olacağımıza da inanıyoruz”

SİGORTAMI YATIRIRSAM EVE 
EKMEK GÖTÜREMEYECEĞİM

Eylem yapan sayacı esnafların-
dan Ahmet Özata  sigortasını ve 
vergisin yatırdığı takdirde eve ek-
mek götüremeyeceğini söyleyerek; 
“12 yıldan beridir bu mesleğin içe-
risindeyim. Bir günlük olsun sigor-
tam yok. Bizim fason çalıştığımız 
söyleniyor ve bunu yaptırmıyorlar. 
Bugün ben vergi ödemiyorum ama 
vergimi ödemiş olsam yine aynı fi-
yata saya diktirecek. Ben vergimi 
ödeyip sigortamı yaptırdığım za-
manda eve ekmek alamayacağım. 
45 yaşında sigortası olmayan abile-
rim de var. İş aldığımız adam bize iş 

vermediği için ben kendi sigortamı 
ödeyemiyorum” dedi. 

AYAKKABIYI İLK 
MEYDANA GETİREN BİZİZ

Sayacı esnaflarından Gültekin 
Sülek ise ifadelerine şu şekilde yer 
verdi:  “Aylık kazancımız 2 bin TL’yi 
bulmuyor. Bu meslek benim baba 
mesleğim. Çocukluğumdan beri bu 
işi yapıyorum.  Eğer paramızı kazanır-
sak sigortamızı kendimiz bile yaparız. 
Ama bize iş vermiyorlar. Ayakkabıyı 
ilk meydana getiren kişileriz biz. Ama 
bu memlekette bu ülkede hiçbir de-
ğerimiz yok. Ayakkabı sanatını ilk 
meydana getiren kişi sayacıdır.” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Meteoroloji Genel Müdürlüğün-
den yapılan yazılı açıklamaya göre, 
geçen hafta boyunca Türkiye’de 
hava sıcaklıkları mevsim normalle-
rinin 6 ila 10 derece üzerinde sey-
retti. 

Yurdun kuzeybatı kesimlerin-
de, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve 
Bartın’da “bugüne kadar ölçülmüş 
eylül ayı en yüksek sıcaklık” rekor-
ları kırıldı. Yapılan son değerlendir-
me ve tahminlere göre, yarından 
itibaren bir haftalık süre boyunca 
ülke sıcak hava dalgasının etkisinde 
kalacak. Hava sıcaklıkları mevsim 
normallerinin 6-10 derece üzerinde 
seyretmeye devam edecek. Ülke ge-
nelinde yağış beklenmiyor. Dün ve 
bugün meydana gelen 2-5 derecelik 

azalmanın ardından yarından itiba-
ren yurt genelinde sıcaklıklar hisse-
dilir derecede artacak. Bu hafta sonu 
ve gelecek haftanın ilk günleri özel-
likle yurdun iç kesimlerinde (İç Ege, 
İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz 
bölgesinin iç kesimleri ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’nun batısında) 
ekstrem sıcaklık değerleri görüle-
bilecek, eylül ayı sıcaklık rekorları 
kırılabilecek. Mevsim normallerinin 
oldukça üzerinde seyredecek sıcak-
lıklar ile sonbaharın gelmesiyle özel-
likle yurdun iç kesimlerinde gece ve 
gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı 
farktan dolayı yaşanabilecek sağlık 
problemlerine karşı dikkatli ve ted-
birli olunması gerekiyor.
n AA

Kazançlarının yetersiz olduğunu dile getiren sayacı esnafı kepenk kapatarak, eylem yaptı. 
Bütün sayacıları eyleme çağıran grup ‘sayacının hakkını istiyoruz’ diyerek sloganlar attı.
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Türkiye ve Kuveyt’ten teröre karşı ortak tavır
Türkiye ile Kuveyt arasında 

mutabık kalınan bildiri, Başbakan 
Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı 
Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad 
es-Sabah tarafından imzalandı.

İki ülke arasında imzalanan or-
tak bildiri, Başbakanlığın internet 
sitesinde yayınlandı. Bildiriye göre, 
İşbirliği İçin Ortaklık Komitesinin 
ikinci toplantısının gelecek aylar-
da yapılmasına karar verildi. Ku-
veyt tarafı, Kuveyt vatandaşlarının 
Türkiye’ye giriş vizesinden muaf 
tutulması kararından dolayı teşek-
kürlerini sundu ve yıl sonuna kadar 
180 bin kişiye ulaşması beklenen 
Kuveytli turistlere sağlanan kolay-
lıklardan dolayı minnettarlığını bil-
dirdi. Taraflar, ekonomi ve yatırım 
alanlarındaki iş birliğinin ulaştığı 
düzeyden memnuniyetlerini ifade 
etti, söz konusu iş birliğinin de-

rinleştirilerek genişletilmesi ama-
cıyla çalışmaların devam etmesi 
konusunda mutabık kaldı. Türkiye 
yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşan 
Türkiye’deki Kuveyt yatırımlarının 
daha da artırılması çağrısında bu-
lundu, iki taraf ayrıca özel sektör ve 
iş adamlarının, bankacılık ve inşaat 
başta olmak üzere karşılıklı olarak 
çeşitli sektörlerde güçlü bir şekilde 
faaliyet göstermesinden duydukla-
rı memnuniyeti ifade etti. Bu çer-
çevede, Kuveyt’te bedeli 6,3 milyar 
doları aşan projeleri üstlenen Türk 
şirketlerinin faaliyetlerine vurgu 
yapıldı.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİNE ÖZEL ÖNEM
Türkiye ve Kuveyt Savunma 

Bakanlıkları arasındaki mevcut iş 
birliğinin sürdürülmesine verilen 
özel öneme değinilen bildiride, 
bölgesel ve uluslararası konular 

bağlamında Körfez İşbirliği Kon-
seyi içinde devam eden krizden 
duyulan endişe belirtildi. Türkiye, 
bu krizin çözümü için Kuveyt Emiri 
Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es- 
Sabah’ın yürüttüğü arabuluculuk 
çabalarına tam desteğini ifade etti. 
İki taraf, ortak ilgi alanlarına giren 
tüm konulara ilişkin son gelişmele-
ri gözden geçirdi, uluslararası barış 
ve güvenliği artırmaya yönelik tüm 
çabaların desteklenmesinin önemi 
konusunda mutabık kaldı. Türkiye 
ve Kuveyt, terörle mücadele ve te-
rörün yok edilmesi yönündeki ulus-
lararası çabaların birleştirilmesinin 
önemine vurguyla terör eylemleri-
nin herhangi bir din veya kültürle 
ilişkilendirilmesi gayretlerinin top-
tan reddedilmesi çağrısında bulun-
du.
n AA

Başbakan Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Sabah arasında imzalanan bildiride, terör eylemlerinin herhangi bir din veya 
kültürle ilişkilendirilmesinin toptan reddedilmesi çağrısında bulunuldu.

Bangladeş’e sığınan Arakanlı 
sayısı 400 bine yaklaştı

UNICEF Sözcüsü Boulierac, 
Myanmar’daki şiddet olaylarından 
kaçarak Bangladeş’e sığınan Ara-
kanlı Müslümanların sayısının 400 
bine yaklaştığını, bunların 220 bi-
nini çocukların oluşturduğunu söy-
ledi. Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ch-
ristophe Boulierac, 25 Ağustos’tan 
bu yana Myanmar’daki şiddet 
olaylarından kaçarak Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı Müslümanların 
sayısının 400 bine yaklaştığını, bun-
ların 220 binini çocukların oluştur-
duğunu söyledi. Bangladeş’in Cox’s 
Bazar kenti yakınında Arakanlı 
Müslümanların kaldığı kamplardaki 
UNICEF’in acil insani yardım ope-
rasyonlarını takip eden Boulierac, 
yaptığı açıklamada, “Arakan’dan 
Cox’s Bazar’da bulunan kampla-
ra sığınmacılar akın akın gelmeye 
devam ediyor. Sayı her geçen gün 
daha da artıyor.” dedi.

Sözcü Boulierac, kampa gelen 
sığınmacılar dışında birçok Arakanlı 
Müslümanın da kendilerine başka 
bölgelerde sığınacak yer aradığına 
dikkati çekti.
“BİN 822 ÇOCUK AİLESİNİ KAYBETTİ”

Kampa gelen sığınmacıların 
açlık ve yorgunluktan bitkin düştü-
ğünü, özellikle de çocukların “ko-
runmasız” olduğunu vurgulayan 
Boulierac, şöyle konuştu: “İlk bak-
tıkları barınacak bir yer ve temiz su. 
Şimdiye kadar kampa gelen çocuk-

ların bin 822’sinin ailelerini kaybet-
tiğini kayıt altına aldık. Bunlar bizim 
kayıt altına aldıklarımız. Tahminen 
bu rakamın çok çok üstünde ço-
cuk, ailelerinden kopmuş vaziyet-
te.” Christophe Boulierac, 3 haftalık 
sürede Arakan eyaletindeki şiddet 
olaylarından kaçarak kampa ulaşan 
sığınmacı sayısının 400 bine yak-
laştığını belirterek, “Bu inanılmaz 
bir durum. Şu ana kadar sığınımacı 
akınının yavaşlayacağına dair hiçbir 
işaret almadık. Myanmar’dan Cox’s 
Bazar’a ulaşan sığınmacı sayısı her 
saat artıyor. UNICEF olarak elimiz-
deki tüm insani yardım malzemele-
rini dağıttık.” ifadelerini kullandı.

“SU TANKERLERİ 
YETERSİZ KALIYOR”

“Kamptaki sığınmacıların tah-
minen 220 binini 18 yaş altı çocuk-
lar oluşturuyor.” diyen Boulierac, 
önceliklerinin doğabilecek istismar-
ların engellenmesi için ailelerinden 
kopmuş çocukların tespit edilmesi 
olduğunu söyledi.  

Christophe Boulierac, endişe 
ettikleri bir diğer konunun da su ile 
bağlantılı enfeksiyon hastalıklarının 
yayılması olduğuna işaret ederek, 
“Kamptaki çocukların temiz su iç-
mesi gerekiyor. Su tankerleriyle 
temiz su tedarik ediyoruz. Ama 
açıkçası bu yetersiz kalıyor, çünkü 
buraya gelen sığınmacı sayısı çok 
fazla.” diye konuştu.
n AA

Irak Meclisi, Başbakan Haydar 
el-İbadi’nin talebi üzerine yaptığı 
oylamada Kerkük Valisi Necmed-
din Kerim’in azline karar verdi. Irak 
Meclisi, Kerkük Valisi Necmeddin 
Kerim’i görevden aldı. Meclisten ya-
pılan açıklamada, Vali Kerim’in göre-
vinden alındığı belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 
Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in 
azledilme talebini dün parlamento-
ya iletmişti. Bağdat’taki bazı siyasi 
çevreler ve milletvekilleri, Kerim’in 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 
Eylül’de düzenlemeyi planladığı re-
feranduma dair icraatları ve açıkla-
maları nedeniyle görevden alınması 
çağrısı yapıyordu. Kentin resmi ku-
rum ve kuruluşlarında IKBY bayra-
ğını astırma kararı aldırmıştı

Kerkük Valisi Kerim, vilayet 
meclisindeki Kürt üyeleri toplayarak, 
kentin resmi kurum ve kuruluşla-
rında IKBY bayrağını astırma kararı 
aldırmıştı. Kerim’in öncülüğündeki 
tek taraflı karar Bağdat merkezi yö-
netiminin tepkisini çekmişti.  Vali, 
bunun ardından IKBY referandumu-
na Kerkük ve diğer tartışmalı bölge-
lerin de dahil edilmesi için meclisten 
karar çıkarmıştı. Vali’nin söz konusu 
referandum oylaması sırasında Kürt 
kökenli Meclis Başkanına dönerek, 
kentteki Türkmen ve Araplar’ı işa-
retle, “Daha sonra hepsini kovaca-
ğız” sözleri basına yansımıştı. Kerim, 
ayrıca terör örgütü PKK’ya bağlı 200 
silahlı kişiyi Kerkük’teki askeri üsse 
yerleştirmekle de suçlanıyordu.
n AA

İsrail, ülkenin güneyindeki Ne-
cef çölünde bulunan Arakib köyünü 
118’inci kez yıktı ve köyün şeyhi Tu-
ri’yi gözaltına aldı. İsrail askerlerinin, 
ülkenin güneyindeki Necef (Negev) 
Çölü’nde bulunan El-Arakib köyün-
de 118’inci kez yıkım yaptığı bildiril-
di. Arakib’i Savunma Komitesi üyesi 
Aziz et-Turi, yaptığı açıklamada, 
İsrail güçlerinin bugün köye baskın 
düzenlediğini ve “ruhsatsız” oldu-
ğu iddiasıyla Filistinlilere ait bütün 
evleri buldozerle yıktığını söyledi. 
İsrail’in Arakib köyünde Temmuz 
2010’dan bu yana 118’inci kez yıkım 
yaptığını ifade eden Turi, İsrail asker-
lerinin köyün şeyhi Sayyah et-Turi’yi 
de gözaltına aldığını belirtti. İsrail’in 
sürekli gerçekleştirdiği yıkımlardan 
dolayı Arakib’de betondan ev yap-
ma imkanı olmadığı ve köy sakin-
lerinin derme çatma evler yaparak 
burada hayat mücadelesi verdiğini 

vurgulayan Turi, “Yıkımlara rağmen 
buradayız ve yerlerimizi terk etme-
yeceğiz. Burası bizim toprağımız. İs-
rail’in yıktığını tekrar inşa edeceğiz.” 
diye konuştu. Arakib köyünde, İsrail 
vatandaşı 87 Filistinli yaşıyor. İsrail 
en son 1 Ağutos’ta Arakib köyünde 
yıkım yapmıştı. İsrail, Necef bölge-
sindeki köylere elektrik ve su gibi 
yaşam için zorunlu olan hizmetleri 
sunmadığı gibi bu bölgede yaşayan 
Filistinlilerin arazi mülkiyetini de ta-
nımıyor. Filistin kaynaklarına göre, 
İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistin-
linin yaşadığı 12 milyon dönümlük 
Necef Çölü’nün 11 milyon dönümü-
ne el koydu. İsrail Arakib köyünün 
yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yı-
kılması gerektiğini iddia ediyor. Köy 
halkı ise bu toprakların, İsrail’in ku-
rulmasından çok önce dedelerinden 
kendilerine miras kaldığını vurgulu-
yor.  n AA

IKBY’nin destekçisi Kerkük 
Valisi Kerim görevden alındı

İsrail, Filistin topraklarını 
yağmalamayı sürdürüyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, IKBY’deki referandum kararına ilişkin, “Bizim çağrımız, bu referandum kararından 
derhal vazgeçmeleri ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik adımların atılması olacaktır” dedi

‘IKBY kararından 
derhal vazgeçmeli!’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İb-
rahim Kalın, IKBY’deki referandum 
kararına ilişkin, “Bizim çağrımız, bu 
referandum kararından derhal vaz-
geçmeleri ve Irak’ın toprak bütünlüğü 
içerisinde Erbil ile Bağdat arasındaki 
sorunların çözümüne yönelik adımla-
rın atılması olacaktır.” dedi.
‘İNŞALLAH ALMAN SİYASETİ TEKRAR 

AKLISELİM İLE HAREKET EDER’
“İç siyaset malzemesi yaparak 

Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına al-
mak, ne Alman siyasetinin ne Alman 
devletinin menfaatinedir.” diye Kalın, 
“İnşallah bu seçim sürecinden son-
ra Alman siyaseti tekrar aklıselim ile 
hareket eder ve Türkiye gibi önemli 
bir ülkeyi kaybetmek gibi bir durum-
la karşı karşıya kalmazlar.” ifadesini 
kullandı.
‘ÖLÜYE SAYGI BİZİM İNANCIMIZIN EN 

TEMEL UNSURLARINDAN 
BİR TANESİDİR’

Kalın, Aysel Tuğluk’un annesinin 
cenaze töreninde yaşananlar konu-
sunda, şunları söyledi: “Cumhurbaş-
kanlığı adına bu hadiseyi en net şekil-
de kınadığımızı ifade etmek isterim. 
Bu gayriinsani tutumu kabullenmek 
mümkün değildir. Bu, bizim inanç 
değerlerimizle, kültür ve medeniyet 
değerlerimizle asla bağdaşmayan bir 

tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır. Ölü-
ye saygı bizim inancımızın, medeni-
yetimizin en temel unsurlarından bir 
tanesidir. Bir cenaze töreninde bu tür 
hadiselerin yaşanmasını telin ettiği-
mizi ifade etmek isterim.”

‘SAYIN TRUMP İLE SAYIN CUMHUR-
BAŞKANIMIZIN BMGK MARJINDA 

GÖRÜŞMESİ OLACAK’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 
“Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaş-
kanımızın New York’ta Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu marjında bir gö-
rüşmesi olacak. Şu anda gün ve saati 
üzerinde çalışıyor.” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI 
KORUMALARIYLA İLGİLİ İDDİANAME

Kalın, Cumhurbaşkanlığı koru-

malarıyla ilgili iddianame konusunda, 
Ortada çok açık bir güvenlik zaafı var-
ken bizim korumalarımızın görevleri-
ni yerine getirdiği için böyle bir dava 
konusu yapılması asla kabul edilebilir 
bir şey değildir. Washington Emniyet 
Müdürlüğünün, bu davayı açan kişile-
rin öncelikle bunun hesabını vermesi 
gerekir.”  n AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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Bozkır’a gittiğimiz zaman geçmişe göre daha güzel bir ilçeyle karşılaşıyoruz.  Modern parklar, prestij caddeler, kanalizasyon 
çalışmaları, çocuk oyun alanları, kaldırım çalışmaları... Yenilenmeye başlayan Bozkır, cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor

Kabuğunu kırdı, gelişiyor!

Tarihi ve doğal güzelliklerine rağ-
men sosyo-ekonomik nedenlerle geli-
şimde geri kalan ve sürekli göç veren 
Bozkır, son yıllarda makus talihini 
yenmeye başladı. 

Bundaki en büyük etki şüphesiz 
2014 yılında uygulamaya geçen Yeni 
Büyükşehir Yasası oldu. Kıt kaynak-
larla 2014’e kadar ayakta durmaya 
çalışan, İl Özel İdaresi ve İller Banka-
sı’ndan aldığı hibeler ile personelinin 
maaşını dahi vermekte zorlanan diğer 
ilçe belediyeler gibi Bozkır da şehir 
hayatıyla entegre olmakta gecikti. 

Sorun yumağı haline gelen alt ve 
üst yapıdaki bozukluk, yaşam stan-
dardını yükseltecek hizmetlerin olma-
yışı, ekonomik gelir kaynakların ye-
tersizliği şüphesiz beraberinde göçü 
de tetikledi. 

Bozkır’ın nüfusu şu an 26 bin 400. 
Diğer taraftan 250 bin Bozkırlı Boz-
kır’ın dışında yaşıyor. İnsanlar geçin-
mek, daha rahat bir yaşam sürmek, 
yaşam standartlarını yükseltmek dü-
şüncesiyle ya il merkezine ya da başka 
illere göç etmiş. 

İşte bu anlamda Yeni Büyükşehir 
Yasası kırsal için önemli bir dönüşüm 
olmuş vaziyette. 

BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE BOZKIR’IN 
MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün ile Bozkır’daki Yeni Büyükşehir 
Yasası’nın olanaklarını, neler getir-
diğini, ilçeye neler kazandırdığını ko-
nuştuk. 

2014’te uygulamaya geçen ya-
sanın Bozkır’ın makus talihini de-
ğiştirdiğini aktaran Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, “Büyükşehir 
Yasası bir nimet. Belki 10 yıl sonra 
geri dönüşler başlayacak. Tüm ilçeler 
şehirleşme boyutuna girdi. İş potansi-
yeli aratacak, bütün ilçelerin revizyon 
imar planları yapıldı; Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından. Yeni planlarla daha 
çok sokaklar, yollar açılacak, yatırım-
lar gelecek. Zorlukları aşa aşa geldik, 
önümüzdeki 5 yılda daha güzel işler 

olmuş olacak. Bu anlamda Büyükşe-
hir Yasasını olumlu buluyorum. İl Ge-
nel Meclisi Üyeliği döneminde köylere 
bakıyorduk. 2013 yılı itibariyle Boz-
kır’a ayrılan bütçe 3 milyon 195 bin 
lira ve 38 köye bakacağım. Zaten 3-5 
kilometre yol yapsan 3 milyon lira. O 
parayla gelişme beklenmemeli. Köy-
lerimiz şu an daha çok gelişmiş vazi-
yette” dedi. 

3-5 YIL ÖNCESİNE GÖRE 
DAHA GÜZEL BİR İLÇE

Bu ifadeler oldukça önemli. “Hiz-
met yapılmıyor!” diye eleştirmek ko-
laydır ama hizmeti yapmak için de 
imkanlar gereklidir. İlçe tarihi boyun-
ca Bozkır’ın sokakları ve caddeleri to-
zun ve toprağın içinden kurtulmamış-
sa, yolları bakımsız kalmışsa, ilçeye 
değer katan Çarşamba Çayı’nın etrafı 
güzelleştirilmemişse, insanların vakit 
geçirebileceği sosyal alanlar yapılma-
mışsa, spor tesislerinden geri kalmış-
sa, hayat standartları yükselmemişse 
bunun sorumluluğu belediye başkan-
ları değil, genel bütçeden gelen kıt 
kaynaklardır. 

Sadece bu sorunların bile Boz-
kır’da çözüldüğünü görmek, oldukça 
önemli. Çünkü Bozkır, çok sayıda gü-
zelliği ile Konya’nın incisi konumun-
da. Uzun yıllar kaderine terk edilen 
ilçe bugün kabuğunu kırmaya çalışı-
yor. Başkan Gün, tam bir Bozkır aşı-
ğı. Tüm zorluklara rağmen, “Bozkır’a 
daha çok ne yapılabilinirin” derdi için-
de. 

Konya Büyükşehir Belediyesiyle, 
milletvekilleriyle, bakanlıklarla, ilçe 
belediye başkanlarıyla sürekli görüşü-
yor, Bozkır halkı için, Bozkır’ın gelece-
ği için talepte bulunuyor. 

Bugün Bozkır’a gittiğimiz zaman 
geçmişe göre daha güzel bir ilçeyle 
karşılaşıyoruz.   

Modern parklar, prestij caddeler, 
kanalizasyon çalışmaları, çocuk oyun 
alanları, kaldırım çalışmaları... Yeni-
lenmeye başlayan Bozkır, cazibe mer-
kezi olma yolunda hızla ilerliyor. 

Şehir Konağı, KOMEK binası, mo-
dern TOKİ konutları, yapımı devam 
eden Gençlik Merkezi, Çay Kenarı 
Regülasyon Projesi, Modern Otogar 
Projesinin ile geleceği parlak bir ilçe.

Yine Aygır Pınarı, Çarşamba Çayı, 
Mavi Kanyon Projesi, doğa güzelliği, 
meşhur tahini ile turizm ve sportif ak-
tiviteler de yaygınlaşacak...

Hz. Hadimi’nin ifade ettiği gibi, 
“Kamil odur ki, koya dünyada eser; 
eseri olmayanın yerinde yeller eser...” 
Siyasi nedenlerle, kişisel nedenlerle 
eleştiriler bir yana Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün, eser yapmanın 
derdi içinde. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Belediye Başkanları ile İs-

tişare Toplantısı’nda, “Bazı belediye-
lerimiz şahsımın heykel veya benzer 
görsellerini yapmışlar. Tabii bunu du-
yunca ben çok çok üzüldüm. Bu bizim 
değerlerimize terstir. 

Ben ne heykelimin dikilmesini 
istiyorum, ne masklar yapılmasını 
istiyorum, ne bu tür görseller yapıl-
masını istiyorum. Heykel değil hiz-
mete yönelik eserler diksinler” dediği 
gibi Başkan Gün de, “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” düsturuyla hizmet 
etmeye  gayret gösteriyor. 2014 Ye-

rel Seçimlerinde göreve gelirken 34 
maddelik seçim beyannamesinin 3 
tanesi hariç hepsini hizmete geçirmiş 
olması kalan üç tanenin de yakında 
çalışmalarının başlayacak olması hiz-
met ürettiğini kanıtı. 

Diğer yandan Bozkır’ın marka de-
ğerini artırma adına kurumsal kimliği 
olan logosunu değiştirmesi, logoyu 
ilçenin değerleriyle bütünleştirmesi 
dahi vizyoner bir bakış açısı. 

Söz vermek kolaydır ama sözü 
tutmak, yerine getirmek zordur. Geç-
mişte siyasilerin göreve gelirken ver-
dikleri sözlerin hiçbirini tutmadığına 
şahit olmadık mı? Bozkır’da nice bele-
diye başkanları geldi, geçti. Hepsinin 
bir vaatleri vardı. İmkanlar, kaynak 

yetersizliği elbette önemli ama hangi 
sözler tutuldu! Bunları görmek ve ona 
göre eleştiri de bulunmak gerekiyor. 

Şu anda Yeni Büyükşehir Yasası 
var. İmkanlar geniş. Başkanın talep-
lerinin karşılığını bulması daha kolay. 
Başkan Gün de bunun bilincinde ola-
rak şartları zorluyor. 

Kendisini dinleyince, 3,5 yılda ya-
pılanları gördükçe Bozkır’ı seven biri 
olarak heyecanlandım, mutlu oldum. 
Umarım bu hizmet ve başarılar bun-
dan sonra da devam eder. 

BOZKIR EKONOMİK OLARAK
 DA KALKINMA İÇİNDE 

Bozkır’da, belediye hizmetleri 
noktasında yaşam standardı giderek 
yükseliyor. Bu yükseliş sağlanırken 
ekonomik kalkınma da devreye gir-
meli. Öncelikle de Bozkır’ın değeri 
olan tahin ve elması dünya pazarına 
açılacak çalışmalar yapılmalı. 

Bu noktada en önemli girişim ko-
operatifçilik olmalı. Üreticiler biraraya 
gelirse dünya markası haline gelebilir. 
Geçmişte 70’e yakın tahin değirme-
ni varmış. Bugün ise 5-6 tane kaldı. 
Yakın da bunlar da yok olabilir! Onun 
için hem tahin hem elma üreticiler 
aralarındaki çekişmeleri bırakmalı, 
güç birliği haline gelip Bozkır markası 
ile dünya pazarına açılmalı. 

Diğer yandan Bozkır’ın coğrafi 
yapısında iş yapabilecek firmaların, 
iş adamlarının, girişimcilerin bölgeye 
çekilmesi için çalışmalar yapılmalı. 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün 
de bu noktada çok hassas. 

Umarım yatırımcı gelir ve kurula-
cak işletmeler ile ekonomik anlamda 
önemli bir kalkınma hamlesi daha ya-
kalanabilinir.

Diğer taraftan C Tipi Mesire alanı 
statüsüne kavuşan Aygır Pınarı’nda 
düzenlenmelerin tamamlanmasıy-
la, Çarşamba Çayı’nın etrafının daha 
modern hale getirilmesiyle, Mavi 
Kanyon Projesi’nin gerçekleşmesi ile 
bölge cazibe merkezi olacak. Cazibe 
merkezi olmasıyla ilçede nüfus hare-
ketliliği hızlanacak. Hareketlilik şüp-
hesiz Bozkır’ı yıl boyu canlı tutacak. 
ÖĞRENCİ POTANSİYELİ ARTIRILMALI 

Bunun yanında yüksek öğretim 
noktasında da atılımların yapılması 
gerekiyor. Şu anda 5 bölümle yükse-
köğretim eğitimi ilçede veriliyor. Ön-
celikle bölüm sayısı artırılmalı. Başkan 
Gün, “Yeni bölümler için görüşüyo-
ruz” açıklamasında bulundu. Diğer 
yandan ilçede fakülte açılması için de 
girişimde bulunulmalı. 

Çünkü gelinen ve ilerleyen süreç-

te  Bozkır artık öğrencileri barındıra-
bilecek, onların ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek bir yapıda. Sosyal tesisle-
ri, mesire alanları, parkları ile öğrenci-
lerin sıkılmayacağı bir merkez. 

5 YIL SONRA DAHA GÜZEL 
İŞLER OLMUŞ OLACAK

Bozkır ziyareti kapsamında edin-
diğim intiba Bozkır’ın artık eskisi gibi 
hizmet alanında atıl kalmayacağı. 
İlçe üzerindeki kabuğunu ve zincir-
lerini kırıyor. 51 mahallesiyle Bozkır, 
geleceğe umutla bakıyor. Yenilikleri 
çabuk benimsiyor, ilgi gösteriyor, ta-
lepleri yerini geldiğinde mutlu oluyor. 
Bunun yanında doyumsuzluk, hiz-
metleri beğenmeme, eleştirme gibi 
kişisel davranışlarda yok değil. Ama 
geçmiş Bozkır’ı düşündüğümüzde 
“eleştirmekte” o kadar kolay olmama-
lı diye düşünüyorum.  Arıtma Tesisin-
den önce ilçenin ortasından geçen 
Çarşamba Çayı kanalının etrafında 
sular çekilince kokudan oturulmuyor-
du. Tarihi köprü onarılmadığı için su 
taşkınları meydana geliyordu. Kaldı-
rımlar yollar yapılmadığı için çamur-
da, tozda yürünmüyordu. Musluklar-
dan akan su kokuyor diye damacana 
sular tüketiliyordu. Öğrencilerin, me-
murların, Bozkırlıların dinlenebilece-
ği, sohbet edebileceği, sportif aktivite 
yapabileceği, havuza gidebileceği yer-
ler yoktu. Tüm bunları da görmek ge-
rekiyor. Onun için kimin yaptığından 
ziyade önemli olan hizmettir, eserdir. 

Bir 5 yıl sonra gittiğimizde Bozkır 
bizi daha farklı şekilde karşılayacak-
tır. Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, “Yeni planlarla daha çok sokak-
lar, yollar açılacak, yatırımlar gelecek. 
Zorlukları aşa aşa geldik, önümüzdeki 
5 yılda daha güzel işler olmuş olacak” 
ifadeleri bu anlamda önemli. 

Bozkır’da güzel işler olur ve ola-
caktır. Yeter ki kişisel tutum ve parti 
çekişmeleri bir kenara bırakılıp, birlik 
ve beraberlik sağlansın. Bozkır, bir ol-
duğu zaman alamayacağı hizmet ve 
yatırım olmayacaktır...

BOZKIR DOSYASI - 4

HASAN AYHAN 
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Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti
Evkur Yeni Malatyaspor Tek-

nik Direktörü Ertuğrul Sağlam gö-
revinden istifa etti. 

Sezon başında Evkur Yeni 
Malatyaspor ile anlaşan ve Süper 
Lig’de çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 
1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan 
Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik 
Direktör Ertuğrul Sağlam Bur-
saspor maçı öncesi görevinden 
istifa etti.

Tecrübeli teknik adam açıkla-
masında, “Son derece olumlu bir 
enerji ile başladığımız bu değerli 
görevde çok net bir şekilde sportif 
yapılanma, transfer sürecindeki 
seçimler ve kadro planlaması nok-
tasında yaşadığımız fikir ayrılıkları 
bu sonucu kaçınılmaz kılmıştır” 
dedi.

Antrenman ve kamp tesisleri-
nin verilen sözlere rağmen halen 
bitirilememesinin ayrılık kararın-
da belirleyici olduğunu belirten Sağlam, “15.06.2017 ta-
rihinde başladığım E. Yeni Malatyaspor teknik direktörlü-
ğü görevinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. 
Son derece olumlu bir enerji ile başladığımız bu değerli 
görevde çok net bir şekilde sportif yapılanma, transfer 
sürecindeki seçimler ve kadro planlaması noktasında ya-
şadığımız fikir ayrılıkları bu sonucu kaçınılmaz kılmıştır. 

Antrenman ve kamp tesislerinin verilen sözlere rağmen 
halen bitirilememesi ise bizim futbolcu kardeşlerimize 
mahcup olmamıza yol açmış bu da ayrılık kararımızda 
belirleyici olmuştur.Başarının olmazsa olmazı, fikir bir-
likteliğinin sağlanabilmesinin mümkün görünmediği ger-
çeği ile sözleşmemde yazılı olan tek taraflı fesih bedelini 
de ödeyerek bu kararı almış bulunmaktayım” ifadelerini 
kullandı.  n İHA

Ertuğrul Sağlam’ın istifasının ardından teknik adam 
arayışlarına başlayan E. Yeni Malatyaspor’da 2 adayın 
isminin ön plana çıktığı belirtildi. 

Sağlam’ın şok istifasıyla Bursaspor maçı öncesi ho-
casız kalan E. Yeni Malatyaspor’un Hamza Hamzaoğlu 
ve İbrahim Üzülmez’i gündemine aldığı ifade ediliyor.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in yönetimiyle yaptığı 
toplantı sonrası teknik adam adaylarını belirleyen sa-
rı-siyahlıların ilk hedefinin Galatasaray’da şampiyonluk 
yaşayan Hamza Hamzaoğlu olduğu öğrenildi.

Şu an yurt dışında olan Hamzaoğlu ile bir görüşme 
yapmayı planladığı belirtilen sarı-siyahlı yönetimin di-
ğer adayının ise İbrahim Üzülmez olduğu gelen bilgiler 
arasında.

E. Yeni Malatyaspor’un herhangi bir teknik adamla 
anlaşması halinde bile Bursaspor müsabakasına takımı 
altyapı antrenörlerinin çıkaracağı öğrenildi.
n İHA

Yeni 
Malatyaspor’da 

Hamza Hamzaoğlu 
sesleri

Türkiye, FIFA sıralamasında 
6 basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 
dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 6 basa-
mak yükselerek 27. sırada yer aldı. 

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan Eylül ayı 
dünya sıralamasına göre, Almanya zirveye tekrar 
yerleşti. A Milli Takımımızın, 2018 FIFA Dünya Kupa-
sı Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 
18, İzlanda 22, Ukrayna 24, Finlandiya 87, Kosova 
ise 184. sırada kendilerine yer buldu.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:
1- Almanya 1606
2- Brezilya 1590
3- Portekiz 1386
4- Arjantin 1325
5- Belçika 1265
6- Polanya 1250
7- İsviçre 1210
8- Fransa 1208
9- Şili 1195
10- Kolombiya 1191

n İHA

Süper Lig’de 5. hafta 
bugün başlıyor

Süper Lig’de 5. hafta bugün yapılacak Kayse-
rispor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Kayseri Bü-
yükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’ndaki müsabaka 
saat 20.00’de başlayacak. Türkiye Futbol Federas-
yonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 5. 
haftanın maç programı şöyle:

Bugün: 20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın: 17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor 
(Yeni Malatya Stadı), 20.00 Teleset Mobilya Akhi-
sarspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs), 
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

17 Eylül Pazar: 17.00 Osmanlıspor-Demir Grup 
Sivasspor (Osmanlı), 17.00 Medipol Başakşe-
hir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim), 
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir 
Okulları), 20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)

18 Eylül Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-Atiker Kon-
yaspor (Vodafone Park)  n AA

Göztepe, taraftarı 
ile buluşacak

TFF 1. Lig play-off finalindeki olaylar nedeniyle 
iki maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan Göz-
tepe, 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği 
müsabakasıyla taraftarıyla buluşacak.

Süper Lig’e 14 yıl sonra dönen sarı-kırmızılı 
ekip, ligde iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor 
maçlarını cezası nedeniyle seyircisiz oynadı. Ceza-
sını tamamlayan Göztepe, Bornova Stadı’nda pazar 
günü taraftarı önünde sahaya çıkacak. Statta por-
tatif olarak yeni yapılan 3 bin 456 seyirci kapasiteli 
kuzey kale arkası tribünü de Göztepeli taraftarları ilk 
kez ağırlayacak. Bu bölüm için kombine bilet satışı 
yapılmayan statta, Gençlerbirliği maçı için satışa 
çıkarılan tüm biletler satıldı. Gençlerbirliği maçı için 
az sayıda kalan numaralı ve VIP tribün biletlerinin 
satışına devam ediliyor. Göztepe, kombine biletlerde 
ise 2 bin 571 kapasiteli maraton tribünün tamamını 
satarken, numaralı tribünden 838, VIP tribünden ise 
205 sezonluk kart alıcı buldu.  n AA

Trabzonspor yabancı transferine servet döktü
 Trabzonspor’un son 5 yılında baş-

kanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu 
ve Muharrem Usta, bordo-mavili kulü-
be transfer ettikleri yabancı oyuncula-
ra servet döktü. 

Trabzonspor’un Kamuyu Aydınlat-
ma Platformu’na (KAP) yaptığı bildi-
rimlere bakılarak yapılan araştırmada, 
bordo-mavili kulüp Hacıosmanoğlu ve 
Usta dönemlerinde 32 yabancı trans-
feri gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi söz 
konusu transferlere bonservis bedeli 
olarak 48 milyon 518 bin Euro (199 
milyon 675 bin TL) ödedi. Bordo-ma-
vililer kadroya yeni katılan oyuncularla 
birlikte futbolculara yıllık ücret olarak 
ise 52 milyon 857 bin Euro (217 mil-
yon 532 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.

SPORTİF BAŞARI İÇİN 
SERVET HARCANDI

Trabzonspor, sportif başarıyı yaka-
lama adına son 5 yıl içinde kadrosuna 
kattığı 32 yabancı oyuncuya servet 
harcadı. 26 Mayıs 2013’de göreve 
gelen eski başkan İbrahim Hacıos-
manoğlu ve 6 Aralık 2015’de göreve 

gelen Muharrem Usta, dönemlerinde 
şampiyonluk hedefiyle transfer üstü-
ne transfer yapan bordo-mavililer söz 
konusu dönem içinde transfer ettiği 
yabancı oyunculara bonservis bedel-
leriyle birlikte aldıkları ve alacakları 
taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 
101 milyon 375 bin Euro (417 milyon 
208 bin TL) çıktı.

İki başkan da görevde bulunduk-
ları sürelerde 16’şar yabancı transferi 
yaptı

Bir önceki dönemin başkanı İbra-
him Hacıosmanoğlu, şampiyonluk pa-
rolasıyla çıktığı yolculukta 16 yabancı 
oyuncunun transferine imza attı. Orta-
ya koyduğu yönetim anlayışının yanı 
sıra yaptığı transferlere ödediği ra-
kamlarla eleştirilen Hacıosmanoğlu, 
16 yabancı oyuncu transferi yaparak 
26 milyon 350 bin Euro (108 milyon 
443 bin TL) bonservis bedeli öderken, 
transfer ettiği oyunculara ise 24 milyon 
101 bin Euro (99 milyon 187 bin TL) ise 
yıllık ücret ödemeyi taahhüt etti.
n İHA

Le Guen memnun
Akhisar Belediyespor galibiyeti ile moral bulan Bursaspor’da Yeni Malatyaspor maçının 

hazırlıkları sürüyor. Yeşil beyazlı ekibin Fransız teknik patronu Paul Le Guen takımın 
genel durumundan ve yeni transferlerin performansından memnun olduğunu söyledi

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le 
Guen, Yeni Malatyaspor ile oynayacakları 
karşılaşmaya ilişkin yaptığı değerlendir-
mede, “Her maç bizim için zor olacak. Bu 
hafta oynayacağımız Malatyaspor iyi bir 
takım. Bu takımdaki oyuncuların bir çoğunu 
ben de iyi tanıyorum” dedi. Fransız çalıştı-
rıcı ayrıca, takıma yeni katılan oyuncuların 
hepsinin performanslarından memnun ol-
duğunu söyledi. 

Süper Lig’in 5. haftasında deplasman-
da Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşa-
cak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. 
Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde 
yapılan antrenman öncesi basın mensupla-
rının sorularını yanıtlayan Fransız çalıştırıcı 
Paul Le Guen, Akhisarspor’a karşı aldıkları 
sonucun kendisini mutlu ettiğini belirterek, 
“Şimdi yeni bir adım var önümüzde ve o da 
devamlılığı sağlamak olacak. Evde oldu-
ğumuz maçlarda rahat olarak bu sonuçları 
devam ettirmek istiyoruz. Dışarıda alaca-
ğımız sonuçları da birer fırsata çevirmek 
istiyoruz” dedi.

“BATALLA İÇİN BUGÜN YA DA YARIN 
KARAR VERECEĞİZ”

Sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı ola-
rak çalışan kaptan Pablo Batalla’nın duru-
munun sorulması üzerine Le Guen, “Bugün 
ya da yarın karar vereceğiz onunla alakalı. 
Henüz vakit var önümüzde. Bu sabah ne 
durumda olduğunu denemek açısından 
antrenmana katılacak. Onun hissiyatı, ken-
disini nasıl hissettiği bizim kararımızda çok 
etkili olacak. Ona göre bir karar vereceğiz” 
diye konuştu.

“ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR”
Takımın performansından memnun 

olduğunu dile getiren Fransız teknik adam, 
“Ancak tamamen beklentilerimi karşıladı-
ğını söyleyemem. Hala gelişmemiz gere-
ken, daha ileri gitmemiz gereken konular 
var. Devamlılığı sağlayabilmemiz adına 

hala çok çalışmamız gerekiyor. Aslında 
Akhisar maçını ele aldığımızda 7 tane yeni 
oyuncunun sahada olduğunu görebilirsiniz. 
Dolayısıyla takım içinde bir bütünlük sağla-
mak adına gerçekten hala çok çalışmamız 
gerekiyor. Zor bir iş belki ama bu zorlu-
ğun içinde güzellikler de var. Takımımızın 
potansiyele sahip olduğunu görmek ve o 
potansiyele ulaşmasını sağlamaya çalış-
mak benim açımdan çok zevkli” ifadelerini 
kullandı.

“MALATYASPOR İYİ BİR TAKIM”
Ligin erken dönemlerinde olduklarını 

hatırlatan Le Guen, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“İyi bir şeyler yapmak istiyorsak şunun 
farkında olmalıyız ki her maç bizim için 
zor olacak. Bu hafta oynayacağımız Malat-
yaspor iyi bir takım. Bu takımdaki oyuncu-
ların bir çoğunu ben de iyi tanıyorum. Daha 
önce Fransa’da oynadılar. Khalid Boutaib 
ve Issiar Dia gibi oyuncuları var. Dikkatli 
olmamız gerekiyor. Alçakgönüllü bir şekil-
de bu karşılaşmaya hazırlanmalıyız ki şan-
sımız olsun. Geçen sezon bu kulüp için çok 
zordu. Biz de onun üzerine yeni bir şeyler 
kurmaya çalışıyoruz. 

Bunun zaman alacağını hesaba katma-
mız gerekiyor.”

“YENİ OYUNCULARI-
MIZDAN MEMNUNUM”

Takıma yeni katılan 
oyuncuların performan-
sından memnun olduğu-
nu ifade eden Le Guen, 
“Başkanımıza da bu 
konuda bazı sözler söy-
ledim. Kendisine sezon 
başından beri başardı-
ğımız şeyden çok mutlu 
olduğumu söyledim. 
Yeni oyuncularımızdan 
çok memnunum. Bak-
tığınızda çoğu ilk 11’de 
sahaya çıkıyor. Aslına 
bakarsanız transfer poli-
tikamızı belirlerken benim hedefim buydu. 
Katkı verecek, direkt ilk 11’de oynayacak 
oyuncuları takımımıza katmaktı. Daha mut-
lu olabilmem için takımdaki belli oyuncu-
ların gönderilmesi adına daha iyi hamleler 
yapabilirdik. Şu anda kadroya baktığımızda 
30 kişiden daha fazla bir kadromuz var. 
Belli sebepler var bunun. Çok fazla kont-
ratlı oyuncumuz vardı ve buna rağmen 
kadromuzu tazelemek istedik. Böyle bir 
yola girdik. Tek isteğim bu kadronun daha 
aza inmesi olabilirdi ama o da şu anda bir 

sıkıntı değil. Oyuncuların kontratları var ve 
buna da saygı duymamız gerekiyor” dedi.

MALATYA YOLCULUĞU BUGÜN
Öte yandan ısınma koşularıyla başla-

yan antrenman, 5’e 2 pas pres çalışması 
ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı 
bölümünde ise Yeni Malatyaspor maçının 
taktik provası yapıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatle-
rinde yapacağı antrenmanın ardından saat 
16.00’da Yenişehir Havaalanı’ndan özel 
uçakla Malatya’ya gidecek.
n İHA
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Kenan Sofuoğlu
Liderlik peşinde

Dünya Supersport Şampiyonası’nın son beş yarışında yaptığı atakla liderle arasındaki 
puan farkını 1’e kadar indiren Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu Porte-

kiz’de çıkacak. Portekiz’de 2010’dan sonraki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak tecrü-
beli pilot, genel klasman liderliğine yerleşmek istiyor

Dünya Supersport Şampiyonası’nın son 
beş yarışında yaptığı atakla liderle arasın-
daki puan farkını 1’e kadar indiren Red Bull 
sporcusu Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu 
Portekiz’de çıkacak. 

Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun 
Dünya Supersport Şampiyonası 2017 se-
zonunda heyecan dolu şampiyonluk yarışı 
devam ediyor. Son 5 yarıştan 4’ünü zorlan-
madan kazanan, birinde ise ikinci olan So-
fuoğlu, bu kez Portekiz’de boy gösterecek. 
Portekiz’de 2010’dan sonraki ilk galibiyetini 
elde etmeye çalışacak tecrübeli pilot, genel 
klasman liderliğine yerleşmek istiyor.

Sezonun bitmesine dört yarış kala ipleri 

eline alma planları yapan Kenan Sofuoğlu, 
kariyerinde 122Supersport yarışına çıktı. Bu 
yarışlarda 42 birinciliği bulunan milli pilot, 
83 kez de podyumda yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası’nın ge-
nel klasmanında ise Sofuoğlu onlarca puan 
geriden gelerek Lucas Mahias ile arasındaki 
puan farkını 1’e indirmeyi başarmıştı. Milli 
pilot, 121 puanlı rakibini 120 puanla takip 
ediyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais 
yer alıyor.

“AVANTAJLI OLAN TARAF BİZİZ”
Kenan Sofuoğlu, yarıştan önce yaptığı 

açıklamada ise umutlu olduğunu dile ge-

tirdi. Şampiyonluğun pilotlarda ekstra bir 
stres yarattığını, elinden gelen mücadeleyi 
vereceğini söyleyen Sofuoğlu, “Bu zorlu sü-
recin ardından şampiyonluğun geleceğine 
inanıyorum” İfadelerini kullandı.

Portekiz pisti ile ilgili de konuşan milli 
pilot, “Tabii ki rakiplerin de güçlü olduğu 
bir pist. Derecelere bakıldığı zaman rakiple-
rimiz birbirine çok yakın. Ama puan olarak 
önde de olsa rakibimle arayı kapattığımız 
için avantajlı olan biziz. Çünkü arkadan ge-
len avantajlıdır, bu sezon biz arkadan gel-
dik” diye konuştu.
KENAN SOFUOĞLU’NUN BAŞARILI 

PORTEKİZ KARNESİ
2015: İkincilik, 2014: Üçüncülük, 2013: 

Üçüncülük, 2012: İkincilik, 2010: Birincilik, 
2009: İkincilik , 2008: Birincilik
GENÇ TOPRAK RAZGATLIOĞLU DA 
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞACAK

Toprak Razgatlıoğlu’nun kulvarı Supers-
tock1000’de ise Portekiz ayağıyla beraber üç 
yarış kaldı. İstikrarlı performansının ardın-
dan ikinci sıraya kadar yükselen Toprak’ın 
89 puanı bulunuyor. Genç isim, Portekiz’de 
de gülerek 115 puanla lider olan Rinaldi’yi 
geçmek istiyor.
n İHA

Alanyaspor maçı nedeniyle 
Profesyonel Futbol Disiplin Ku-
rulu’na sevk edilen Atiker Kon-
yaspor’a 15 bin lira para cezası 
kesildi. PFDK’dan yapılan açık-
lamada, “Atiker Konyaspor ku-
lübünün, 09 Eylül 2017 tarihin-
de oynanan Atiker Konyaspor 
- Aytemiz Alanyaspor Süper Lig 
İlhan Cavcav Sezonu müsaba-
kasında, yayın yetki belgesi 
olmadan müsabakayı telefon 
bağlantısı ile sesli olarak yayın-
lamasından dolayı talimatlara 
aykırılık nedeniyle takdiren 15 
bin TL para cezası ile cezalan-
dırılmasına karar verilmiştir” 
denildi.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay Mar-
silya maçı öncesi yaptığı açıklamada geçen sezonlarda oynanan 
kompakt futbola göre dönüş sinyali verdi. Ligdeki başarısız tab-
lonun ve ortaya çıkan sorunların başında sistem değişikliğinin 
geldiğini belirten Akçay, yeni sistemde başarılı olamamaları ha-
linde takımın Aykut Kocaman döneminde uyguladığı ve başarılı 
olduğu kompakt futbola geri döneceğinin sinyallerini verdi. 

Akçay, “Geçen yılki oyun taktiği çok farklıydı. Bu yıl oyna-
dığımız ya da oynamaya çalıştığımız oyun formatı daha farklı. 
Geçen yıl alan hissi ile oynuyordu Konyaspor. Şimdi daha çok 
direk oyunla oynuyoruz. Bu nedenle ikinci bölge bizim için önem-
li olmaya başladı ve yardımsız birebir oyun öne geçti. Bizim 
sistemimiz oyuncunun işini zorlaştırmaya başladı. Ama burada 
yardımlaşmayı daha çok öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yardım-
laşmalarda aksamalar olunca sistem rakibe karşı daha avantajlı 
duruma dönüyor. Bu sistemde devam edecek miyiz, başaramaz-
sak tekrar eski sisteme mi döneceğiz, bununla da ilgili çalışma-
lar ve düşüncelerimiz devam ediyor” dedi. 
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Federasyondan Konyaspor’a 
bir ceza daha

Akçay’dan Kocaman’ın
 sistemine dönüş sinyali

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 4 3 1 0 11 3 8 10
2.BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 3 4 10
3.M.BAŞAKŞEHİR 4 3 0 1 7 6 1 9
4.KASIMPAŞA 4 2 1 1 9 7 2 7
5.TRABZONSPOR 4 2 1 1 9 7 2 7
6.GÖZTEPE 4 2 1 1 7 5 2 7
7.KAYSERİSPOR 4 2 1 1 6 6 0 7
8.TM AKHİSARSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7
9.BURSASPOR 4 2 0 2 7 5 2 6
10.K.KARABÜKSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5
11.FENERBAHÇE 4 1 2 1 8 8 0 5
12.A.ALANYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4
13.YENİ MALATYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4
14.ATİKER KONYASPOR 4 1 0 3 5 6 -1 3
15.ANTALYASPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3
16.DG SİVASSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
17.OSMANLISPOR 4 0 1 3 4 10 -6 1
18.GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 3 9 -6 1

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Tekirdağ’da düzenlenen uluslararası tekvando şam-
piyonasına Meram Belediyespor damga vurdu. 3 altın 
madalya kazanan Meram Belediyespor sporcuları takım 
sıralamasında da üçüncülük kupasını Meram’a getirdi. 
Türkiye Taekwondo Federasyonu ve Çerkezköy Belediye-
si’nce Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen şampi-
yonaya 8 ülkeden 40 kulüp ve 400 civarında sporcu katıldı. 

TAKIM SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜ
Şampiyonada 3 altın madalya kazanan Meram Be-

lediyespor,  takım sıralamasında da üçüncülük kupasını 
Meram’a kazandırdı.  33 kilogram Yıldız Erkekler’de Mus-
tafa Yasir ÖZ;  +68 kilogram Genç Bayanlar’da Fatma Nur 
PEKKİRİŞCİ ve 57 kilogram Büyük Bayanlar’da Melisa Nur 
UYSAL şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attılar. 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, şampiyon 
sporcuları tebrik ederek, “Uluslararası turnuvada 3 altın 
madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan sporcu-
larımızı, kulüp yöneticilerimizi, teknik heyetimizi ve emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. Belediye olarak spora ve 
sporcuya verdiğimiz destek artarak devam edecek” dedi. 
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Meram Belediyespor’dan 3 altın madalya

Milliler 3’te 3 yaptı
Lüksemburg’da devam eden Masa Tenisi 

Avrupa Şampiyonası Erkekler Avrupa 1. Ligi’nin 
ikinci gününde A Erkek Milli Takımı grubundaki 
üçüncü maçında Bulgaristan’ı 3-0 mağlup ede-
rek F grubunu yenilgisiz lider olarak tamamladı. 

Milliler İsviçre ve Çekya galibiyetlerinin ar-
dından grubundaki üçüncü maçında Bulgaris-
tan’ı set vermeden 3-0 mağlup etti. Ahmet Li, 
Alexandrov’u 3-0, İbrahim Gündüz, Krastev’i 
3-1, Talha Yiğenler ise Kodjabashev’i 3-2’lik 
setlerle mağlup edince, ay-yıldızlılar karşılaş-
madan 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Avrupa Şampiyonası Bayanlar 
Avrupa 1. Ligi G Grubu’nda mücadele eden A 
Bayan Milli Takımı grubundaki ikinci maçında 
Galler’i 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 
Özge Yılmaz, Carey’e, Ece Haraç ise Hursey’e 
3-2 kaybederken, Melek Hu, Thomas ve Carey’i 
3-0’lık setlerle yenerek eşitliği sağladı. Son 
maçta Özge Yılmaz, Thomas’ı 3-2 mağlup edin-
ce, Milliler karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmış 
oldu.
n İHA
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UEFA Avrupa Lig I Grubu ilk maçında deplasmanda Marsilya ile karşılaşan temsilcimiz Atiker Konyaspor, iyi 
mücadele ettiği maçı 1-0 kaybetti. Net pozisyonlar yakalayan Anadolu Kartalı’nın bir topu da direkten 

döndü. Gruptaki diğer maçta ise Guimarães ile Salzburg 1-1 berabere kaldı 

1-01-0

Stat: 
Velodrome Stadı 

Hakemler: 
Gediminas Mazeika, Vytautas Sim-

kus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya) 
Olympique Marsilya: Pele, Sakai, 

Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, 
Sanson, Thauvin (Dk. 74 Ocampos), 
Germain (Dk. 81 Sarr), Payet (Dk. 88 

Anguissa)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, 

Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, 
Volkan Fındıklı (Dk. 61 Jansson), Boura-
bia, Ömer Ali Şahiner ( Dk. 72 Ezekiel), 
Musa Araz (Dk. 45 Milosevic), Fofana, 

Evouna 
Gol: Dk. 48 Rami (Olympique Mar-

silya)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ali Turan, Dk. 35 

Ferhat Öztorun, Dk. 43 Musa Araz, Dk. 52 
Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 70 Gustavo 

(Olympique Marsilya)  

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Atiker 
Konyaspor mücadele ettiği I Grubu ilk 
maçında deplasmanda Marsilya ile karşı-
laştı. İyi bir mücadele ortaya koyan yeşil 
beyazlılar, net pozisyonlar bulmasına rağ-
men bir türlü aradığı golü bulamadı. Kor-
nerden gelen topta Adil Rami’nin golüne 
engel olamayan Anadolu Kartalı maçı 1-0 
kaybetti.  

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada ev sahibi takımdan Pa-

yet’in ortasında, topla buluşan Sanson’un 
ceza sahası dışından vuruşunda meşin yu-
varlak auta çıktı. 

10. dakikada Payet’in yaklaşık 35 met-
reden yaptığı vuruyta, kaleci Serkan Kırın-

tılı iki hamlede topu kontrol etti.
12. dakikada Atiker Konyaspor’da 

Ömer Ali Şahiner’in orta sahadan pası-
na hareketlenen Evouna’nın kaleye yakın 
mesafede sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, 
top yandan az farkla auta gitti.

26. dakikada Skubic’in sağ kanattan 
orta şut karışımı vuruşunda, meşin yuvar-
lak kaleci Pele’de kaldı. 

30. dakikada ev sahibi ekipten Thau-
vin’in sol kanattan ceza alanına yaptığı 
ortada, kaleci Serkan Kırıntılı topu son 
anda müdahale ederek Payet’in önünden 
uzaklaştırdı. 

45. dakikada yeşil beyazlı ekipten Fo-
fana’nın orta sahadan getirdiği topla ceza 

sahası içinde vuruşu önce savunmaya 
çarptı daha sonra kaleci Pele meşin yu-
varlağı kontrol etti

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona 
erdi.

İKİNCİ YARI
48. dakika ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 

Payet’in soldan kullandığı köşe vuruşun-
da, ceza yayı üzerinde iyi yükselen Rami, 
yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağ-
lara gönderdi: 1-0.

56. dakikada gelişen Olympique Mar-
silya atağında Amavi’nin sol kanattan or-
taladığı topa ceza sahası içinde buluşan 
Germain’in vuruşunda, meşin yuarlak üst 
direkten döndü.

59. dakikada yeşil-beyazlı ekipten Fo-
fana’nın çalımlarla ceza sahasına girdik-
ten sonra verdiği pasta, müsait durumda-
ki Bourabia’nın şutunda, top üst direkten 
döndü.

65. dakikada Payet’in pasına hare-
ketlenen Sakai’nin ceza sahası içindeki 
vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin 
yuvarlığı uzaklaştırdı.

87. dakikada Bourabia’nın ortasında, 
penaltı noktasının solunda bulunan Ali Tu-
ran’ın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak 
kaleci Pele’nin elinde kalıyor.

Olympique Marsilya, müsabakadan 
1-0 galip ayrıldı.
n AA

2-0 mağlup olunan Alanyospor maçından sonra Musta-
fa Reşit Akçay’ın nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merak 
konusu olmuştu. Deneyimli teknik adam önemli değişiklik-
lere gitti. Kırmızı kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçının 
kadrosunda yer almayan Ali Turan formasını geri alırken, 
Volkan Fındıklı bu sezon ilk kez forma giydi. Alanyaspor 
maçında kadroda yer almayan Malick Evouna ve yedek 
soyunan Fofana’da Konyaspor’un hücum hattını oluşturdu. 
Alanyaspor maçının kadrosundan 4 farklı oyuncu ile sahaya 
çıkan Reşit Akçay ikinci yarıda Milosevic, Ezekiel ve Jons-
son hamleleri de skoru değiştirmedi.
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Reşit Akçay’dan 
Marsilya’ya farklı kadro

Atiker Konyaspor’un Marsilya’ya 1-0 mağlup olduğu 
maçın kırılma anı Mehdi Bourabia’nın üst direkte patlayan 
şutu oldu. Maçın ikinci yarısının başında yenik duruma dü-
şen Anadolu Kartalı beraberlik için bastırdığı dakikalarda, 
Fofana sol kanattan içeri girip ceza yayı çevresindeki Meh-
di’ye çıkardı. Mehdi’nin gelişine sert şutu üst direkten geri 
döndü. Bu şut maçın kırılma anı olarak kayıtlara geçerken, 
Konyaspor sahadan puansız ayrıldı.
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Mehdi Bourabia’nın
 şutu direkte patladı

Marsilya mağlubiyetinin ardından konuşan Atiker Konyaspor Teknik 
Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ardı ardına gelen mağlubiyetlerin travmatik 
sonuçlar yaratmasını engellemek için çalışacaklarını belirtti. Maçın ardın-
dan konuşan Akçay, “Bu karşılaşma iyi sonuç alacağını düşündüğümüz bir 
maçtı. Ölü topla mücadeleyi kaybettik. Ancak coşkumuz ve müsabakanın 

sonuna kadar olan direncimiz iyiydi. Daha önceki maçlarını kaybeden 
Marsilya daha dengeli ve dikkatli oynamaya çalıştı. Pozisyonlar 

bulsak da değerlendirme şansımız olmadı. İyi bir maç olduğu-
nu düşünüyorum. Bizim açımızdan oyun olarak iyi maçlar 

olsa da sonuç açısından ardı ardına gelen mağlubiyetler 
mutsuzluk ve psikolojik açından travmalar yaratabilir. 

Bu nedenle bu yönde çalışacağız. Oyuncuların ve 
camianın direncini yüksek tutma adına kaliteli 

ve direk oyun oynama yönündeki çalışmaları 
sürdüreceğiz. Bu tip maçlar bizim neleri 

düzeltmemiz gerektiği noktasında katkı 
yapıyor. Ama problemleri de çöze-
mezsek başka yöntem ve stratejiler 
geliştiricez. Kadro derinliği açısından, 
oyuncu kazanma bakımından önemli 

bir maçtı. Önümüzdeki günlerde bunları 
daha sağ- lıklı değerlendireceğiz. Üzgünüz. Ama Marsilya 
gibi bir takıma yenildiğimiz maçta üzgünüz diyebiliyoruz” dedi.

Takımın gol sorunu hakkında da konuşan Akçay, “Gol at-
mak bir sanattır. Bunun için pek çok şeyin bir araya gelmesi 
gerekir. Mesela şutun açısı, hızı, yönü, şiddeti aynı anda iyi 
olmalı. Bütün bunları bir araya getirecek adamları Allah özel 
yaratıyor. Farklı DNA’ları var. Çalışarak geliştirilebilir mi, evet 
geliştirilebilir. Ama biz pozisyon açısından zengin müsabakalar 
yaşıyor almamıza rağmen topu içeriye tıklamak bir özellik işi. 
Bunu oyuncularımızın kalitesi, kreatif yönü belirler. Umarım 
çalışarak takımın gücünü artırıp, pozisyon sayısını daha da 
yukarılara çekerek gol şansımızı artırırız. Pes etmiş değiliz” 
ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Mustafa Reşit Akçay:
Pes etmiş değiliz


