
Vekil mi kabadayı mı?
Yaptığı tehditvari ve hakaret içeren 

açıklamalarla dikkat çeken İyi Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş Konya’dan 
büyük tepki topluyor. Yokuş mazbata 

töreninden sonra basına yaptığı açıklamada, 
“Huzur istiyorum” dedi ancak açıklaması 

huzursuzluğa neden oldu.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Üreticiye destek

Ereğli Belediyesi kiraz fiyatlarının düşük olması 
sebebiyle üreticileri biraz olsun rahatlatmak amacıyla 
tonlarca beyaz kiraz satın alarak vatandaşlara dağıttı. 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, üreticilerin 

destekçisi olduklarını söyledi. n SAYFA 4’TE

Engelleri aşıyorlar

Altı nokta Körler Derneği, üyelerine yönelik gelir 
sağlayıcı faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 

ahşaptan ürünler hazırlayan dernek üyeleri, bez bebek 
üretimiyle de geçimlerini sağlıyorlar. n SAYFA 17’DE

05 İlçe hastaneleri 
memnuniyet verdi 06 Tartışma kanlı

bitti: 1 ölü 17 Konya’da, 87 bin 
985 traktör var

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 
‘ZEVK’ HALİNE GELDİ!

Çevre kirliliğine vatandaş tepkili

Yaz aylarının başlaması ve 
havaların ısınmasıyla birlikte 
motosiklete ilgi her geçen 
gün artarken, bazı moto-
siklet tutkunlarının gürültü 
kirliliği tepki çekiyor. Egzoz 
sesleriyle çevreyi rahatsız 
eden bazı motosiklet sürü-
cüleri, yaptıkları gösteriler 
ile trafiği de tehlikeye atıyor.  
Uzmanlar ise motosiklet 
sürücülerine egzoz açtıkları 
takdirde cezai işlem uygu-
lanacağını hatırlatıyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

Camiler cıvıl 
cıvıl oldu

Adese, Hyundai 
Tucson kazandırdı

Anadolu Ankası
başarıyla sonlandı

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin “Güle Oynaya Camiye 
Gel” projesiyle 61 bin çocuk 
sabah namazlarında camileri 
dolduruyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Bu yıl Konya sokakları 
ve camileri cıvıl cıvıl” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Adese’nin Gillette iş birliği ile 
düzenlediği hediye kampan-
yasında talihliler belli oldu. 
Kulesite Adese mağazasında 
noter huzurunda gerçekleşti-
rilen çekilişte biri 2017 model 
Hyundai Tucson olmak üzere 
101 hediye sahiplerini buldu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 
Uluslararası Anadolu Ankası 
Tatbikatı, 4 ülkenin katılımıyla 
Konya’da gerçekleştirildi. Se-
naryo gereği 4 asker düşman 
tehlikesinden kurtarılırken, 10  
F-16’lar tarafından imha edildi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Hayal değilmiş!
550 milyon metreküp doğalgaz depolanabilen Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nin projesini 

1992 yılında Selçuk Üniversitesi’nde bir gurup ilim adamı tarafından hazırlandığı ortaya çıktı
KONYALI İLİM 

ADAMLARI BAŞARDI
İlk aşama olarak 550 milyon metreküp do-

ğalgaz depolanabilen ve 2023’e kadar 5,4 
milyar metreküp depolanabilmesi için 

çalışmaların devam ettiği Tuz Gölü 
Doğalgaz Depolama tesisinin pro-

jesinin arka planından Konya çık-
tı. Projenin 1992 yılında Selçuk 

Üniversitesi’nde (SÜ) bir gu-
rup ilim adamı tarafından 
hazırlandığı belirlendi.

‘HAYALPEREST’ 
SUÇLAMASI YAPILDI

SÜ’de bulunduğu dönemde Çevre 
ve Uygulama Merkezi’nin kurucu 
Başkanlığı yapan Dr. Kamil Uğurlu, 
projeyi o dönem ortaya koyduklarını 
ancak dönemin BOTAŞ Genel Mü-
dürü’nün kendilerini hayalperestlikle 
suçladığını anlattı. Uğurlu,  isimleri 
geçmese de projenin hayata geçme-
sinden memnun olduklarını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Dr. Kamil Uğurlu
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Kendi zevkleri için 
rahatsız ediyorlar

Yaz aylarının başlaması ve 
havaların ısınmasıyla birlikte mo-
tosiklete ilgi her geçen gün artar-
ken, bazı motosiklet tutkunları-
nın gürültü kirliliği tepki çekiyor. 
Egzoz sesleriyle çevreyi rahatsız 
eden bazı motosiklet sürücüleri, 
yaptıkları gösteriler ile trafiği de 
tehlikeye atıyor.  Motosiklet se-
sinden ve her an kazaya davetiye 
çıkaracak gösterilerinden rahatsız 
olan vatandaşlar polis ekiplerinin 
denetimlerini arttırmasını istiyor. 
Egzoz seslerine denetim getirilme-
sini isteyen vatandaşlar, ses çıka-
ran vatandaşlara  yüksek cezaların 
getirilmesini istiyor. 

KENDİ ZEVKLERİ İÇİN ÇEVREYE 
ZARAR VERİYORLAR

Vatandaşlar, “Motorunun 
egzozunu açarak ses ve gürültü 
çıkartan motosikletler bizleri ra-
hatsız ediyor. Tehlikeli gösterilerle 
sokaklarda ve caddelerde trafiği 
tehlikeye atıyorlar. Çok sayıda mo-
tosiklet kazası olmasına rağmen 
aynı hareketleri yapmaya devam 
ediyorlar. Yetkililerin önlem alma-
sını istiyoruz. Hiç kimsenin kendi 
zevki için vatandaşları rahatsız et-
meye hakkı yok. Herkes kurallara 
uymalı. Yakalananlar için cezai iş-
lemin yanında hukuksal işlem de 
başlatılmalı. Cezalar arttırılmadığı 
sürece olumsuz durumun önüne 
geçilemeyecek” açıklamalarında 
bulundu. 

Konya Motosiklet ve Bisiklet 
Tamircileri Odası Başkanı Ömer 
Bardakçı  da motosiklet kullanıcı-

larına ve tamirci esnafını uyararak, 
motosikletlerin egzozlarını açma-
malarını, açtıkları takdirde cezai 
işlem uygulanacağını hatırlattı. 
Egzozunu açan motosiklet sürücü-
sünün kamuoyunu rahatsız ettiği-
ne dikkat çeken Bardakçı, “Buna 
hiç kimsenin hakkı yok. Motosiklet 
tutkunları kurallara uymalı ve ka-
nunlar çerçevesinde motosiklete 
binmeliler. Bizler Konya Motosiklet 
ve Bisiklet Tamircileri Odası olarak 
oda üye esnafımıza  dükkanlarına 
motosikletlerin egzozlarını açma-
malarını, açtıkları takdirde yetki-
lilerin cezai işlem uygulanacağına 
dair uyarı yazıları astık. Üyelerimiz 
egzoz konusunda oldukça duyarlı. 
üyelerimiz işyerine gelen müşteri-
lerini uyarıyor. Oda olarak gürültü 
kirliği konusunda gerekli çalışmayı 
yapıyoruz. Motor sürücüleri vatan-
daşlarının yüksek ses ile vatandaş-
larımızı rahatsız etme hakları yok” 
ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumra Gençlik Merkezi 
gençlerin ilgi odağı oldu

Konya’nın Çumra İlçesinde ar-
sası Çumra Belediyesi tarafından 
tahsis edilen ve Gençlik Spor Ba-
kanlığı tarafından yapımı tamam-
lanan Çumra Gençlik Merkezi 28 
Ekim 2017 yılında Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıl-
dığı toplu açılış töreni ile hizmete 
açılmıştı. 28 Ekim 2017 yılında 
hizmete giren Çumra Gençlik Mer-
kezi gençlerin ikinci adresi ve va-
kitlerini değerlendirdiğini önemli 
noktalardan biri haline geldi. 

Konuyla ilgili olarak açıklama 
yapan Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz, “Bütün gücümüzle 

çalışıyoruz, her şey bizim Gençliği-
miz için” dedi. 

Başkan Oğuz ayrıca İlçeye 
kazandırılan tesisin toplam 4200 
metrekarelik alan üzerinde kuru-
lan Çumra Gençlik Merkezi’nin 
3 milyon 476 bin lira değerinde 
olduğunu ifade etti ve  tesisin 
Çumra’ya kazandırılması dolayı-
sıyla başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere Baş-
bakan Binali Yıldırım, Gençlik ve 
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müste-
şarı Faruk Özçelik’e teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

550 milyon metreküp doğalgaz depolanabilen Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nin projesine Konya eli değdiği 
öğrenildi. Projenin 1992 yılında Selçuk Üniversitesi’nde bir gurup ilim adamı tarafından hazırlandığı ortaya çıktı

Dev projede Konya eli!

Son yıllarda enerji yatırımla-
rında önemli bir mesafe kaydeden 
Türkiye, bir yandan yeni ener-
ji kaynakları arama faaliyetlerini 
sürdürürken diğer yandan ithal et-
tiği enerji kaynaklarını da depola-
mak için adımlar atıyor. Bu adım-
ların en dikkat çekeni ise Tuz Gölü 
Doğalgaz Depolama tesisi. Geçen 
yıl ilk fazının faaliyete geçtiği Tuz 
Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi 
ile şuanda ithal edilen 550 milyon 
metreküp doğalgaz depolanabili-
yor. Bu rakamla Türkiye kullanı-
mın en yoğun olduğu dönemler 
düşünüldüğünde 3 günlük ihtiyacı 
karşılayacak doğalgazı depolaya-
biliyor. Tuz Gölü Depolama Tesisi 
ilk aşama olarak 1 milyar metre-
küp doğalgaz depolanacak şekilde 
planlanmış olsa da, bu rakam 5,4 
milyar metreküpe çıkartıldı. Geç-
tiğimiz günlerde Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
2023 yılından önce tesisin 5,4 mil-
yar metreküp doğalgaz depolana-
cak şekilde faaliyete geçirileceğini, 
bu konuda gerekli maddi kaynağın 
yapılan anlaşmalarla sağlandığını 
duyurmuştu. 

PROJEDE KONYA İZİ
Bu önemli projeyle ilgili yeni 

bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin 
doğalgaz depolamadaki bu dev 
projesinin fikir babalarının Konyalı 
ilim adamları olduğu ortaya çıktı. 
Projenin 1992 yılında TOKİ Baş-
kanlığı ve Başbakanlık Müşavirliği 
görevlerinde bulunan, Karaman 
Eski Belediye Başkanı Dr. Kamil 
Uğurlu ve arkadaşları tarafından 
oluşturulduğu bilgisine ulaşıldı. 
Selçuk Üniversitesi’nde bulundu-
ğu dönemde Çevre ve Uygulama 
Merkezi’nin kurucu Başkanlığıya-
pan Dr. Kamil Uğurlu, projenin o 
dönem nasıl oluşturulduğunu ve 
dönemin BOTAŞ Genel Müdü-
rü’nün kendilerini hayalperestlikle 
suçladığını anlattı. 
TUZ GÖLÜ’NDE TETKİKLER YAPILDI

Dr. Kamil Uğurlu yaptığı açık-
lamada 1990’lı yılların başında, 
Selçuk Üniversitesi’nde bulundu-
ğu dönemde Çevre ve Uygulama 
Merkezi’nin kurulduğunu, kendi-
sinin de kurucu başkan olarak gö-
revlendirildiğini hatırlattı. Döne-
min Çevre Bakanının Konyalı bir 
isim olan Ali Galip Özdemir oldu-
ğunu belirten Uğurlu, Bakan Öz-
demir’in Tuz Gölü’nün kirlenmesi 
ve önleyici tedbirlerin alınmasıyla 
ilgili yüksek bütçeli bir proje çıkar-
dığını dile getirdi. Bu projeyi Sel-
çuk Üniversitesi Çevre ve Uygula-
ma Merkezi olarak üstlendiklerini 
ifade eden Uğurlu, “Projeyi yürüt-
mek üzere jeodeziden, jeolojiden, 
jeofizik bölümünden birtakım öğ-
retim üyelerini toplayıp kocaman 
bir gurup kurduk. Biz meseleyi 
tetkik etmeye başladık. Proje 2 yıl 
sürdü. Çevre Bakanlığı’nın Konyalı 

olma- sı nedeniyle proje çok 
rahat yürüdü. Biz 2 yılın sonunda 
Tuz Gölü’nü kirleten, oranın can-
lanması için neler yapmak lazım 
bütün bunları araştırdık ve 1000 
sayfadan daha fazla olan bir pozitif 
raporla Bakanlığa sunduk” ifade-
lerini kullandı. 

TUZ GÖLÜ’NÜN ALTI 
YILLAR ÖNCE KEŞFEDİLDİ 

Bu projenin araştırma aşama-
sında Tuz Gölü altında önemli bir 
keşif yaptıklarını belirten Uğurlu, 
Tuz Gölü’nün altında, onu devam 
eden bir çizgi üzerinde uzunluğu 
15 kilometre, derinliği 1 kilometre 
olan yerin altında 17 tuz dağı keş-
fettiklerini söyledi. Bu 17 tuz dağı-
nın oldukça önemli olduğuna dik-
kat çeken Uğurlu, Bakanlığa konu 
ile ilgili rapor verdiklerini söyle-
yerek sözlerine şöyle devam etti, 
“Bunlar yerin 300 metre altınday-
dı, 300 metrenin altında olunca 
bilimsel olarak bu duruma “biyos-
ferin altında” olduğu söylenebilir. 
Bu durum oradan radyoaktif bir 
şeyin yukarıya intikal etmeden 

kalabileceği anlamına geliyor. Bu 
hadiseden yakın bir zaman önce 
Polonya’da bir tuz madeni gör-
müştük. Tuz madenlerinin bir 
başka özelliği vardı, yerin 300 
metre altında ve biyosferin dışında 
olduğu için radyoaktif çöpleri mu-
hafaza etmek mümkün. Dünyada 
şuan en nemli sorun bu, radyoak-
tif maddeleri atacak yer yok. De-
nize atamazsınız, toprağa göme-
mezsiniz. Yerin 300 metre altında 
tuzile,betonlaşmış, kayalaşmış 
birtakım yerlerde muhafaza etme-
niz gerekiyor. Polonya şuanda dış 
gelirinin yüzde 35’ini bu şekilde 
temin ediyor. Biz buraları gördük 
ve Bakanlığa önerdik rapor olarak. 
Biz Tuz Gölü altındaki bu tuz lop-
larını yeraltı suyuyla yıkayalım ve 

eriyen tuzlu suyu Tuz Gölü’ne de-
şarj edelim dedik. Bu sayede hem 
Tuz Gölü’nün verimini artıracak 
hem de bu sayede boşalan yerle-
ri doğalgaz depolaması için kulla-
nabileceğimiz söyledik. Çünkü o 
zamanlar doğalgazı biz aldığımız 
gibi tüketiyoruz, depo etmiyoruz. 
Biz bu son derece dezavantajı olan 
bir hadisedir. Çünkü size dayatılan 
fiyatı kabul etmek zorunda kalırsı-
nız, üretici istediği zaman doğal-
gazı göndermeyebilir. Dolayısı ile 
bu doğalgazın minimum 1 hafta 
depolanması gerekiyor. Biz bura-
da bir hesap yaptık, doğalgazı bu-
rada 1-2 ay depolama imkanınız 
var. Sadece lopun bir tanesinin bir 
bölümünün kullanılmasıyla 3 gün 
depolanabiliyor. Dolayısı ile bunu 
düşündük, Çevre Bakanlığı’na ra-
poru sunduk.”
HAYALPERESTLİKLE SUÇLANDILAR

Projenin o dönemde büyük bir 
heyecan uyandırdığını ancak dö-
nemin BOTAŞ Genel Müdürü’nün 
kendilerini “hayalperestlikle” 
suçladığını üzülerek ifade eden 

Uğurlu, “Dönemin BOTAŞ Genel 
Müdürü bu projenin Türkiye ka-
pasitesinin üstünde olduğunu, bu-
nun yapılamayacağını söyledi ve 
bizi hayalperestlikle suçladı. 1992-
1993-1994 yıllarıydı bu mesele. 
Aşağı yukarı 30 sene geçti şimdi 
daha yeni yeni o proje yürürlüğe 
girdi. O projenin yürürlükte ol-
masına, bizim projemizin üzerine 
inşa edilmesine rağmen ne Selçuk 
Üniversitesi’nin ne şahsımın ne de 
ekibimizin adından hiç söz edilmi-
yor. Biz bunu balık bilmezse Halik 
bilir diyoruz. Dönemin Bakanı Sa-
yın Ali Galip Özdemir hala sağ. O 
bu konuyu detaylıca biliyor. O dö-
nemli 1000 sayfalık raporumuzun 
da bir kopyası hala bende mevcut” 
diye konuştu. 

‘KIRGINLIĞIMIZ YOK’ 
Projenin hayata geçirilmesine 

sevindiklerini belirten ancak pro-
jenin fikir babaları olarak kendi-
lerine bugüne kadar hiç ulaşılma-
ması, isimlerinin zikredilmemesi 
konusundaki görüşlerini paylaşan 
Uğurlu, “Katiyen bir kırıklık his-
setmiyorum. Birtakım kolay yol-
dan, ucuz köşeyi dönmeler mari-
fet sayılır. Bunu bildiğim için hiç 
garibime gitmedi. Projedeki arka-
daşlarımızla da konuştuk, onlar da 
bakalım proje nasıl gelişecek diye 
bekledik. Bir kırıklığımız elbette ki 
yok. Bu dünyada olmasa da öbür 
dünyada bunun mükâfatını alaca-
ğız” değerlendirmesinde bulundu. 

‘ALLAME İSİMLERİMİZ VAR’
Türkiye’de birçok güzel pro-

jelere imza atabilecek kapasitede 
çok sayıda ilim adamı olduğu-
nu, bu konuda onların önlerinin 
açılması gerektiğinin altını çizen 
Uğurlu, “Biz Maden Tetkik Ara-
ma (MTA) ile birlikte çalışmıştık 
bu proje esnasında. Onlardan çok 
istifade ettik. Onların daha önce 

yabancı uzmanlara yaptırdıkları 
haritalar vardı onları biz dikkate 
aldık. Onun haricinde MTA’nın 
kendi sondaj çalışmaları vardı. Biz-
de harikulade ilim adamları var. 
Kırılan birtakım bürokratlar var. 
MTA’da o kadar ilim adamları var 
ki allame. Yeraltındaki durumu 
çok iyi biliyorlar. Termal verileri 
biliyorlar. Ama değer verilmediği 
için, alelade bir memur gibi davra-
nıldığı için adam küs. Çok kıymetli 
insanlar var. Onları onore ettiğiniz 
zaman, gıdıkladığınız zaman açılı-
yorlar onlar. Ne deryalar çıkacak. 
Üniversiteler öyle, DSİ öyle. Çok 
kıymetli insanlar var. Bu kişilerin 
değerini bilen, onları takdir eden 
yöneticilere ihtiyaç var” ifadelerini 
kullandı. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ömer Bardakçı

Dr. Kamil Uğurlu

Selçuk Üniversitesi’nde bulunduğu dönemde Çevre ve Uygulama Merkezi’nin kurucu Başkanlığı yapan Dr. Kamil Uğurlu, projenin 
o dönem nasıl oluşturulduğunu ve dönemin BOTAŞ Genel Müdürü’nün kendilerini hayalperestlikle suçladığını anlattı.
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Adese, Hyundai Tucson kazandırdı

Karapınar’da 35 işçi kura ile belirlendi

Adese’nin Gillette iş birliği ile 
düzenlediği hediye kampanyasında 
talihliler belli oldu. Kulesite Ade-
se mağazasında noter huzurunda 
gerçekleştirilen çekilişte biri 2017 
model Hyundai Tucson olmak üzere 
101 hediye sahiplerini buldu.

İttifak Holding’in ulusal pera-
kende markası Adese, indirim kam-
panyalarının yanında düzenlediği 
hediye kampanyalarıyla da müşteri-
lerini sevindiriyor. Adese ve Gillette 

iş birliği ile düzenlenen ve 8 Ma-
yıs-21 Haziran 2018 tarihleri ara-
sında Adese Kart ile Gillette markalı 
ürünlerden 25 TL ve katlarında alış-
veriş yapan herkesin çekiliş hakkı 
kazandığı kampanyada talihliler bel-
li oldu.  Konya Kulesite Adese mağa-
zasında noter huzurunda gerçekleş-
tirilen çekilişte 1 adet 2017 model 
Hyundai Tucson, 5 adet Samsung 
102 ekran led tv, 10 adet Samsung 
Galaxy J7 Prime telefon, 10 adet 

Samsung Galaxy E T560 tablet, 10 
adet Arçelik telve kahve makinesi 
ve 65 adet Oral-B D12 şarjlı diş fır-
çası sahiplerini buldu. 

Büyük hediye olan 2017 model 
Hyundai Tucson marka otomobilin 
asil talihlisi Bolu Beşkavaklar Ade-
se mağazasından alışveriş yapan 
İsa Yalçın olurken, Konya Kulesite 
Adese mağazasından alışveriş ya-
pan Mevlüt Acabay ise yedek talihli 
oldu. 

HEDİYELER 9 TEMMUZ 2018 
İTİBARİYLE TESLİM ALINABİLECEK

Düzenlenen hediye kampan-
yasının talihli listesine 9 Temmuz 
2018 tarihi itibari ile www.adese.
com.tr internet adresi, 444 0 237 
numaralı müşteri danışma hattı ve 
tüm Adese mağazalarına asılacak 
talihli listelerinden ulaşılabilecek. 
Asil talihliler hediyelerini 9 Temmuz 
2018 tarihinden itibaren teslim ala-
bilecekler. n HABER MERKEZİ

Karapınar Belediyesi Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) ile yaptığı proto-
kol çerçevesinde 35 işçi alımı yap-
tı.  Toplum Yararına Projesi (TYP) 
kapsamında alınan işçiler, noter 
huzurunda kura ile belirlendi.  TYP 
kapsamında 6 ay belediyenin çeşit-
li birimlerinde çalışılacak iş için 41 
kişi başvuruda bulundu.  Karapınar 
Belediyesinde çalışmak isteyen ve 
başvuru şartlarını taşıdığı belirlenen 
41 kişi, Belediye Meclis Salonunda 
yapılan kura çekiminde listeye gire-
bilme heyecanı yaşadı.  Programda, 
önce başvuru sahiplerine yönelik 
programla ilgili bilgilendirmede bu-
lunuldu.  Ardından kura çekildi.
n AA

‘Can güvenliği endişesi ile
sağlık hizmeti sunulamaz’

Konya Eczacılar Odası Baş-
kanı Ecz. Adem Açıkgöz, “Sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddete karşı 
kamu otoritesi tarafından acilen 
kapsamlı önlemler hayata geçiril-
melidir” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunan 5. Bölge Konya 
Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Adem   
Açıkgöz, “Son yıllarda ve aylarda 
sağlık çalışanlarına karşı şiddet ve 
saldırılar her geçen gün artmak-
tadır. Ülkemizde son olarak Mer-
sin ilimizin Tarsus ilçesinde nöbet 
hizmetini icra eden bir eczanemize 
hunharca bir saldırıda bulunulmuş 
ve bu saldırı sonucunda biri ağır 
olmak üzere dört eczane çalışanı 
yaralanmıştır. Her şeyden önce ec-
zane çalışanlarının hayati bir tehli-
kesinin olmamasını umutediyor ve 
kendilerine acil şifalar diliyoruz.

Daha önce defalarca ifade etti-
ğimiz gibi sağlıkta şiddet toplum-
sal bir sorundur ve her geçen gün 
daha da kronik bir hal almaktadır. 
Sağlık çalışanlarına yönelik şidde-
te karşı kamu otoritesi tarafından 
acilen kapsamlı önlemler hayata 
geçirilmelidir. Özellikle nöbet hiz-
meti esnasında kolluk kuvvetle-
rinin devriye gezerek eczanelerin 
güvenliğini sağlaması hususunda 
İçişleri Bakanlığı’na bir kez daha 
çağrıda bulunuyoruz. Saldırının, 
muadil/eşdeğer ilaç tartışmasın-

dan çıktığı basına yansımıştır. 
Konya Eczacılar Odası  olarak üze-
rinde ısrarla durduğumuz muadil/
eşdeğer ilaç konusunda toplumun 
aydınlatılması ve bu konuda top-
lumun bilinçlendirilmesi elzemdir. 
Muadil/eşdeğer ilaç, güvenilir ilaç-
tır. Orijinali ile eşdeğeri arasında 
ilacın yarattığı etki açısından hiç-
bir fark bulunmamaktadır. Sağlık 
Bakanlığı’ndan talebimiz; eşdeğer 
ilacın önemi konusunda kamuoyu 
oluşturmaya yönelik adımlar at-
masıdır. Ve ayrıca hekimlerimizin 
eşdeğer ilaç konusunda aktif rol 
almasını, hastalara bilgi vermesini 
ve bu konuda biz eczacılar ile ortak 
hareket etmelerini talep ediyoruz. 
İnsan, hasta ve toplum sağlığını 
önceleyen,vatandaşlarımıza kesin-
tisiz sağlık ve ilaç hizmeti sunan 
bir mesleğin mensupları Eczacılar 
olarak çalışanlarımızın nöbet hiz-
metinde saldırıya uğramaması için 
gerekli tedbirlerin derhal alınması-
nı istiyoruz. Can güvenliği endişesi 
ile nitelikli sağlık hizmeti sunu-
lamayacağının altını çiziyor, tüm 
yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu 
konuda Konya Emniyet Müdürlü-
ğü kendisine düşen görevi tam 
manasıyla yapmaktadır. Onun için 
başta Konya Emniyet Müdürümüz 
Şükrü Yaman ve tüm emniyet 
çalışanlarına teşekkür ediyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ 

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Huzur istiyorum” dedi, huzursuzluk oluşturdu. Yaptığı tehditvari ve hakaret içeren açıklamalarla dikkat çeken Yokuş 
Konya’dan büyük tepki topluyor. Yokuş mazbata töreninden sonra basına yaptığı açıklamada, “Huzur istiyorum” dedi ancak açıklaması huzursuzluğa neden oldu

Racon mu kesiyor?
24 Haziran’da İyi Parti Konya 

Milletvekili olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne (TBMM) giden 
Fahrettin Yokuş, daha yemin etme-
den Konya’yı tehdit etmeye başladı. 
Mazbata töreninin ardından bası-
na yapılan açıklamada çam üstüne 
çam deviren Yokuş, “Hesap sormak 
için Konya’ya geldim” dedi ve Kon-
ya’ya tehditvari ifadeler kullandı. İlk 
olarak Vali Yakup Canbolat’a sesle-
nen Yokuş, Vali Canbolat’ın tarafsız 
olmadığını iddia ederek, “Bundan 
sonra kendisine çeki düzen versin. 
Herkese eşit davransın. Aksi halde 
Konya’da valilik yapamaz” sözleriyle 
devlet adabına yakışmayacak sözler 
sarf etti. Yokuş’un bu sözleri tepkiy-
le karşılanırken vatandaşlar Yokuş’a 
“Milletvekili misin kabadayı mı?” 
sorusunu yöneltti. Bununla da ye-
tinmeyen Yokuş, milletvekillerini ve 
Konya basınını da tehdit edercesine 
uyardı. Konya basını taraf olmakla 
suçlayan Yokuş, Konya basınına da 
hesap soracağını ilan etti. 

SOSYAL MEDYA’DA DA 
HAKARETLER! 

Bu açıklamasının ardından ki-
şisel sosyal medya hesabından da 

milletvekili ağzına yakışmayan pay-
laşımlarda bulunan Yokuş, çirkin 
paylaşımında Çorumlulara “Çorum-
lulara alkış; Nüfusu 528 bin ilde 11 
icra dairesi var. Bu dairelerde tam 
tamına 399 bin icra dosyası bulu-
nuyor. Sizin anlayacağınız ekono-
mi tıkırında gidiyor! R.T Erdoğan’a 
rekor düzeye oy çıkıyor tam yüzde 
64.5 DEVEYE DİKEN MESELESİ, 
yazık bu ülkeye…!” sözleriyle ses-
lendi. Paylaşımı üzerine çok sayı-
da tepki alan Yokuş, bu tepkilere 
de aynı hakaret dolu üslupla cevap 
verdi. Bir vatandaşın yorumu üzeri-
ne cevap veren Yokuş, “Acele etme 
Konyasporlu dayı...! Yakındır sende 
görürsün hanyayı ya da Konya’yı. 
Topa bir sen girmedin. Doğru ya 
sen kızından geri kalırsın!” diyerek 
temsil ettiği Konyalıya yakışmaya-
cak sözler sarf etti. Yokuş, yapmış 
olduğu hakaret içerikli paylaşımı ne 
kadar toparlamaya çalışsa da başa-
rılı olamadı ve Twitter paylaşımının 
yorum kısmı vatandaşlar tarafından 
topa tutuldu. 

“HEM FİKİR FAKİRİ, 
HEM EDEP FAKİRİ!”

Yokuş’a bir tepki de AK Parti 

Genel Başkan Yardımcısı Konya Mil-
letvekili Ahmet Sorgun’dan geldi. 
Sorgun sosyal medya  hesabından 
yaptığı paylaşım da “Hem fikir fakiri, 
hem edep fakiri. Konya Konya olalı 
böyle vekil görmedi!..” dedi. 

HUZUR İSTEDİ 
HUZURSUZLUK OLUŞTURDU!
Yokuş mazbata töreninden son-

ra basına yaptığı açıklamada, “Hu-
zur istiyorum” dedi ancak açıklaması 
huzursuzluğa neden oldu. Açıklama-
sında kamu kurumlarını, belediyele-
ri ve medyayı hedef alan Yokuş, üstü 
kapalı tehditvari ifadeleri ile Kon-
ya’nın tepkisini çekti. İşte Yokuş’un; 

“KONYA’DA HUZUR İSTİYORUM” 
başlığı ile servis ettiği basın açık-
lamasının tepki çeken kısmı şöyle; 
‘’Vali, kaymakam, belediye başkanı, 
keyfe keder taraflı davranamaya-
cak. İhalelerde yandaş kayırmacılığı 
yapılamayacak. Kamuda adaletsiz 
atamalar yapılamayacak. Yapılırsa 
İyi Partinin Konya Milletvekili ve 
Genel İdare Kurulu üyesi olan Fah-
rettin Yokuş, bu haksızlıkların hepsi-
ne müdahale eder. Konya’da ayrım 
yapacak olan, herhangi bir kamu yö-
neticisinin bu ayrımı yapmasına izin 
vermem.  Konya’da artık il müdürü, 
kaymakam, siyası partinin il başkanı 
gibi çalışamayacak. İmam, müftü si-
yaset yapamayacak. Herkes görevi-
ni yapacak. Bunu yapanların hukuk 
önünde, medya önünde ve bunlara 
gereğini yapmayan hükümetten he-
sap soracağım. Onun için buradan 
herkese söylüyorum ben Konya’da 
huzur istiyorum. 

Seçim süresince Sayın Vali, ma-
alesef taraflı davranmıştır. Gece-
nin 12’sinde OHAL var. 6 partinin 
seçim stantlarının bulunduğu yer-
de meşalelerle dolaşan başı bozuk 
gençlerle karşılaştık. Parti bayrakla-

rımız yakıldı. Güya OHAL var. Güya 
Türkiye’de vali var. Bu vali siyasidir. 
Bundan sonra kendisine çeki düzen 
versin. Herkese eşit davransın. Aksi 
halde Konya’da valilik yapamaz. İlk 
uyarım validir.  Adaletli davransın ya 
da bıraksın gitsin. 

İkinci uyarım, Beyşehir Belediye 
Başkanına. Benim köyümdeki kilitli 
taşları alıp götürdü. Hizmette ayı-
rım yaptı. Buradan bütün belediye 
başkanlarına sesleniyorum; köyler 
arasında, kasabalar arasında, mahal-
leler arasında ayrım yaparsınız kusu-
ra bakmayın size belediye başkanlığı 
yaptırmam.  Burası hukuk devleti, 
parti devleti değil. Konyalıya ayrım-
cılık yapan kim olursa olsun, siyasi 
düşüncesi ne olursa olsun, beni kar-
şısında görecektir. Ben Konya’nın 2 
milyon 200 bin vatandaşının vekili-
yim.  Ayrım yapmadan, parti roze-
timi de çıkaracağım ve gerçekten 
Konya’nın vekili olacağım.

Özellikle medyaya da sesleniyo-
rum. Siyasi çalışmalarımda medya 
benim elim ayağım olacak. Konya 
medyasını gördüm. Seçimlerde hep-
sini ziyaret ettim.Konya medyasının 
yüzde 80 i taraflı.   Siyasi görüşleri 

farklı olabilir ancak öyle köşe yazar-
ları var ki, muhaliflere iftira atan, 
hakaret edenler oldu. Onlarada çağ-
rımdır. İyi Partiye ve yöneticilerine 
kim iftara da bulunursa onlardan 
da hesap soracağım. Konya millet-
vekillerine de sesleniyorum. Ayrım-
cılık yapmasınlar. Yapılan her türlü 
ayrımcılığın notunu alacağım ve 
mecliste hesabını soracağım. Hesap 
sormak için Konya’ya geldim. Hesap 
vermek için bütün Konya’nın vekili 
olacağım diye söz verdim.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Konya Eczacılar Odası 
Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz
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Ereğli Belediyesi’nden bir 
ilk daha, Çocuk Atölyesi açılı-
yor. Oğuz Ata Tesisleri’nde 2 
Temmuz – 1 Eylül tarihlerinde 
09.00 – 18.00 saatleri arasında 
faaliyette olacak. Çocuklarımız 
için ne yapsak az diyen Bele-
diye Başkanı Özkan Özgüven: 
“Belediye olarak yine bir ilki 
gerçekleştirmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. Eğitime destek 
vermenin yanı sıra çocukları-
mızın gelişimine katkı sunacak 
proje ve programlar yapmaya 
da devam ediyoruz. Onlar bizim 
geleceğimiz ve onlar için ne yap-
sak azdır. Bu şuurda çalışmaları-
mızı gerçekleştiriyoruz. Bundan 
sonraki süreçte de çocuklarımız, 
gençlerimiz, hemşehrilerimiz ve 

şehrimiz için en iyisini yaparak 
yoğun bir şekilde çalışmaya de-
vam edeceğiz. İlk olan bu uygu-
lama Oğuz Ata Tesislerimizde 2 
Temmuz – 1 Eylül tarihlerinde 
09.00 – 18.00 saatleri arasın-
da faaliyette olacak. Uygulama 
içerisinde Zeka ve Akıl Oyunları 
Atölyesi, Sosyal Beceri Atölyesi, 
Görsel Sanatlar Atölyesi, Hayata 
Dair Her şey Atölyesi ile Oyun 
ve Sportif Faaliyetler Köşesi yer 
alacak. Yavrularımızın becerile-
rini geliştirmeleri, özgüven ka-
zanarak geleceğe daha iyi yön 
verebilme yetisi kazanmaları 
açısından önem arz ettiğini dü-
şündüğümüz Çocuk Atölyesi’ne 
tüm çocuklarımızı ve ailelerini 
bekliyoruz” dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven Gökçeyazı Mahal-
lesi’nde üretimde biz varız diyen 
kadınlara tam destek veriyor. 
Bu kapsamda İlçe Tarım Mü-
dürü Orhan Soylu ile ziyarette 
bulunarak yaptıkları çalışmaları 
yakından inceledi. Üreten ka-
dınlarımıza destek vermeliyiz 
diyen Başkan Özgüven: “Kadın 
eli değen her şey değer kaza-
nır, kadınlarımızın üretime katkı 
sunmalarına destek olmalıyız. 
Hem aile ekonomilerine hem 
de şehrimizin gelişimine katkı 
sunmak isteyen bayan kardeşle-
rimizin Belediye olarak en büyük 
destekçisiyiz. 

İlçe Tarım Müdürlüğümü-
zün başlattığı ve eğitim olanağı 
sunduğu bu güzel çalışmaya da 
destek vermekten dolayı çok 
mutluyuz. Gökçeyazı Mahalle-
mizde ikamet eden bayan kar-

deşlerimizin arıcılık ve beyaz ki-
raz reçeli çalışmalarını yakından 
takip ediyoruz. Bu anlamda İlçe 
Tarım Müdürümüzle onları ziya-
ret ederek çalışmalarını yerinde 
incelemek istedik. Bayan kar-
deşlerimiz çok istekli, bu istekli 
çalışmalarının onları başarıya 
götüreceğinden şüphemiz yok. 
Toplum olarak sürekli üretme-
liyiz, çünkü üreten toplumlar 
geleceğe daha sağlam adımlar 
atabilirler. 

Özellikle üreten kadınları-
mızın olması ve bu konuda is-
tekli olmaları geleceğimiz adına 
çok kıymetlidir. Belediye olarak 
üretimin, üreticinin her zaman 
yanındayız ve her türlü desteği 
vermeye hazırız. Bu duygu ve 
düşüncelerle Gökçeyazı Mahal-
lemiz kadınlarını bu özverili ça-
lışmalarından dolayı tebrik edi-
yor, başarılar diliyorum” dedi.

Vatandaşlardan Başkan 
Özgüven’e teşekkür

Ereğli’nin caddeleri Arap 
sabunlu su ile yıkanıyor

Ereğli Belediyesi Fatih Par-
kı’nın yenileme çalışmalarını ta-
mamladı. Fatih Parkı’nın sürekli 
müdavimleri olan vatandaşlar Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven’e 
yıllar sonra yapılan bu hizmet için 
teşekkürlerini ilettiler. Hizmet aş-
kıyla gece gündüz çalışmalarımı-
za devam ediyoruz diyen Başkan 
Özgüven: “Yıllardır hiçbir düzen-
leme ve yenileme yapılmayan 
Fatih Parkı’mızda atıl görüntüyü 
ortadan kaldırarak şehir merke-
zimizde bulunan parkımıza güzel 
bir hüviyet kazandırdık. Hemşeh-
rilerimizin yaptığımız hizmetleri 
takdir etmeleri ve destekleri bizim 

için çok önemlidir. Onların deste-
ği ile daha birçok hizmeti şehri-
mize kazandırmak için yoğun bir 
şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda 
bizlere teşekkür ederek neza-
ketlerini gösteren Fatih Parkımız 
müdavimleri olan vatandaşlarımı-
za teşekkür ederim. Ereğli’mize 
hak ettiği hizmetleri kazandırdık 
bundan sonraki süreçte de hiz-
metlerimize devam ederek şeh-
rimizi daha da ileriye taşıyacağız. 
Bu duygu ve düşüncelerle biz-
lere güvenen, destek veren tüm 
hemşehrilerimize teşekkür eder, 
hürmetlerimi sunarım” ifadelerini 
kullandı.

Ereğli Belediyesi Temizlik İş-
leri Müdürlüğü ekipleri caddeleri 
Arap sabunlu suyla yıkıyor. Pırıl 
pırıl olan caddeler vatandaşla-
rın takdirini topluyor. Çalışmalar 
hakkında değerlendirme yapan 
Belediye Başkanı Özkan Özgü-
ven: “Belediye olarak şehrimizin 
temizliğine önem veriyor, titizlik-
le çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Caddelerimizi Arap sabunlu suyla 
yıkayarak hemşehrilerimizin sağ-
lığı ve mutluluğunu düşünüyoruz. 
Ayrıca bizim inanıcımızda temiz-
liğin yeri ve önemi çok büyüktür. 
Öyle ki Peygamber Efendimiz bir 
hadisinde “Temizlik imanın yarı-
sıdır” buyurarak ne kadar önemli 

olduğunu bizlere bildirmiştir. Biz 
de bu inançla şehrimizin temizli-
ği için canla başla çalışıyoruz. Bu 
anlamda vatandaşlarımızdan da 
duyarlı olmalarını ve şehrin temiz 
kalması noktasında bizlere yardım-
cı olmasını rica ediyoruz. Şehir he-
pimizin ortak kullanım alanıdır ve 
temiz olmasına hep birlikte özen 
göstermeliyiz. Ereğli’mize daha iyi 
hizmet etmek için gece gündüz 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bundan sonraki dönemde de ça-
lışmalarımıza aralıksız devam ede-
ceğiz. Bu düşüncelerle bizlere des-
tek olan ve takdirlerini sunan tüm 
hemşehrilerimize teşekkür eder, 
hürmetlerimi sunarım” dedi.

Ereğli Belediyesi kiraz fiyatlarının düşük olması sebebiyle üreticileri biraz olsun rahatlatmak amacıyla tonlarca beyaz 
kiraz satın alarak vatandaşlara dağıttı. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, üreticilerin destekçisi olduklarını söyledi

Tonlarca beyaz kiraz
vatandaşlara dağıtıldı

Ereğli Belediyesi kiraz fiyatla-
rının düşük olması sebebiyle üre-
ticileri biraz olsun rahatlatmak 
amacıyla tonlarca beyaz kiraz 
satın alarak Ulu Camii, Uğurlu 
Camii ve Fatih Camii’nde vatan-
daşlara ücretsiz dağıttı. Üretici-
lerimizin her zaman destekçisi 
oluyoruz diyen Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “Belediye olarak 
emekle, sabırla üretim yapan va-
tandaşlarımızı destekliyoruz. Bu 
sene beyaz kiraz fiyatlarının ucuz 
olması üreticilerimizi zor durum-
da bırakmıştır biz de bu konuda 
bir adım atmak istedik. Bu an-
lamda üreticilerimizden tonlarca 
beyaz kiraz satın alarak Cuma 
Namazı’na müteakip camileri-
mizde vatandaşlarımıza ücretsiz 
dağıttık. Ereğli’mizin incisi olan 
beyaz kirazımıza sahip çıkmalıyız 
bu noktada Belediye olarak pa-
tent alma çalışmalarımıza da de-
vam ediyoruz. Değerlerimizi ön 
plana çıkarmak için yoğun çaba 
gösteriyoruz, siyah havucumuz-
la başladığımız patentli ürünle-
rimizi artırmayı amaçlıyoruz. Bu 
amacımızı gerçekleştirmemiz 
için bize destek olan tüm hem-
şehrilerimize teşekkür ediyoruz. 
Ereğli’miz için her şeyin en iyisini 
daha fazla yapabilmek adına can-
la başla çalışıyoruz” dedi.

Ereğli’de bir ilk daha Üreten kadınlara destek

Bahar temiz-
liğine baş-
layan Ereğli 
Belediyesi 
Park ve Bah-
çeler Mü-
dürlüğü ve 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 
sulama, farklı bölgelerde ağaç buda-
ması yaparken uzayan otları da çim 
biçme araçlarıyla temizliyor.

Çevre temizliği
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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç beraberinde hizmet başkanları ve başkan yardımcıları ile 
birlikte Seydişehir ve Beyşehir ilçelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

‘Yeni Devlet Hastanesi 
memnuniyet oluşturdu’

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç beraberinde hizmet baş-
kanları ve başkan yardımcıları ile 
birlikte Seydişehir ve Beyşehir ilçe-
lerini ziyaret ederek, incelemelerde 
bulundu. Prof. Dr. Koç ve berabe-
rindeki heyet İlk olarak Seydişehir 
Devlet Hastanesi’nde Hastane Baş-
hekimi Op. Dr. Seyit Ali Deniz’den 
taşınma işlemleri devam eden 75 
yataklı ek hizmet binasında sunu-
lan sağlık hizmetleri hakkında bilgi 
aldı. Acil servis ve görüntüleme hiz-
metlerinin taşındığı alanlarda hasta 
vatandaşlarla ve yakınları ile sohbet 
eden Prof. Dr. Koç, “Yetkili inşaat 
firmasından kaynaklanan sorunlar-
dan dolayı bazı sıkıntılar yaşadığımız 
hastanemizde işlerin yoluna giriyor 
olmasından dolayı mutluyuz. Bura-
da vatandaşlarımızla görüştüğümüz 
zaman onların verilen hizmetten ve 
yeni binanın şartlarından son dere-
ce memnun olduklarını müşahede 
ettik. Hastalar memnun, hasta ya-
kınları memnun, çalışanlarımız ve 
doktorlarımız memnun. Tabii ki on-
ların memnuniyetleri bizleri de son 
derece sevindiriyor ve mutlu ediyor” 
şeklinde konuştu.

Seydişehir incelemelerinin ar-
dından Beyşehir’e geçen Prof. Dr. 
Koç ve beraberindekiler burada da 
Hastane Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı 
Küçükbuzcu ve Beyşehir İlçe Sağ-
lık Müdürü Dr. Mehmet Özkan’dan 
güncel sağlık hizmeti verileri ile ilgili 

ayrıntılı sunum aldılar. Hastane Baş-
hekimi Uz. Dr. Küçükbuzcu. Beyşe-
hir Devlet Hastanesi’nin yeni binası-
na geçmesinin ardından hastaneden 
sağlık hizmeti alan vatandaş sayısı-
nın yüzde 20 civarında artış göster-
diğini ve ilk 5 aylık süreçte 185 bin 
hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu 
vurguladı. Aynı dönemde hastanede 
gerçekleştirilen ameliyat sayılarında 
da ciddi bir artış olduğunun altını 
çizen Küçükbuzcu, “2017 ve 2018 
yılları Ocak-Mayıs ayları baz alındı-
ğında ameliyat sayımızda da yüzde 

52 oranında artış olduğunu görmek-
teyiz. Sevk sayılarındaki azalmayı da 
dikkate alırsak, Beyşehir’li vatan-
daşlarımızın sağlık hizmeti almak 
için artık başka hastanelere gitmek 
zorunda kalmadıklarını rahatlıkla 
söyleyebiliriz” dedi.

Beyşehir Devlet Hastanesi’nin 
son derece nitelikli bir şekilde sağlık 
hizmeti sunmasından dolayı Başhe-
kim Küçükbuzcu ve idarecilere te-
şekkür eden Prof. Dr. Koç, daha son-
ra eski hastane binasından boşalan 
binaya geçerek burada incelemeler-

de bulundu. Prof. Dr. Koç,  eski has-
tane binasına ilçe sağlık müdürlüğü, 
verem savaş dispanseri, 1 Nolu 112 
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile 4 
Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin sorun-
suz ve kısa bir süre içerisinde taşın-
masından dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Konforlu ve nezih 
bir ortamda çalışmaktan son derece 
memnun olduklarını ifade eden sağ-
lık çalışanları da kendilerine bu im-
kânı sağlayan İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Koç’a ve tüm yetkililere teşekkür 
ettiler. n HABER MERKEZİ

Motorlu kara taşıdı bir 
yılda 29 bin 685 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2018 Mayıs ayına ait trafiğe ka-
yıtlı bulunan motorlu kara taşıtları  
hakkında bilgi verdi. Verilen bilgi-
ye göre Konya’da motorlu kara ta-
şıt sayısı bir yılda 29 bin 685 adet 
arttı. 

TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek tarafından açıklanan veriler 
şöyle: “Konya’da 2018 yılı Mayıs 
ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı 
motorlu kara taşıtı sayısı bir önce-
ki aya göre 1 700 adet (yüzde 0,2) 
ve bir önceki yılın aynı ayına göre 
29 bin 685 adet (yüzde 4,3) arta-
rak 720 bin 704 adede ulaşmıştır. 
2018 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla 
Konya’daki toplam 720 bin 704 
motorlu kara taşıtının; yüzde 49’u 
(353 bin 480 adet) otomobil, yüzde 
1,5’i   (10 bin 953 adet) minibüs, 
yüzde 0,8’i (5 bin 882 adet) otobüs, 
yüzde 16,7’si (120 bin 142 adet) 
kamyonet, yüzde 5’i (36 bin 201 
adet) kamyon, yüzde 14,4’ü (103 
bin 994 adet) motosiklet, yüzde 
0,3’ü (2 bin 067 adet) özel amaç-
lı taşıtlar ve yüzde 12,2’si (87 bin 
985 adet) de traktörlerden oluş-
maktadır. Konya’da Mayıs ayında 
19 bin 150 adet taşıtın devri ya-
pıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde 
otomobil yüzde 69,6 ile ilk sırada 

yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 
18,6 ile Kamyonet ve yüzde 4 ile 
Traktör takip etti.  2018 yılı Mayıs 
ayı sonu itibariyle Türkiye genelin-
de toplam 22 milyon 645 bin 85 
adet trafiğe kayıtlı araç bulunmak-
tadır. Konya ili toplam 720 bin 704 
trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile 
Türkiye genelindeki motorlu kara 
taşıtlarının yüzde 3,2’sine sahip-
tir.” 

Bedlek, Konya’da 2018 yılı Ma-
yıs ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı mo-
torlu kara taşıtlarında bir önceki yı-
lın aynı ayına göre en yüksek artış 
sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (yüz-
de 9,5), kamyonet  (yüzde 5,8) ve 
otomobil (yüzde 5,3) şeklinde ger-
çekleştiğini belirterek, “Ülkemizde 
trafiğe en fazla beyaz renkli otomo-
billerin kaydı yapıldı. Ocak-Mayıs 
döneminde trafiğe kaydı yapılan 
276 bin 948 adet otomobilin yüzde 
56,8’i beyaz, yüzde 20,9’u gri, yüz-
de 7,6’sı siyah ve yüzde 5,3’ü kır-
mızı iken yüzde 9,4’ü diğer renk-
lerdedir.  Mayıs ayı sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı 12 milyon 303 bin 46 
adet otomobilin yüzde 38,1’i LPG, 
yüzde 36’sı dizel, yüzde 25,5’i ben-
zin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinme-
yen otomobillerin oranı ise yüzde 
0,4’tür” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine kayıt yaptıran 61 bin çocuk sabah 
namazlarında camileri dolduruyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu yıl Konya sokakları ve camileri cıvıl cıvıl” dedi

‘Sabah namazında buluşuyorlar’
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Konya’nın 31 ilçesinde 7-14 yaş ara-
lığındaki çocuklarda cami alışkanlı-
ğını oluşturmak için “Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesi başlattı. 
BU YIL KONYA CAMİLERİ CIVIL CIVIL 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Hafız Halil 
Necati Coşan Camisinde sabah na-
mazına gelen çocuklarla bir araya 
geldi. Camiyi dolduran çocuklarla 
birlikte saf tutan Altay, “Bu yıl Kon-
ya sokakları ve camileri cıvıl cıvıl. 
Çocuklarımız velileriyle birlikte sa-
bah namazında camileri dolduruyor-
lar. Güle Oynaya Camiye Gel projesi 
kapsamındaki tüm ilçeler dâhil 3 bin 
190 camiye 61 bin çocuğumuz ka-
yıt oldu. İnanın bu ortamda olmak 
çok büyük mutluluk. Önemli olan 
çocuklarımızın camiye ve cemaate 
alışmaları. Bizim yaptığımız sadece 
bir teşvik. Geleceğin Konyası çok 
daha güzel olacak. Projeye katılan, 
destek veren tüm çocuklarımıza ve 
velilerimize çok teşekkür ediyorum” 

ifadelerini kullandı. 
PROJEDEN HEM ÇOCUKLAR 

HEM DE ANNE BABALAR MEMNUN 
Proje için Konya Büyükşehir Be-

lediyesi’ne teşekkür eden çocuklar, 
sabah namazında camide olmanın 
mutluluk ve güzelliğini yaşadıkla-
rını belirtirken, 40 günün ardından 
bisikletlerine kavuşacakları için de 
ayrıca mutlular. 

Çocukların cami sevgisini ka-
zanması, cemaatle namaz kılmanın 
önemini kavraması, birlik ve bera-
berlik şuurunun kazanmasının da 
amaçlandığı proje ile sadece çocuk-
lar değil, çocuklarına eşlik eden anne 
babalar da sabah namazında çocuk-
larıyla birlikte saf tuttu. Anne baba-
lar, çocuklarının camiye alışmaları 
ve manevi değerlerin kazandırılma-
sında önemli katkı sağlayan Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti. 

PROJE CAMİ İLE
 ÇOCUKLARI BULUŞTURUYOR 
7-14 yaş arasındaki 61 bin 

Konyalı kız ve erkek çocukların 
katıldığı proje kapsamında Tem-
muz ve Ağustos aylarında 40 gün 
camide sabah namazına katılan 

çocuklar Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bisiklet ile ödüllendiri-
lecek.
n HABER MERKEZİ

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Seydişehir’de incelemelerde bulundu.
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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
3 Temmuz 2018 Salı  • Yıl: 10 • Sayı: 3384

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı’nın (YKS) dün yapılan birinci otu-
rumu başarısız geçen R.B. (18) adlı 
kız öğrenci, bugün ikinci oturuma 
gireceği binanın tuvaletinde meyve 
bıçağını karnına saplayarak intihara 
kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan 
R.B.’nin sağlık durumunun iyi oldu-
ğu belirtildi.

Olay, bugün saat 10.00 sırala-
rında Selçuk Üniversitesi Alaeddin 
Keykubat Kampüsü’nde meydana 
geldi. Özel bir liseden mezun olan 
R.B., YKS’nin ikinci oturumu olan 
Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) gi-
receği İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi binasına gitti. Sınava baş-
lamadan önce tuvalete giden R.B., 
burada yanında getirdiği meyve 
bıçağını karnının sağ bölgesine sap-

ladı. Yaralanan genç kızı fark eden 
görevliler, ambulans çağırdı. Aynı 
kampüsteki Tıp Fakültesi’nde teda-
viye alınan R.B.’nin karnında yakla-
şık 2 santimetrelik kesi oluştuğu ve 
sağlık durumunun iyi olduğu belir-
tildi. 

MEYVE BIÇAĞINI KEMERİNİN
İÇ KISMINDA SAKLAMIŞ 

R.B., polise verdiği ilk ifadesinde 
dün yapılan Temel Yeterlilik Testi 
sınavının başarısız geçtiğini belirte-
rek, ‘’Dün girdiğim sınavım başarı-
sız geçti. Bugün girdiğim sınavım da 
kötü giderse ailem üzülecek ve on-
ları mahcup edeceğimden korktum’’ 
dedi. R.B., meyve bıçağını keme-
rinin iç kısmına saklayarak arama 
noktasından geçtiğini söyledi.
n DHA

‘Gürültü yapıyor’ diye 
eşeği tüfekle yaraladı

Kamyonet yoldan 
çıktı, bahçeye uçtu

Ilgın ilçesinde Osman U., iddi-
aya göre gürültü yaptığı gerekçe-
siyle, komşusu Cihan Gümüş’ün 
çiftliğindeki eşeği, av tüfeğiyle vu-
rarak yaraladı.

Olay, bugün öğle saatlerinde 
Büyükoba Mahallesi’ndeki yaylada 
meydana geldi. Osman U.,  yay-
ladaki çiftlik komşusu Cihan Gü-
müş’in çiftliğindeki eşeğine, gürül-
tü yaptığı gerekçesiyle av tüfeğiyle 
ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar 
karın bölgesine isabet eden eşek 
yaralandı. Eşeğinin yaralandığı 
fark eden Gümüş de jandarmaya 
haber verdi. Jandarma, Osman 
U.’nun ifadesine başvurdu. Orman 
ve Su İşleri 8’inci Bölge Müdürlü-
ğü’nün Osman U. hakkında idari 
para cezai uygulayacağı öğrenil-
di. Yaralı eşeğinin Ilgın Belediyesi 

aracılığıyla Konya’da Veteriner Fa-
kültesi’ne götürülerek tedavi altına 
alınacağı ifade eden Cihan Gümüş, 
şunları söyledi: ‘’Biz ekmeğimizin 
peşindeyiz. Adam gelip vurmuş. 
Eşkiyalık mı yapalım? Vuran insan 
karşıya çiftlik yaptı. Burası mera ve 
biz eşeğimizle ekmeğimizi, suyu-
muzu taşıyoruz. Biz mağduruz.’’ 
Yapılan şiddete tepki gösteren 
Konya Doğayı ve Hayvanları Koru-
ma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, 
son dönemlerde hayvanlara yöne-
lik şiddetin arttığını  belirtti. Eşeğin 
tedavi için Konya’ya getirilmesi 
için Ilgın Belediyesi’nden yardım 
istediklerini ifade eden Sürmeli, 
‘’Eşek, belediyeye ait araçla vete-
riner fakültesine getirilip, tedavi 
altına alınacak. Saatlerce yaralı va-
ziyette orada bekledi’’ dedi. n DHA

Karaman’da bahçeye uçan 
kamyonetin sürücüsü, kazadan 
burnu bile kanamadan kurtuldu. 

Kaza, Karaman-Mersin Kara-
yolunun 18. kilometresinde mey-
dana geldi. Alınan bilgiye göre, 
Karaman’dan Mersin istikametine 
gitmekte olan Fetullah A. (46), 
yönetimindeki 06 BCA 010 pla-
kalı kamyonet, Lale köyünü geldi-
ği sırada direksiyon hakimiyetini 

kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 
bahçeye uçtu. Kazada devrilen 
kamyonetten vatandaşların yar-
dımıyla çıkarılan sürücü Fetullah 
A.’nın burnu bile kanamadı. Kaza-
nın şokunu bir süre üzerinden ata-
madığı gözlenen sürücü Fetullah 
A., polis aracının yanına diz çöke-
rek bir süre kaza yaptığı kamyoneti 
izledi. 
n İHA

Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi 
Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vurularak öldürüldü

Tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Üniversite hastanesinin mutfa-
ğında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), 
yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bı-
rakmasını istediği genç kızın eski 
sevgilisi Muhammet Doğan (30) 
tarafından hastanenin otoparkında 
tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
otoparkında meydana geldi. İddiaya 
göre hastanenin mutfak kısmında 
çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru 
A.’nın eski sevgilisi Muhammet Do-
ğan’a, yeğeninin peşini bırakması 
ve rahatsız etmemesi konusunda 
mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar 
küfürleşmeye dönüştü. Buna sinir-
lenen Muhammet Doğan yanına al-
dığı ruhsatsız tabanca ile hastanesi-
nin otoparkına geldi. Doğan, Tüdeş’i 
arayarak otoparka gelmesini söyledi. 
Mutfaktan aldığı satırla otoparka ge-
len Tüdeş, Doğan’ı kovalamaya baş-
ladı. Muhammet Doğan da yanında 
getirdiği tabanca ile Tüdeş’e 3 el 
ateş edip olay yerinden kaçtı. Mer-
milerden biri göğsüne isabet eden 
Tüdeş ağır yaralandı. Hastane per-

soneli tarafından acile servise alınan 
Zülfikar Tüdeş, yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ARAYIP 
‘BEN ADAM VURDUM’ DEMİŞ
Olay yerinden kaçan Muham-

met Doğan, bir arkadaşını arayarak 
birini vurduğunu ve ne yapması ge-
rektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan 
Doğan, bir süre kent merkezinde 
dolaştıktan sonra suç aleti tabancay-
la birlikte polise gidip teslim oldu. 
İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube-
sine bağlı Cinayet Büro Amirliğine 
götürülen Doğan, poliste susma 
hakkını kullandı.

İfadesine başvurulan Ebru A. 
ise şunları söyledi: “Muhammet ile 
sevgiliydik. Ancak bir süre sonra ay-
rıldık. Ancak o beni ve ailemi tehdit 
ediyordu. 6 Mayıs tarihinde evimizi 
de kurşunladı. Polise gidip şikayetçi 
olduk. Peşimi bir türlü bırakmıyor-
du” dedi.

Daha önce yaralama suçundan 5 
yıl hapis yattığı ve 8 ay önce cezae-
vinden çıktığı öğrenilen Muhammet 
Doğan, polisteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edildi. n DHA

Sınava gireceği binada intihara kalkıştı

Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi’nde dün 
bir düğün konvoyunda tehlikeli anlar ya-
şandı. Cadde üzerindeki trafik lambalarında 
kırmızı ışık yanınca iki otomobil konvoyun 
en önüne geçerek yanlama olarak tabir 
edilen ‘drift’ hareketini yapmaya başladı. 
Kırmızı ışık süresince kendi etraflarında dö-
nen otomobiller adeta trafiği birbirine kattı. 
Trafik lambasının yeşil yanmasıyla düğün 
konvoyu yoluna devam ederken bu kez 
de silah sesleri duyuldu. Mahalle sakinleri 
hafta sonları çok sayıda düğün konvoyunun 
geçtiği caddede güvenlik önlemi alınmasını 
isteyerek yetkilileri göreve çağırdı. n İHA

Konya’nın Ilgın ilçesinde otomobilin 
elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi 
ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, İsmail 
Tosun (71) idaresindeki 42 VF 563 plakalı 
otomobil, Beyşehir-Ilgın karayolunun Ilgın 
girişinde sürücünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 
elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yarala-
nan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. 
Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi’ne kaldı-
rıldı. Kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları 
devam ederken Beyşehir-Ilgın karayolunda 
trafik tek şeritten sağlandı. n AA

Magandalar trafiği
birbirine kattı

Otomobil elektrik 
direğine çarptı

Konya’nın Karatay ilçesinde çardakta çıkan yangında 3 
büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Ma-
hallesi Namık Ayas Sokak’ta Bülent Mutlu’ya ait çardakta 
sivrisinekleri uzaklaştırmak için ateş yakıldı. Çardak içeri-
sindeki otlara sıçrayan alevler, yangına neden oldu. İhbar 

üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa 
sürede kontrol altına alınan yangında, 8 büyükbaş hayvan 
zarar gördü. Alevlerin arasında kalan büyükbaş hayvanlar-
dan 5’i kesildi, 3’ü telef oldu. Polis ekipleri olayla ilgili so-
ruşturma başlattı.
n AA

Yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Muhammet Doğan 
(30) tarafından 

öldürülen Zülfikar 
Tüdeş (35).
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Torpidodaki 34 bin 500 lirayı alıp kaçtılar
Bankadan para çekip, otomobile binen Yasin 

Arıcı’yı takip eden kimliği belirsiz kişiler, aracın ca-
mını park halindeyken kırarak, torpidodaki 34 bin 
50 lirayı aldıktan sonra kaçtı. 

Olay, saat 11.30 sıralarında, merkez Selçuklu 
ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi Malazgirt So-
kak’ta meydana geldi. Yasin Arıcı, iddiaya göre, 
araç alabilmek için merkez Karatay ilçesi Büsan Sa-
nayi bölgesindeki bankadan 34 bin 500 lira çekti. 
Arıcı, satış işlemleri için geldiği notere girmek üze-
re otomobili yol kenarına park etti. Bankadan beri 
Arıcı’yı takip eden kimliği belirsiz kişiler, notere 
girmesini fırsat bilip, 42 EHD 88 plakalı otomobilin 
sağ ön camını tornavidayla kırarak, torpidodaki 34 
bin 500 lirayı aldıktan sonra kaçtı. Noterdeki işleri 
bitince otomobile gelen Arıcı, paranın olmadığını 
fark ederek, polise haber verdi. İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, 
yaptığı incelemede, plakası henüz belirlenemeyen 
hafif ticari araçtaki kişilerin olayı gerçekleştirdiğini 
tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n DHA

Okul tercihleriyle ilgili açıklamada bulunan TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Lise tercih sürecine giren 
tüm öğrenci ve velilerimize çağrımız, İHL’leri bu süreçte ilk tercihleri arasında değerlendirmeleridir” dedi

‘İHL’leri tercih eden hiçbir 
öğrenci pişman olmadı’

Türkiye İmam Hatipliler Vak-
fı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, Liseye Geçiş Sınav (LGS) 
sonuçlarının açıklanması ve okul 
tercihleri üzerine bir açıklama yaptı.
Öğrenci ve velileri İmam Hatip Li-
selerini tercih çağrısından bulunan 
Öksüz, açıklamasında şu görüşlere 
yer verdi:  “Günümüzde toplumun 
tüm kesimleri, çocukları için arzu 
ettiği eğitim içeriğine rahatlıkla ula-
şabilmektedir. Dini eğitimi de içeren 
müfredat içeriğini insanlarımıza su-
nan İmam Hatip Ortaokulu (İHO) 
ve İmam Hatip Liselerimiz (İHL) de 
onlarca yıl yaşanan zulmün ardın-
dan, hak ettiği değeri bulmakta, her 
geçen gün eğitim kalitesini artırarak 
yoluna devam etmektedir. Bu yıl ya-
pılan LGS’de İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencilerimizin göstermiş olduğu 
yüksek başarı da bu gerçeği gözler 
önüne sermektedir.LGS’de tüm so-
ruları doğru cevaplayarak 500 tam 
puanla Türkiye birincisi olan Adana 
Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencimiz Azra 
Kargı, bireysel başarının, yüzlerce 
İHO’dan Türkiye genelinde çok cid-
di başarılar elde eden öğrencilerimiz 
ise kümülatif başarının İHO’lar adı-
na en güzel örneklerini göstermiş-
lerdir. Azra Kargı kızımızı ve onun 
şahsında tüm İHO öğrencilerimizi 
ve tabii ki LGS’de emek veren or-
taokul öğrencilerimizin tamamını 
gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik 
ediyoruz.”

Öksüz, “İHO’ların göstermiş ol-
dukları üstün başarının İHL’lerde 
de artarak devam edeceğine ka-
naatimiz tamdır. Bu manada LGS 
puanlarını almış tüm ortaokul me-
zunu öğrencilerimizi, hem dini hem 
fenni ilimlerin bir arada yer aldığı bir 
müfredat içeriğine sahip olan İmam 
Hatip Liselerimize beklediğimizi ifa-

de etmek istiyorum. Öğretmen, veli, 
öğrenci işbirliğinin tam anlamıyla 
tesisi, ortak ideallerimize olan inan-
cımızın yeniden sağlamlaştırılması 
ve tabii ki Milli Eğitim politikaları-
mızın sağlam temeller üzerinde ye-
niden inşa edilmesiyle birlikte hem 
İHO’lar, hem İHL’lerimiz başarıla-
rını her geçen yıl artırmaya devam 
edeceklerdir.

İnsanlığın büyük bir savrulma 
yaşadığı, sekülerleşmenin, yalnızlaş-

manın ve hedonizmin had safhaya 
ulaştığı bir dönemde insanlığın ve 
dünyanın yeniden imar ve inşası sa-
hih bir din eğitimi ile daha mümkün 
hale gelecektir. Dünyanın birçok 
bölgesinde gelişen sapkın din anla-
yışlarının, dine dair FETÖ, DEAŞ ve 
benzeri unsurların insanları kendi 
ürettikleri din anlayışları ile alda-
tamamaları için de alınabilecek en 
itidalli tedbir sahih bir din eğitimin-
den geçmektedir. Günümüzde insa-

nımıza ana kaynaklardan beslenen 
sahih din eğitimini, mümkün olan 
en iyi düzeyde sunma işlevi İHO 
ve İHL’lerimizin üzerine düşmek-
tedir. Bu manada yeni dönemde 
Milli Eğitim Bakanlığımız’dan İmam 
Hatipler adına beklentilerimiz bü-
yüktür. Fiziki ve maddi imkânların 
iyileştirilmesinin yanında, bundan 
daha önemli olan husus, öğretmen 
kalitemizin iyileştirilmesi, eğitim po-
litikalarımızın ana felsefesinin geniş 
tabanlı bir istişare ile uzun yıllar de-
ğişmeyecek şekilde belirlenmesi ve 
nitelikli insan gücü yetiştirmek adı-
na atılması gereken adımların bir an 
önce atılmasıdır.

LGS’de puanlarını alarak lise 
tercih sürecine giren tüm öğrenci 
ve velilerimize çağrımız, İHL’leri bu 
süreçte ilk tercihleri arasında değer-
lendirmeleridir. Yeni sistemde proje 
İHL’lerimiz puan sıralamasına göre, 
diğer İHL’lerimiz ise adrese dayalı 
kayıt sistemine göre kayıt alacak-
lardır. İmam Hatip Liselerini tercih 
eden ve bu okullarımızdan mezun 
olan neredeyse hiçbir öğrencimiz 
pişman olmamıştır.”
n HABER MERKEZİ

Ahırlı Köpük Helvası ve Yayla Şenliği yapıldı
Bartı Yaylası’nda düzenlenen 

Ahırlı Köpük Helvası ve Yayla Şen-
liği, Seydişehir Sancak Mehter Ta-
kımı’nın konseriyle başladı. Şenliğin 
açılışının ardından yapılan açık art-
tırmada Osman Sayın, “şenlik ağa-
sı” seçildi. AK Parti’den Konya mil-
letvekili seçilen Selman Özboyacı, 
şenlikte yaptığı konuşmada, 24 Ha-
ziran’da yapılan seçimle Konya’nın 
en genç milletvekili olduğunu ifade 

ederek, şunları kaydetti: 
“Böyle huzurlu ve rahat günler 

yaşattığı için Rabbimize şükürler 
olsun. Vatandaşımız bu genç karde-
şinizi bağrına bastı. Bizden dualarını 
desteklerini esirgemeyen tüm kar-
deşlerimize buradan sonsuz teşek-
kür ediyorum. Benim için çok ayrı 
bir durum, çok ayrı bir şeref. Cum-
hurbaşkanımızın teveccühüyle Kon-
ya’dan en genç milletvekili seçilmeyi 

Rabbim bana nasip etti. İnşallah biz-
lerde gençliğimizin verdiği enerjiyle 
Konya için Konyalı hemşehrilerimiz 
için Konya’nın projeleri için koştur-
maya devam edeceğiz.” 

Ahırlı Yöresi Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet 
Duran da yaylanın doğal güzelliğini 
bozmadan, yayla geleneğini sürdü-
rebilmek için bu şenliği düzenledik-
lerini söyledi.

Yöresel oyunlar, halk konserle-
ri düzenlenen şenlikte, misafirlere 
nohutlu bulgur pilavı, tahinli kö-
pük helvası ve karlı pekmez ikram 
edildi.  

Şenliğe, Ahırlı Kaymakamı Ya-
kup Güven, Belediye Başkanı İsa 
Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı 
Hasan Koçer ile AK Parti Ahırlı İlçe 
Başkanı Mustafa Öncü de katıldı.
n AA

Seçim bitti. Halk 
%52,6 oy oranı ile Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a 
tekrar güvenini tazeler-
ken, Kasım 2015 se-
çimlerinde aldığı %49,5 
likoy oranına göre de 
%42,6 oranında oy ala-
rak %6,9 oranında oy 
kaybı yaşadı. 

Reis balkon konuş-
masında halka ‘’mesajı 
aldık’’ dedi. Ak Parti 81 ilin 69’unda 
oy kaybı yaşadığını görüyoruz. Bu oy 
kaybının elbette onlarca nedeni var. En 
önemli gördüğüm sebeplerden biri hiç 
şüphesiz yanlış aday seçimleri oldu. 
Halk özellikle bazı adayları kati suretle 
istemeyip Ak Parti Genel Merkez’i, 
Cumhurbaşkanlığı’na telefon ederek, 
sosyal medya veyahut mail aracılığıyla 
tepkisinigösterdi. 

Zaman zaman bazı üst düzey yet-
kililere halktan gelen bu tepkileri şah-
sen ilettiğimde burun kıvırdıklarına, bir 
şey olmaz minvalinde hareketler yaptı-
ğına bizzat şahit oldum. O kadar içim 
burkuldu ve o kadar içim acıdı ki. Allah 
korusun bu burun kıvırma ve kibir dolu 
hareketler küllerinden yeniden alevle-
nen bir davanın yok olmasına neden 
mi olacaktı yoksa?

Küçük kafalar kişileri, orta ka-
falar hadiseleri, büyük kafalar da 
fikirleri konuşurdu ya hani. Küçük mü 
düşünmeye başlamıştık yoksa?

 7 Haziran seçimlerinde de aynı 
şekilde halkla hiç alakası olmayan çok 
yanlış adaylar seçilmiş, netice olarak 
Halk kızgınlığını sandığa yansıtmıştı. 
Sonrasında 1 Kasım seçimlerinde bazı 
adaylar yenilenerek tekrar güven taze-
lenmişti.

Aslına bakarsak daha önceki bele-
diye seçimlerinde de aynı şekilde çok 
yanlış adaylar seçilmişti. Lâkin bu ne-
cip millet 17-25 Aralık kumpası seçim 
önüne denk gelince milli bir duruş ser-
gileyerek liderinin ve partisinin arkasın-
da durmuştu. Hemen hemen her se-
çimde şer odakları bu tür ayak oyunları 
ile türlü engellemelere kalkışmıştır ama 
milletimizin feraseti bu ayak oyunlarını 
bertaraf etmeye yetmiştir.

Allah’ın izni ve inayeti ile nice azın-
lık inanan topluluklar nice çoğunluk 
topluluklara galip gelecektir. Biiznillah 
gelmiştir de. Bedir savaşı bunun en 

güzel örneği değil midir? 
Allah CelleCelalühü sayı-
ca kendilerinden çok üs-
tün olan müşriklere karşı 
Müslümanlara önce 
1000 melek daha sonra 
5000 melekgöndererek 
yardım ettiğini şu ayet-
lerde açıklıyor;

 Rabbinizden yar-
dım dilediğiniz zama-
nı hatırlayın. Hemen 

size, “Meleklerden peşi peşine 
gelen binlik kuvvetlerle ben size 
yardım edeceğim” diye cevap verdi. 
 Bunu yalnızca müjde olsun ve kalp-
leriniz bununla yatışsın diye yaptı. 
Zaten yardım ancak Allah tarafın-
dandır. Allah, kuşkusuz izzet ve hik-
met sahibidir. (Enfal9-10)

 O zaman inananlara şöyle 
diyordun: “Rabbinizin, indirilen 
üç bin melekle size yardım et-
mesi sizin için yeterli değil mi?” 
 Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsiz-
likten sakınırsanız, onlar şu anda sü-
ratle üzerinize gelseler bile rabbiniz 
size nişanlı beş bin melekle yardım 
edecektir. (Ali İmran 124-125)

Yine Müslümanların Peygambe-
rin emrine uymadıkları zaman Uhut 
savaşını kazandıktan sonra neden kay-
bettiklerini unutmayalım.

Bedir savaşında Müslümanlar 
nasıl da kazandık, iyi çarpıştık gibi biraz 
gurura kapılmalarına karşın Allah azze 
ve celleEnfal suresi 17 ve 18. Ayette 
onların şahsında bizleri şöyle uyar-
maktadır;

 Savaşta onları siz öldürme-
diniz, onları Allah öldürdü; (oku) 
attığında da sen atmadın, Allah 
attı; bunu da müminlere kendinden 
güzel bir lütufta bulunmuş olmak 
için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, 
her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu! 
Allah inkâr edenlerin tuzaklarını hep 
bozmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdo-
ğan Beyin sorumluluğu yönetim şek-
linin değişmesiyle daha da arttı. Önü-
müzdeki süreçte Ak Parti’yi ve kabineyi 
yeniden dizayn edecek. Rabbim yar ve 
yardımcısı olsun. Rabbim haktan ve 
halktan gelen mesajı doğru anlamayı 
ve idrak etmeyi kendisine ve ekibine 
nasip eylesin. Âmin.

Selâm ve dua ile...

HAKTAN VE HALKTAN GELEN MESAJ

Karapınar ilçesi sınırlarında 
bulunan ve her mevsim ayrı bir 
güzelliğe bürünen Acıgöl ve Meke 
Gölü, düğün yapan çiftlerin doğal 
fotoğraf çektirme mekanı oldu.

Doğal güzellikleriyle dikkat 
çeken Acıgöl ve Meke Gölü özel 
günlerini ölümsüzleştirmek iste-
yenlerin en çok tercih ettiği yer 
oldu.Göllerin eşsiz manzarasında 
fotoğraf çekinenler arasında evle-
nen çiftler de yer almaya başladı. 

Evlilik törenlerini gerçekleştiren 
Gülsüm ve Şahin Yarımoğlu, fo-
toğraf stüdyosu yerine Acıgöl ve 
Meke Gölü manzarasıyla mutlu 
günlerini ölümsüzleştirdi.  Gülsüm 
Yarımoğlu, “Eşim Şahin ile karar 
verip bu güzel günümüzde göller-
de fotoğraf çekinmek istedik. Bizim 
için çok güzle bir anı oldu. Hem de 
ilçemizin tanıtımına katkı sunduk. 
Bize güzel bir anı oldu.” dedi.
n AA

Meke ve Acıgöl doğal
fotoğraf stüdyosu oldu

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHMAN SORGUN

SİYASET ARENASI

TİMAV Genel Başkanı 
Ecevit Öksüz



 3 TEMMUZ 20188 İLAN

www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu

No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

Teknik Ressam
 • Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

Kalite Kontrol Teknikeri
 • Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

CNC Operatörü
 • Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen

Montaj Operatörü
 • Otomotiv sektöründe deneyimli 
 • Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

Lojistik / Depo Operatörü
 • Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek
 • Depo proseslerinde görev alabilecek.

21 – 35 yaş arası bay ve bayan takım arkadaşları aramaktayız.

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,
* PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 35 

YAŞINI AŞMAMIŞ
* CNC TORNA VE DİK İŞLEMDE 

ÇALIŞACAK
(GECE VARDİYASINDA

ÇALIŞMA ENGELİ OLMAYAN)

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi 1670 Sokak 
No: 6  Karatay /KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

p UNİVERSAL TORNA 
PRES USTALARI ve
İyi derecede İngilizce bilen, 

p MAKİNA MÜHENDİSİ 
alınacaktır.

Adres: 3. OSB Kayacık Mah. İhsandede Cad. 9. Sok. D:33, Selçuklu/Konya

Tel: 0 332 345 48 20

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

TUNÇLAR GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Fetih Mah. Mahir Sokak 
No: 10/A Karatay/KONYA

TEL: 0332 345 47 10

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
3+1 daireler

0531 710 88 76

VASIFSIZ
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

• GAZALTI KAYNAKÇI
• MONTAJCI
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

ZAYİ
Seri A 072900 Nolu Bir 
Adet Fatura Ve Seri A 
028900 - 028950 1 Cilt Sevk 
İrsaliyesi  kullanılmış olarak 
kaybolmuştur, hükümsüzdür.
Selçuk V. D. : 43402630024  

ABDÜLKADİR PERÇİN 

Z-365

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

ABD'li emekli asker Müslüman oldu 
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşa-

yan ABD vatandaşı emekli asker And-
rew Miller Todd, Müslüman olup Sela-
haddin ismini aldı. Todd beraberindeki 
eşi Meral Todd ile Erdemli Müftülüğü-
ne giderek Erdemli Müftüsü Mahmut 
Sami Türkmenoğlu öncülüğünde Ke-
lime-i Şehadet getirerek Müslüman 
oldu. 

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşa-
yan ABD vatandaşı emekli asker And-
rew Miller Todd Müslüman olup Sela-
haddin ismini aldı. Todd beraberindeki 
eşi Meral Todd ile Erdemli Müftülüğü-
ne giderek yetkililere Müslüman ol-
mak istediğini bildirdi. Burada Erdemli 
Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu 
öncülüğünde Kelime-i Şehadet geti-
ren Todd, Müslüman oldu. 

Todd, yaptığı açıklamada, uzun 

yıllardır dinler hakkında araştırmalar 
yaptığını, Tevrat ve İncil'i de incele-
diğini söyledi. Kur'an-ı Kerim'i ve İs-
lam dinini inceledikten sonra huzuru 
İslam'da bulduğunu belirten Todd, 
şöyle konuştu: "Tanrı inancıyla ilgili 
çok sorularım oldu. Bu sorulara cevap 
bulmak amacıyla araştırmalar yaptım 
ve Hristiyanlıktaki tanrı inancı beni 
tatmin etmedi. Görev yaptığım yerler-
de kafamı kurcalayan sürekli sorular 
oldu ve bunlara cevap aradım. Benim 
kafamda oluşan bu soruların doğru 
cevabını İslam'da bularak rahatladım." 
Selahaddin ismini alan Todd, en büyük 
isteğinin de hacca gitmek olduğunu 
kaydetti. Müftü Türkmenoğlu da Müs-
lüman olan Todd'u tebrik edip, çeşitli 
kitaplar hediye etti.
n AA
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Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, 4 ülkenin katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi

'Anadolu Ankası' nefes kesti
Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 
Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabis-
tan'ın hava kuvvetleri unsurlarının 
katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası 
Tatbikatı 2018-1, 3'üncü Ana Jet Üs 
Komutanlığı Atış Sahasında gerçek-
leştirildi. Tatbikata Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'ndan 2 taaruz helikop-
teri, 1 genel maksat helikopteri ve 1 
tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'n-
dan 1 JTAC ve 1 MADESTİM timi, 
Genelkurmay Özel Kuvvetler Komu-

tanlığı'ndan 1 S-70 ve  6 personel, 
Azerbaycan'dan 1 CSAR timi,  KK-
TC'den 1 Cougar, 1 CSAR timi,  Su-
udi Arabistan ise 2 Cougar, 1 CSAR 
timi ve 1 JTAC timi ile katıldı.
Jet uçakları, helikopterler ve kur-
tarma timlerinin katıldığı müşterek 
hava yer entegrasyonu görevlerini 
içeren senaryoların icra edildiği tat-
bikatta; yakın hava desteği, zamana 
duyarlı hedefleme, düşman bölge-
den personel kurtarma, yer destekli 
hava tecridi, konvoy koruma, perso-
nel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, 
alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve 
geri sızma görevi icra edildi. sSenar-
yo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 
135'inci Muharebe Arama Kurtarma 
Filosu tarafından işaretlenen hedef-
leri vurdu. Daha sonra 3'üncü Ana 
Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 
3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak 
için alana geldi. Hava unsurlarının 
alana kontrollü inmesinin ardından 
personel, çevre güvenlik önlemlerini 
alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. 
Helikopterlerin havalanması sıra-
sında, düşman kuvvetlerinin piyade 
askerlerince ateş açılması sonucu 
helikopterler top atışıyla karşılık ver-
di. Kurtarma sahneleri, atış sahasın-
daki gözlem istasyonundan ilgililerce 
dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla 
tamamlandı. Senaryo gereği 4 asker 
düşman tehlikesinden kurtarılırken, 
10  F-16'lar tarafından imha edildi. 
Tatbikatı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs 
ve Garnizon Komutanı Hava Pilot 
Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer 
ülkelerin askeri yetkilileri izledi. Tat-
bikatın 4 Temmuz'a kadar süreceği 
belirtildi. 
n DHA

Genç İHH Konya Şube Başkanı Mustafa Nokta  ve AK Parti Konya Önceki Dönem 
Yönetim Kurulu Üyesi Kemalettin Nokta’nın babaannesi Basire Nokta vefat etti 

İnterim Otomotiv firma sahibi Abdullah Bulut’un babası Mustafa Bulut 85 yaşında 
vefat etti. Merhum Mustafa Bulut Üçler Mezarlığında toprağa verildiBasire Nokta vefat etti

Bulut ailesinin acı günüGenç İHH Konya Şube 
Başkanı Mustafa Nokta  ve AK 
Parti Konya Önceki Dönem Yö-
netim Kurulu Üyesi Kemalettin 
Nokta’nın babaannesi Hakk’ın 
rahmetine kavuştu.  83 yaşın-
da vefa eden Merhume Nokta 
geçtiğimiz gün öğlen namazına 
müteakip Parsana Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ar-
dından dualarla ve tekbirlerle 
Musalla Mezarlığı’na defnedildi. 
Merhume Nokta’nın cenazesine 
İHH Konya Şube Başkanı Ha-
san Hüseyin Uysal’ın yanı sıra 
yakınları, sevenleri ve dostları 
katıldı. Cenazeye katılanların ta-
ziye dileklerini kabul eden Nok-
ta ailesi vefat eden yakınlarının 
mezarı başında da dualar etti. 
Merhume Basire Nokta’nın 3’ü 
erkek, 2’si kız olmak üzere 5 ev-
ladı vardı. Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhume Basire Nokta’ya 
Allah’tan rahmet, Nokta ailesine 
ise baş sağlığı ve sabırlar dileriz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

İnterim Otomotiv firma 
sahibi Abdullah Bulut’un 
babası Mustafa Bulut 85 ya-
şında pankreas kanseri se-
bebi ile  hayatını kaybetti.  
Merhum Mustafa Bulut dün 
ikindi namazına müteakip 
Hacıveyis Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığında toprağa 
verildi. Merhum Mustafa Bu-
lut’un cenazesine sevenleri, 
akrabaları ile çok sayıda aile 
yakını katıldı. Merhum Mus-
tafa Bulut 3 kız 1 erkek baba-
sıydı. Yenigün Gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet, 
sevenlerine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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‘1.8 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız’
Konya Sanayi Odası (KSO) Baş-

kanı Memiş Kütükcü, Konya’nın bu 
yılın ilk 6 ayında ihracatta gösterdi-
ği performansı değerlendirdi.  Kon-
ya’nın yılın ilk yarısında yüzde 13,6 
ihracat artışıyla 867 milyon 160 bin 
dolar ihracat rakamına ulaştığını 
belirten Başkan Kütükcü, “Konya, 
bu yıl tüm aylarda ihracat rakam-
larını artırmayı başardı. Haziran 
ayında da yüzde 3’ün üzerinde ar-
tışla 130 milyon dolar ihracat ger-
çekleştirdik. Yılın ilk yarısında ise 
yüzde 13.6 ihracat artışıyla, yüzde 
7.4 olan Türkiye ortalamasından 
çok daha yüksek performans sergi-
ledik. Tüm ihracatçılarımızı ve ça-
lışanlarını şehrimizin ve ülkemizin 
ihracatına katkılarından dolayı teb-
rik ediyorum. İnşallah yıl sonunda 
1.8 milyar dolar ihracat hedefimize 
ulaşacağız” dedi. 

Açıklamasında Konya’nın yılın 
ilk yarısında bin 600’ün üzerinde 
firmasıyla dünyanın dört bir yanına 
ihracat yaptığını vurgulayan Kü-
tükcü, şehrin ihracatında makine 
ve aksamları sektörünün liderliği 
koruduğu bilgisini paylaştı. Kü-
tükcü, “İhracatımızın ilk sırasında 
yüzde 24’lük pay ve 208 milyon 
802 bin dolarla makine ve aksam-
ları sektörü ilk sırada yer alırken, 
otomotiv endüstrisi yüzde 19.27 
pay ve 167 milyon 133 bin dolar-
la ikinci sıradaki yerini koruyor. Bu 
iki sektörümüz şehrimizin toplam 
ihracatının yüzde 43’ünü oluşturu-
yor” şeklinde konuştu. 

Savunma sanayinde yüzde 
42.5 ihracat artışı 

Son dönemlerde savunma sa-
nayiyle ilgili yaşanan gelişmelere 
de değinen Kütükcü, Konya’nın ilk 

6 ayda savunma ve havacılık sana-
yi ihracatını yüzde 42.5 artırmayı 
başardığını, böylece Türkiye’nin 
toplam savunma ve havacılık ih-
racatından aldığı payı yüzde 2.5’in 
üzerine çıkardığını aktardı. Kütük-
cü, “İnşallah Aselsan yatırımının 
hayata geçmesi ve sektörün karar-
lılığı ile birlikte, bu sektörde daha 

iyi yerlere geleceğiz” ifadesini kul-
landı. 

Kütükcü, 2018’in ilk 6 ayında 
Konya’nın en fazla ihracat yaptığı 
ilk 10 ülkeyi ise şu şekilde sırala-
dı: “Irak, Almanya, İtalya, Cezayir, 
Birleşik Devletler, Rusya Federas-
yonu, İran, Polonya, Mısır, Suudi 
Arabistan.”  n İHA 

Devlet hizmetlerinin 
yüzde 86’sı e-Devlet’te

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne uyum çalışmaları kap-
samında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’ın talimatıyla başlatılan 
bürokrasiyle mücadele için devlet 
hizmetlerinin e-Devlet’e enteg-
rasyonunda önemli mesafe alındı. 
Başbakanlık Müsteşarlığı, 65. Hü-
kümet’in göreve gelmesiyle birlik-
te “bürokrasinin belini kırmak” için 
yoğun mesai harcadı.

Başbakanlık Müsteşarı Fuat 
Oktay’ın başkanlığında, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı, diğer bakanlıklar ve TÜRK-
SAT’la yapılan çalışmalar sonu-
cunda bürokrasinin azaltılması 
konusunda önemli mesafe alındı.  
Oktay, bürokrasinin azaltılması ça-
lışmaları konusunda, değerlendir-
melerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Başbakan Yıldırım’ın, “Bürokrasi-
nin çalışmadığı ve ağır işlediğiyle 
ilgili şikayetler alıyoruz. Buna iliş-
kin çalışma yapın.” talimatının ar-
dından harekete geçtiklerini ifade 
eden Oktay, bu kapsamda bazı ba-
kanların da yer aldığı bir komisyon 
oluşturulduğunu belirtti.

Vatandaşın bürokrasiye ilişkin 
şikayetlerine değinen Oktay, “İn-
sanlarımız devletten hizmet alacağı 
zaman ‘Bana şunu getir, şu belgeyi 
getir.’ gibi kendisine belge toplat-
tırılması ve kapı kapı dolaştırılma-
sından şikayetçi. Bakanlar Kurulu-
muz, sayın Cumhurbaşkanımızın 
ve sayın Başbakanımızın nezdinde 
sürekli çalışıyor bu konuyu. Biz de 
etkin koordinasyon için müsteşar-
larımızla bu konuda güzel bir çalış-
ma yaptık.” diye konuştu.

Oktay, vatandaştan istenen 
belgeleri azaltma adına önemli 
bir çalışma başlattıklarını, yapısal 
sorunu çözmek için “pansuman 
tedbirler” yerine bakış açılarını de-
ğiştirdiklerini ve daha uzun vadeli 
çalışma kararı aldıklarını anlatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışmayı yaparken e-Devlet’i 
yeniden keşfettik. Öyle bir şey ya-
palım ki hiç kimse kendisine göre 
yeni belge isteyemesin, yeni ku-
rallar koyamasın. Şeffaf, takip edi-
lebilir, izlenebilir olsun. Vatandaş, 
siyasi irade ve çalışanlar izleyebil-
sin işin hangi aşamada olduğunu. 
O zaman e-Devlet’i yeniden hayata 
geçirelim dedik. İlk yaptığımız şey 
kamunun kendi içindeki yazışma-
larını manuel olarak yapmasının 
önüne geçelim dedik. Tamamı 
bugünün dünyasında elektronik 
ortamda. Önce Başbakanlıkta, son-
ra diğer kurumlarda sağladık. 
2017’de kamuda elektronik or-
tamda yazışmaya geçtik. Artık hiç-
bir evrakın kaybolmayacağı veya 
nerede diye merak edilmeyeceği, 
kimde ne kadar beklediğinin dahi 
net olarak görüleceği bir sistem. 

Bir evrakın bir yerden başka bir 
yere geçmesi yaklaşık 8,5 gündü, 
1,2 güne düşürdük bunu. Son ça-
lışmalarımızla da bunu bir günün 
altına indirmeye çalışıyoruz.”

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın “obez, hantal ve çalışmayan 
bürokrasi “ diye ifade ettiği yapının 
ne olduğunu görmek için de bir 
çalışma başlattıklarını aktardı. Ba-
kanlar Kurulunun bilgisi, onayı ve 
talimatı çerçevesinde bu zamana 
kadar yapılan çalışmaları durdur-
duklarını ve yeniden gözden geçir-
diklerini dile getiren Oktay, “Katma 
değer sağlamayan hangi hizmet 
veya ürün varsa kamu olarak bunu 
belirleyelim ve yok edelim dedik.” 
diye konuştu.

Müsteşar Oktay, “Şu an iti-
barıyla devletin vatandaşa verdi-
ği hizmetleri yüzde 86 oranında 
e-Devlet’e entegre ettik. Bu oran 
devletin, devlete verdiği hizmette 
yüzde 72. Devletin iş dünyasına 
verdiği hizmette ise yüzde 82’yi ta-
mamlamış olacağız. Yıl sonuna ka-
dar yüzde 100’ünü tamamlıyor ola-
cağız. Bundan sonra vatandaş her 
türlü hizmetini e-Devlet üzerinden 
alacak” bilgisini paylaştı.  Oktay, 
vatandaşın, yeni sistemle “hiçbir 
kamu kurumuna gitmeden, belge 
getirmeden, gece çayını içerken 
işlemlerini yapabileceğini” söyledi. 

“TEK KAPI” UYGULAMASINDA 
SONA GELİNDİ”

Vatandaşın, farklı sebeplerle 
e-devlet uygulamasını kullanma-
yıp, kamu kurumuna giderek yüz 
yüze hizmet alma talebine yönelik 
de yeni bir konsept üzerinde ça-
lıştıklarını bildiren Oktay, şunları 
söyledi: “O da ‘tek kapı’ diye ifade 
ettiğimiz, daha güzel bir isim vere-
ceğimiz bir uygulama. Vatandaşın 
50 kurumda işi olabilir, 50 kuruma 
gitmesine gerek yok. Gelsin tek bir 
kapıdan girsin. Hangi kurum nere-
de aramadan, hiçbir belge getirme-
den, fotoğraf dahil elini kolunu sal-
layarak tek noktadan hizmetlerin 
tamamını alsın. Böyle bir çalışma-
mız da var. Bu çalışmada son aşa-
maya gelindi. Bu tamamlandığında 
bürokrasinin azaltılması, şeffaflık, 
takip edilebilirlik dediğimiz alanda 
çok ciddi bir aşamayı geride bıra-
kacağız. Vatandaşın, hangi konu-
da, hangi bilgiye ihtiyacı varsa tek 
tuşla hizmet alabileceği bir sistemi 
getirmeye çalışıyoruz. Bürokrasinin 
azaltılması konusunda Türkiye çok 
ciddi bir eşiği aşmak üzere. Bütün 
kurumlarıyla hızlı, esnek karar alan 
ve hızlı uygulayabilen yepyeni bir 
devlet.”

Sistemin, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne adapte ola-
cak şekilde hazır olduğunu bildiren 
Oktay, Başbakanlık Müsteşarlığı 
olarak yaptıkları çalışmalarla yeni 
sisteme ellerinden gelen katkıyı 
sunduklarını sözlerine ekledi.  n AA

Türkiye’de havuç üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini karşılayan Konya’da, havuç hasadı ya-
pılıyor. Mayıs ayında zam şampiyonu olan havuçta bu yıl bereketli bir sezon bekleniyor

Havuçta bereketli sezon 

Meram ilçesine bağlı 6 bin 
nüfuslu Kaşınhanı Mahallesinde 
32 yıldan beri kardeşi ile birlikte 
havuç üretimi yapan 48 yaşında-
ki Kaşınhanı Mahallesi Muhtarı 
ve havuç üreticisi Mustafa As-
lan, mahallelerinin Türkiye’de 
havuç üretiminin yüzde 65’ini 
karşıladığını belirterek, bu yıl 20 
bin ton havuç üretmeyi hedefle-
diğini söyledi. Havuç hasadının 
normalde Temmuz’un birinde 
başladığını ifade eden Mustafa 
Aslan, “Bu yıl havaların sıcak git-
mesinden dolayı 20 gün önceden 
başladık. Haziran’ın beşi gibi ha-
sada başladık bu yıl. Hasadımız 
bu yıl bereketli geçiyor. Hasadı-
mızın aşaması ihracata yapıyoruz 
büyük ağırlıklı ve iç piyasamız 
var. İnşallah bu sene bereketli bir 
sezon bekliyoruz Konya Meram 
Kaşınhanı Mahallesi olarak. Tür-
kiye’nin havuç ihtiyacının yüzde 
65’ini burası üretiyor. Burada ka-
liteli havuçlarımız oluyor. Soğuk 
hava ve ön soğutma depolarımız 
var. Bizim için ihracat çok önemli, 
devletimiz için de önemli. Benim 
bu yıl hedefim Allah izin verirse 
20 bin ton kendim üreteceğim. 
Bunun yarısını ihracat, yarısını 
da iç piyasaya satacağım” dedi. 

Havuç ekiminde kendi böl-
geleri kısıtlı olduğu için icar et-
tiklerini ifade eden Aslan, “Tarla 
meblağları çok yüksek olduğu 
için bizim icarımız çok yükseldi. 
Bu yıl tohumumuz yüzde 60 yük-
seldi doların, euronun yüksekli-

ğinden. Yüzde 60 net diyorum. 
Bir liraya aldığımız tohum 1,5 
lira oldu şu anda. Ben kendim 
Romanya ve Bulgaristan’a ihraç 
ediyorum. Buralar güzel pazar-
lar. Ama biz destek olmadığı için 
gümrük parası olduğu için bize 
zorluk oluyor bunda. Arabistan’a 
biz kendimiz gönderemiyoruz 
dilimiz olmadığı için. Bunu Ha-
tay’dan ihracatçılara veriyoruz. 
Onlar Arap ülkelerine ihracat ya-
pıyor. Bizim buradan 50 bin ton 
Arap ülkelerine ihracat yapılıyor. 
Önceden yüzde 80’e kadar üreti-
yorduk, yüzde 65’e kadar üreti-
mimiz düştü. 3-4 yıldan beri biz 
havuçtan para kazanamıyoruz. 
Ama bu yıl çok umudumuz var. 
Tohumumuz, naylonumuz, po-
şetimiz geçen seneye göre yüzde 
40-45 zamlandı, sandık da yüzde 
40 zamlandı. Bu yıl umudumuz 
var” şeklinde konuştu. 

Havuç üreticisi Aslan, yılın 
12 ayı boyunca havuç hasadın-
da çalıştıklarını anlatarak şöyle 
devam etti: “Ben günlük 60 kişi 
çalıştırıyorum, 12 ay çalışıyoruz. 
Soğuk hava depolarımız var ora-
dan tedarik ediyoruz. Bizde 24 
saat havuç var. Konya Kaşınhanı 
bölgesi olarak burada çok istih-
dam yapıyoruz. Kaşınhanı büyük 
bir yer, önceden 200 tane havuç-
cu vardı burada şu anda 42 tane 
havuçcu kaldı. Yıl yıl küçülüyor, 
büyüyen büyüyor büyümeyen 
kayboluyor. Teknolojiye uyu-
yorsan uyuyorsun, uymuyorsan 

bitiyorsun. Burada üretimimizin 
50-60 tona kadar ulaştığı günler 
oluyor siparişimize göre. Bir se-
zonda 20 bin ton havuç işliyoruz 
burada. Ortalama olarak bu ayda 
biraz yüksek olur, on ikinci aydan 
sonra 40 tona ineriz, beşinci ayda 
20 tona ineriz” şeklinde konuştu. 

Havuca teşvik istediklerini 
de vurgulayan üretici Aslan, “Biz 
havuca teşvik ediyoruz. Bugün 
narenciyeye her şey oluyor, ha-
vuca desteğimiz yok. 1994 sene-
sinden beri destek verilmedi. İh-
racata ton başı destek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.  n İHA 

 Konya Sanayi Odası (KSO) 
Başkanı Memiş Kütükcü



3 TEMMUZ 201814 HABER

PKK’ya Haziran darbesi
Halkın barış, huzur ve güven-

liğini bozmak isteyen terör örgütü 
YPG/PKK’ya yönelik haziran ayında 
yurt içi ve dışında düzenlenen ope-
rasyonlarda 300 terörist etkisiz hale 
getirilerek, örgüte ağır darbe indiril-
di.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 
Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), 
ülkenin huzur ve kardeşliğini boz-
maya çalışan terör örgütlerine yöne-
lik takibi, güvenlik korucularının da 
desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. 
Yıl boyunca gece gündüz demeden 
şehir merkezi ve kırsal alanların yanı 
sıra yurt dışında da teröristlerin pe-
şini bırakmayan, haftalarca arazide 
kalarak operasyonlarını sürdüren 
güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/
PKK’ya bu yılın 6. ayında da ağır 
darbe vurdu.

Bir ayda 300 terörist etkisiz hale 
getirildi

1-30 Haziran tarihlerinde terör 
örgütü YPG/PKK’nın saldırılarında 
19 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir 
sivilin yaşamını yitirdiği operasyon 
ve saldırılarda yaralanan 28 asker 
tedavi altına alındı. 

Güvenlik güçleri, ülkenin ba-
rış ve huzurunu bozmaya yönelik 
saldırılar düzenleyen terör örgütü 
mensuplarının peşini bırakmayarak, 
yurt içi ve dışında hava ve kara ope-
rasyonları yürüttü. Hazirandaki bu 
operasyonlarda, aralarında örgütün 
sözde sorumlularının da yer aldığı 
300 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapı-
lanmasına yönelik pek çok ilde dü-
zenlenen operasyonlarda gözaltına 
alınan 412 zanlıdan HDP ve DBP’li 
yöneticilerinin de aralarında bulun-
duğu 80’i tutuklandı.

SÖZDE SORUMLULAR
 ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, yurt dışında ol-
duğu gibi yurt içinde de terör unsur-
larını yok etmek için çalışmalarını 
ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında 
hava ve kara operasyonlarıyla terö-
ristlere hem personel hem de ciddi 
lojistik kayıp yaşatan güvenlik güç-
leri, düzenlediği operasyonlarla ör-
gütün birçok sözde sorumlusunu da 
etkisiz hale getirdi.

Tunceli merkez kırsalında 2 
Haziran’da etkisiz hale getirilen 
7 teröristten birinin, terör örgütü 
PKK’nın sözde Doğu Merkez Gücü 
Sorumlusu “Kurtay Rojova” kod adlı 
Kaniar Müslim olduğu belirlendi. 
Aynı gruptaki 2 teröristin ise İçişleri 

Bakanlığının Aranan Teröristler Lis-
tesi’nin “gri” kategorisindeki Erkan 
Ordu ve Ramazan Yasugey adlı ör-
güt mensupları olduğu tespit edildi.

Tunceli’de 13 Haziran’da dü-
zenlenen operasyonda ise İçişleri 
Bakanlığının Aranan Teröristler Lis-
tesi’nin “gri” kategorisinde bulunan 
“Ferhat Dersim” kod adlı Ertan Erol 
etkisiz hale getirildi. Erol’un, 3 yıl 
önce Jandarma Binbaşı Yavuz So-
nat Güzel’in şehit edilmesi olayına 
karışmış olabileceği belirtildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsa-
lında 14 Haziran’da güvenlik güç-
leri ile teröristler arasında çıkan 
çatışmada, sözde “Amed eyaleti 
Mazlum-Akdağ” bölge sorumlusu, 
“Aryen” telsiz çağrı adını kullanan 
“Dilovan Bahtiyat” kod adlı Fatih 
Kırtay ve “Dicle Hevirdar” kod adlı 
Rojbin Akyol etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince 28 Hazi-
ran’da Irak’ın kuzeyinde düzenle-
nen operasyonda, İçişleri Bakanlı-
ğının Aranan Teröristler Listesi’nde 
“gri” kategoride yer alan sözde “so-
rumlu” düzeydeki “Hamza” kod adlı 
Ahmet Taşçı ile 5 teröristin etkisiz 
hale getirildiği bildirildi.

KANDİL TERÖRİSTLERE 
MEZAR OLUYOR

TSK tarafından Irak’ın kuze-
yindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, 
Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerini 
terör örgütünden temizlemek ama-

cıyla başlatılan operasyon hava des-
tekli sürüyor.

Terör örgütünün yuvası konu-
mundaki Kandil’de bulunan hedef-
lere hava harekatları düzenleyen 
TSK, bölgedeki PKK hedeflerini 
gece gündüz ateş altında tutarak ör-
güte ağır darbe vuruyor.

Irak’ın kuzeyi ve Kandil’e yöne-
lik son günlerde düzenlenen hava 
harekatları ve operasyonlarda, 
200’e yakın terörist etkisiz hale ge-
tirildi, terör örgütüne ait sığınak, ba-
rınak, silah mevzisi ve mühimmat 
deposu olarak kullanılan hedefler 
imha edildi.

TSK’nın Kandil başta olmak üze-
re Hakurk, Avaşin-Basyan’a yönelik 
harekatının bir bölümü, Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 
tarafından harekat merkezinden 
bizzat takip edildi.

Hükümet yetkilileri, operasyon-
ların geçici olmadığı, bütün terörist-
ler bölgeden temizlenene ve tehdit 
olmaktan çıkarılana kadar devam 
edeceği mesajını verdi. Türkiye’nin 
ısrarla Kandil üzerinde durduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan da son operasyonlarda 
çok önemli toplantı alanlarının vu-
rulduğunu açıklamıştı. 

HAZİRAN AYINDAKİ TERÖR 
OLAYLARINDAN BAZILARI 

Geçen ay meydana gelen bazı 
terör olayları şöyle:

- PKK’lı teröristlerce 2 Hazi-
ran’da Irak’ın kuzeyinde askeri iş 
makinesine düzenlenen roketatar-
lı saldırıda 2 asker şehit oldu, bir 
asker ağır yaralandı.

- Terör örgütü PKK mensupla-
rının, yol yapım faaliyetinin emni-
yetini sağlayan hudut birliğine 3 
Haziran’da düzenlediği saldırıda 
3 asker şehit düştü, yaralanan bir 
asker hastaneye kaldırıldı.

- Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 
PKK’lı teröristler tarafından 8 Ha-
ziran’da düzenlenen saldırıda bir 
asker şehit oldu, yaralanan 3 asker 
tedavi altına alındı.

- Şırnak’ta 9 Haziran’da terör 
örgütü PKK’ya yönelik operasyon-
da bir polis şehit düştü, bir asker 
yaralandı.

- Hakkari’nin Çukurca ilçesin-
de 14 Haziran’da PKK’lı terörist-
lerce gerçekleştirilen saldırıda 2 
asker şehit oldu, yaralanan 4 asker 
hastaneye kaldırıldı.

- Şırnak kırsalında yürütülen 
operasyonlar sırasında 19 Hazi-
ran’da bölücü terör örgütü men-
suplarınca bölgeye yerleştirilen el 
yapımı patlayıcıların infilak etmesi 
sonucunda 2 asker şehit düştü, 
yaralanan 3 asker tedavi altına 
alındı.

- Hakkari’nin Çukurca ilçesin-
de 20 Haziran’da PKK’lı terörist-
lerin roketli saldırısında 2 asker 
şehit oldu, bir asker yaralandı.

- Bitlis’te 25 Haziran’da terör 
örgütü PKK’ya yönelik operasyon 
esnasında teröristlerin açtığı ateş 
sonucu bir asker şehit düştü, 2 
asker hayati tehlikesi olmayacak 
şekilde yaralandı.

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesin-
de 26 Haziran’da AK Parti sandık 
müşahidi Mevlüt Bengi, terör ör-
gütü PKK tarafından elektrik dire-
ğine bağlanıp başından vurularak 
öldürüldü.
n AA

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Aydın, Konya’da devam eden proje ve yatırımları inceledi 

Konya-Çumra 3. Merhale 
Projesi’nin yüzde 78’i bitti

DSİ Genel Müdür Yardımcısı 
Mevlüt Aydın, Proje ve İnşaat Dai-
resi Başkanı Mehmet Alpve Toplu-
laştırma Dairesi Başkanı Hasan Eler, 
29-30 Haziran tarihlerinde Konya 
Bölge Müdürlüğünüziyaret ederek 
bir dizi incelemelerde bulundu. Ge-
nel Müdürlük heyeti DSİ 4. Bölge 
Müdürü Birol Çınar, Bölge Müdür 
Yardımcıları Osman Nuri Akyal-
çın, H. Koray Bilgi, Hasan Deveci 
ve ilgili personel eşliğinde; Konya 
Ovası1,2,3 Sulamaları, ApaHotamış 
İletim Kanalı (AHİ), Konya Mavi Tü-
nel İçmesuyu İsale Hattı ile Aksaray 
Uluırmak (Mamasın Barajı) Sulama-
sı Yenileme inşaatlarında devam 
eden çalışmaları yerinde inceledi. 
Şantiyelerde yapılan toplantılarda; 
projelerde gelinen aşama,darboğaz-
lar ve çözüm önerileri değerlendiril-
di. Çalışma programına uyulması ve 

işlerin aksamaması için gerekli tali-
matlandırmalar yapıldı.

Konya Ovası Sulamaları 1,2,3 
Sulamaları; Konya-Çumra 3. Mer-
hale Projesi (KOP) kapsamında AHİ 
Kanalından borulu şebeke ile 190 
bin 850 dekar sahanın sulanması 
planlanmıştır. Tesiste yüzde 78 fiziki 
gerçekleşme sağlanmıştır.

Apa-Hotamış İletim Kanalı 
(AHİ); Mavi Regülatörü’nden baş-
layıp, HotamışDepolaması’na kadar 
uzanan hatta, Beyşehir-Suğla-Apa 
(BSA) Kanalı’nın 99+118 km’sinde 
yer almaktadır. Mavi Regülatörü ile 
Mavi Tünel çıkışından Mavi Tünel 
Hidroelektrik Santrali’nde türbin-
lenen sular, BSA kanalından gelen 
sular ve Çarşamba Çayı akımları re-
güle edilerek AHİ Kanalı vasıtasıyla 
Hotamış Depolamasına iletilecektir. 
AHİ Kanalı’nın toplam uzunluğu 

124 bin 678 m olup, hem sulama 
hem de derivasyon amaçlıdır. Mavi 
Tüneli’nden gelen 36 m³/s su ile 
BSA Kanalı akımlarını da alarak 
toplamda 70 m³/s debiyi taşıyacak 
işin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 
99’dur. Aksaray Uluırmak (Mama-
sın) Sulaması Yenileme İşi; ‘Mama-
sın Barajı Sulama Projesi’ olarak ad-
landırılan çalışmayla; Uluırmak Sağ 
Sahil Sulaması kapsamında 196 bin 
880 dekar, Uluırmak Sol Sahil Su-
laması kapsamında ise 17 bin 320 

dekar alanda mevcut açık kanalet 
sistemi basınçlı hale getirilecektir. 
Ana kanal uzunluğu 465 bin 934 
metre olan proje ile toplam 214 bin 
200 dekarlık Uluırmak Sulamasının 
borulu şebeke haline dönüştürü-
lerek su kayıp-kaçaklarının en aza 
indirilmesi ve yöre çiftçisinin refah 
seviyesinin yükselmesine katkı sağ-
lanacaktır. 19.07.2017 tarihinde 
başlanan işin fiziki gerçekleşme se-
viyesi yüzde 6’dır.
n HABER MERKEZİ

Ç a t a l h ö y ü k  
Konya’nın  Mevlana 
müzesinden sonra 
dünya çapında en 
çok tanınan ve ziya-
ret edilen yerlerinden 
biridir muhtemelen. 
Konya’nın Çumra 
ilçesinde bulunur. 
Doğu batı yönlü iki 
höyükten oluşmak-
tadır. Höyük 21 metre yüksek-
liğinde, 13,5 hektarlık bir alana 
yayılmıştır. İlk olarak 1958 yılında 
İngiliz arkeolog James Mellart ta-
rafından keşfedilmiş ve sonrasın-
da da dünyaya tanıtılmıştır.  Neo-
litik Döneme ( Yeni Taş Çağı) ait 
olan bu devasa köy arkeolojide 
çok farklı bir yere sahiptir. Nedeni 
ise bugüne kadar kazılmış en bü-
yük ve en fazla nüfusa (8000 kişi) 
sahip Neolitik Dönem yerleşimle-
rinden biri olmasıdır.

Bu yerleşim yerinde sokak 
diye bir kavram yoktu,  evler bir-
birleriyle birleşikti ve insanlar bü-
tün işlerini damlarda yapmaktay-
dı, evlerine ise damlarda bulunan 
hem girişe hem de duman çıkışı-
na yarayan bacalardan sağlarlar-
dı. Merdivenlerden aşağıya inilir 
ve iç mekana girilirdi. Çatalhöyük 

insanları ölülerini 
evlerinin zeminlerine 
gömmekteydiler. Ev-
lerin içerisi  duvar re-
simleri, kabartmalar, 
heykeller gibi sanat 
eserleriyle bezeliydi. 
Bu sanat eserlerin-
den biri olan Ana 
Tanrıça heykeli en bi-
linenlerden biridir. Bu 

heykel de oturur vaziyette, çıplak, 
şişman bir kadın ve  iki yanında 
leopar  bulunmaktadır . Kadın 
figürünün, bacağının arasında 
yerde duran çıkıntının, olasılıkla 
doğurma anının betimlendiği bir 
sahne olduğu düşünülmektedir. 
Bu da Ana Tanrıça’nın doğurgan-
lık ve bereket sembolü olarak yo-
rumlanmasına neden olmuştur. 
Bu heykel bugün Ankara Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesinde 
sergilenmektedir. Bu görkemli 
köyü anlatmak için tabi ki bu ka-
dar kelime yetmez ancak hepsini 
de buraya yazamayız. Eminim 
gidip görünce daha çok hayran 
olacaksınız...

Kaynak:  YKY Yayınları, Ça-
talhöyük Leoparın Öyküsü,  Ian 
Hodder. Homerkitapevi, Tanrıça 
ve Boğa, Michael Balter.

ÇATALHÖYÜK  

haber@konyayenigun.com
BAHRİYE KABAN

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesin-
de, 2 terör örgütü PKK mensubu-
nun etkisiz hale getirildiği bildirildi.  
Güvenlik kaynaklarından alınan 
bilgiye göre, Cudi Dağı bölgesi-
nin Anılmış köyü kırsalında eylem 
hazırlığında olduğu insansız hava 
aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK’lı 

terörist, bölgeye düzenlenen hava 
harekatında silahlarıyla etkisiz hale 
getirildi.

Bölgede operasyon devam edi-
yor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesin-
de de dün 4 PKK’lı terörist etkisiz 
hale getirilmişti. 
n AA

Şırnak’ta 2 PKK’lı terörist
etkisiz hale getirildi
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Emekliler Konağı buluşma adresi oldu
Beyşehir Belediyesi tarafın-

dan ilçeye kazandırılan Emekliler 
Konağı, kentte yaşayan emekli-
lerin buluşma adresi oldu.  Bey-
şehir Belediyesi tarafından 2015 
yılında hizmete açılan Emekli-
ler Konağı’ndan istifade etmeye 
başlayan Beyşehirli emekliler, 
bu mekanın ilçeye kazandırılma-
sından dolayı yaşadıkları mem-
nuniyeti ifade ediyor. Beyşehir 
Emekliler Konağı’nın hizmete su-
nulmasının ardından emekliliğin 
tadını yaşadıkları kentte daha iyi 
çıkarmaya başladıklarını anlatan 
emekli vatandaşlar, “Burada her 
gün bir araya gelen kesim, emek-
liler olduğu için Emekliler Konağı 
artık bizim için vazgeçilmez bir 
yer, ikinci bir adres haline geldi. 
Emekliler olarak burada buluşa-
rak Beyşehir Gölü’nün sularının 

taşındığı kanal kenarında, şırıl 
şırıl akan su sesini dinleyerek çay 
ve kahve içmenin keyfini çıkarı-

yoruz. Hoş sohbet ederek, dinle-
niyor, burada stres atıyoruz” diye 
konuştu. 

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun ise, tarihi Taşköp-
rü’nün hemen karşısında bulu-

nan yapının Emekliler Konağı ola-
rak dizayn edilmesinin ardından 
mekanın zaman içerisinde emek-

liler tarafından çok tercih edilen 
bir adres haline geldiğini belirte-
rek, “50 ve üst yaş grubundaki 
vatandaşlarımızın yararlandığı bu 
tesisin emeklilerimizden yoğun 
ilgi görmesi bizleri de ziyadesiyle 
çok memnun ediyor. Burası, gö-
reve gelmeden önce atıl vaziyet-
te olan, madde bağımlısı ya da 
farklı grupların mesken edindiği 
bir yerdi. Şimdi ise emeklilerimi-
ze yönelik olarak hizmet veriyor. 
Biz de zaman zaman yaptığımız 
ziyaretlerimizle onlarla bir araya 
gelmeye özen gösteriyoruz. Onla-
rın yeni taleplerini de dinliyoruz. 
Beyşehir’de emeklilerimize verdi-
ğimiz Emekliler Konağı sözümü-
zü bu şekilde yerine getirmenin 
haklı gururu ve mutluluğunu ya-
şıyoruz” diye konuştu.
n İHA 

Konya Aydınlar Ocağı ve Karapı-
nar Gazeteciler Cemiyeti’nin ortak-
laşa düzenlediği bir organizasyonla 
Konyalı aydınlar, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsün-
de faaliyetlerini sürdürenTÜBİTAK 
Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nü zi-
yaret ettiler. 

TÜBİTAK Uzay Araştırmaları 
EnstitüsüMüdürü Doç. Dr. Lokman 
Kuzu, 11 kişiden oluşan misafirleri-
ne, Türkiye tarafından yaptırılan ve 
değişik ülkelerden uzaya fırlatılan 
uydularile yeni yapılan yerli ve milli 
uyduların test edilip yapıldığı mer-
kezi gezdirerek bilgilendirdi. 

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 
Güçlü, günün anısına Doç. Dr. Lok-
man Kuzu’ya üç ciltten oluşan Bü-
yük Selçuklu Mirası adlı eseri hediye 
etti. Karapınar Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Hikmet Peker de, Selçuk-
lu çini tabak takdiminde bulundu. 
Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdü-

rü Doç. Dr. Kuzu’ya, kendilerine bu 
fırsatı sağladıkları için heyet adına 
teşekkür eden Konya Aydınlar Ocağı 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, “Devlet 
ve millet olarak kalkınmak ve düş-
manlarımızla mücadelede bir gözü-
müzün göklerde ve uzayda olma-
sının faydalarını Suriye ve Afrin’de 
yaşanan olaylarda gördük. Uzay tek-
nolojilerine ülkemizin sahip olması 
ve gönderdiğimiz kendi uyduları-
mızla haberleşmeden tutun tarım 
ve madencilik, harita ve coğrafyaya 
kadar pek çok alanda daha güzel 

hizmetler yapacağımıza inancımız, 
bu merkezi gezdikten sonra daha da 
arttı. Türkiye’nin bir gözü uzayda ve 
uzayın derinliklerinde olmalı. Ülke 
ve millet olarak bilimle kalkınmamı-
zı daha da ileri boyutlara götürecek 
insan kaynaklarımıza sahip çıkarak 
ve yerinde değerlendirerek muasır 
medeniyetler seviyesine çıkmalıyız. 
Bu vesileyle Doç. Dr. Lokman Kuzu 
Bey’i tebrik ediyor, çalışmalarınızda 
Yüce Mevlâ’dan başarılar diliyoruz” 
dedi.

Konya aydın heyeti, TÜBİTAK 

Uzay programından sonraBeştepe 
Külliyesi ile Anıtkabir ve Atatürk 
Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra 
Yüksek Hızlı Tren’le Konya’ya dön-
düler. 

Gezi programına davet edilen 
Konya aydın heyeti şu isimlerden 
oluştu:Dr. Mustafa Güçlü, Hikmet 
Peker, Mustafa Balkan, Hakan Top-
çu, Tayyar Yıldırım, Bahri Kılınçel, 
Fatma Şeref Polat, Elife Misral, Meh-
met Kuzu, Suat Emre ve Nevzat 
Güçlü.
n HABER MERKEZİ

'Yönetici atamalarında 
hak gaspına son verin'

Gönül Gözü Derneği 
engelleri kaldırıyor!

Türkiye Kamu-Sen konfede-
rasyonu çatısı altında sendikal faa-
liyetini sürdüren Türk Eğitim-Sen 
Konya 1 ve 2 Nolu Şubelerin Baş-
kan ve üyeleri Milli Eğitim İl Mü-
dürlüğü önünde biraraya gelerek 
açıklamada bulundular. Açıklama-
da, “ Milli Eğitim Bakanlığı yönetici 
atama sonuçlarını açıkladı. Ancak 
sonuçlar tıpkı geçtiğimiz yıllardaki 
yönetici atamalarında olduğu gibi 
hak gaspının yaşandığı, kul hakkı-
nın yenildiği, torpillilerin, yandaş-
ların kayırıldığıbir tabloyu ortaya 
çıkardı. Şimdi MEB’den yönetici 
atamalarında hak gaspına bir an 
önce son verilmesini  talep ediyo-
ruz” denildi. 

Kamu-Sen İl temsilcisi ve Türk 
eğitim-Sen Konya 2 nolu Şube 
Başkanı Veli Doğrul, “Siyasi saik-
lerle hareket edenler, kendisinden 
olmayanlara adeta kıyım yaptı. 
Açıklanan mülakat sonuçlarından 
anlaşılıyor ki; sözde bir sendikanın 
yöneticileri ellerinde liste ile kimin 
hangi okula görevlendirileceğini, 
kimlerin saf dışı bırakılacağını çok 
iyi hesap etmiş.

Üstelik kamuoyuna yansıyan 
iddiaları gizlemek için sonuçların 

liste halinde de yayınlanmadığı gö-
rülmektedir. Sonuçlar liste halinde 
yayınlansa yaşanan gayri ahlaki 
düzen tüm çıplaklığıyla ortaya dö-
külecekti. Tabi şunu da belirtelim, 
sonuçlar liste halinde ilan edilmese 
bile sendikamıza çok sayıda şikâyet 
ulaşmaktadır" dedi. 

Türk Eğitim-Sen Konya 1 
Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata 
ise, “Türk Eğitim-Sen olarak, her 
fırsatta yönetici atama sonuçları 
açıklandığında geçtiğimiz yıllar-
daki ayrımcılığın, ötekileştirmenin 
yaşandığını görürsek, bunun so-
rumlularını ülkemizde oluşan milli 
birlik ve beraberlik havasını boz-
mak isteyen Kripto FETÖcü ilan 
edeceğimizi söylemiştik. Nitekim 
bugün de bu sözümüzün arkasın-
dayız. Yaşananlar göstermiştir ki, 
MEB teşkilatlarında bir gizli çete 
vardır. Bunlar devletimizin bekası-
na yönelik saldırılar karşısında bir 
ve bütün olan Türk milletini ayrış-
tırmak isteyen, kamu çalışanlarını 
‘Benden olan-olmayan’ şeklinde 
kategorize eden, çalışma barışına 
nifak sokmak isteyen Kripto FETÖ-
cülerdir" ifadelerini kullandı.  
n HABER MERKEZİ 

Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği, BİR ENGEL DE 
SEN KALDIR Projesi kapsamında 
ihtiyaç sahibi engellilere tekerlek-
li sandalye hediye etmeye devam 
ediyor.

Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin ve 
derneğin Akşehir Temsilcisi Re-
fiye Ercan oluşan yardım heyeti 
kendilerine gelen yardım talepleri 
doğrultusunda engelli bireylere 
tekerlekli sandalye hediye ede-

rek '' Engelsiz Yarınlar ve Mutlu 
Bireyler''  sloganı ile ihtiyaç sahibi 
insanlara yardımcı oluyor. Yardım 
kervanının bu haftaki durağı ise 
Akşehir İstasyon Mahallesi oldu. 
Doğuştan yürüme engelli ve ya-
tağa bağımlı olan 17 yaşındaki E. 
Tekeli'ye  tekerlekli sandalye hedi-
ye eden Gönül Gözü Derneği yet-
kilileri kendilerinin yardım konu-
sunda sadece bir köprü olduklarını 
dile getirerek, hastalara acil şifalar 
diledi.  n HABER MERKEZİ

Dr. Mustafa Güçlü, “Yeni başkanlık sistemine göre Türk halkı demokratlar ve cumhuriyetçiler diye iki parti 
etrafında konsolide olacak. Bu sistem tutacak ve bu yeni sistemde yerli ve milli olanlar kazanacak” dedi

'Yeni sistemde yerli ve 
milli olanlar kazanacak'

Çumra Cuma Grubu, yaz dev-
resine girilmesi nedeniyle son final 
toplantısını Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa Güç-
lü'nün misafirliğinde Sille'de yaptı. 
Dr. Güçlü'nün malikânesinde ak-
şam yemeğinden sonra bir araya 
gelen Çumra Cuma Grubuna Dr. 
Mustafa Güçlü, 11 Mayıs 2018'de 
vefat edem Yazar Mehmet Niyazi 
Özdemir'in hayatını anlattı. Soh-
betin ilerleyen saatlerinde Çumra 
Cuma Grubu sözcüsü Muzaffer 
Tulukçu, katılımcılardan son se-
çimleri ve siyasi gelişmeleri değer-
lendirmelerini istedi. Her katılımcı 
kendi görüş ve düşüncelerini ifade 
ettikten sonra söz alan Dr. Mustafa 
Güçlü, son siyasi gelişmeleri tarihi 
açıdan ve kendi perspektifinden 
bakarak değerlendirdi.

Dünyayı idare eden küresel güç 
olarak Alman asıllı Yahudi Rotsc-
hildAilesi olduğunu ve savaşlar ile 
ekonomik krizler ile borsa ve para 
spekülasyonlarını bu küresel güç 
merkezlerinin çıkardığını, merkez 
bankaları bu ailenin elinde oldu-
ğunu kaydeden Dr. Güçlü, “Eğer 
tepe yapılanmasını çözersek Ame-
rika ve Dünya’daki yapılanmasını 
da, eğer Tapınak Şövalyelerini çö-
zersek biz FETÖ yapılanmasını da 
çözeriz” dedi. Büyük Britanya’nın 
“güneş batmayan ülke” olduğu 
yıllarda İslâm ülkeleri ve Müslü-
manlara yönelik yaptığı araştırma-
da, İslâm dünyasını esaret altına 
alabilmek içindünya Müslüman-
larının Kur’an’a olan imanları ve 
halifeye olan bağlılıklarını öğreni-
yor. Bu iki bağı bitirebilmek ve Os-
manlı’yı yıkmak için 100 ayrı proje 
geliştirdiklerini, hilafeti ortadan 
kaldırıp petrolleri ele geçirdiklerini 
söyledi. Daha sonra İngiltere’nin 
bir başka araştırmasında, “İslam 
dünyası tekrar toparlanabilir mi, 
toparlanırsa bunu hangi ülke ya-

par?” diye yaptırdığı rapora göre; 
“Osmanlı bir daha toparlanamaz. 
Çünkü o kadar fitne ve fücur sok-
tuk ki atomize ettik, parçaladık 
artık bir araya gelemezler. Bunları 
bir araya getirecek ülke yok. Yal-
nız küçük bir ihtimalde olsa bir 
araya gelebilirlerse bunu bir tek 
ülke yapabilir. O da Türkiye’dir. 
Yalnız Türkiye’nin başına ördü-
ğümüz çoraplarla onun da bunu 
yapma şansı yok.” diyor. Bu şansı 
ortadan kaldırmak için Osmanlı’yı 
30 parçaya bölüp, Türkiye’yi de 
değerlerinden uzaklaştırarak Batı 
medeniyeti havzasına transfer et-
tiklerini ve Batı değerleri üzerine 

yeni bir toplum inşa ettiklerini kay-
deden Güçlü, Batı’nın bize krallık 
ya da saltanat yerine demokratik 
hükümetleri önerdiğini de söyle-
di. İkinci Dünya Savaşından sonra 
gücün Amerika’nın eline geçtiğini 
belirten Güçlü, paralel yapılanma-
da dini anlamda FETÖ’yü bulup 
besleyip kurguladığını, APO’yla da 
Kürtleri harekete geçirdiğini ifade 
etti. Güçlü, Amerika’nın Türkiye’ye 
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile 
girdiğini ve parlamenter sistemle 
de işi götürdüğünü kaydetti. Özel 
Harp Dairesi ve darbelerle dize 
getirilen Türkiye’deki parçalı yapı-
dan dış güçlerin istifade ettiklerini 
belirten Güçlü, şu görüşlere yer 
verdi: “Başkanlık sisteminin ma-
nipülasyonu krallık gibi biraz zor.
Çünkü başkanlık sisteminde adam, 
yüzde 51 ile gelecek. Halkın yüzde 
51’ini alan adam halka sırtını da-
yadığı için halkla birlikte yekvücut 
hareket edebilecek. Ve bunu mani-
püle etmek, buna nüfuz etmek çok 
zor olacak. Bu başkanlık sistemini 
zamanında parti liderleri (Türkeş, 
Muhsin, Özel, Erbakan)dahilmem-
leketini seven her insan savundu. 
Ve neticede askeri vesayet, bürok-
ratik vesayet ve paralel yapıdan do-
layı uygulanamadı ve hayata geçi-
rilemedi. Allah’ın bir lütfu ile derin 

devletin milli ve yerli olan kanadı 
tehlikeyi görüp bunu Tayyip’e ak-
tarıp, onu ikna ettiler. MHP Lide-
ri Devlet Bahçeli de eski görüş ve 
düşüncelerinden vazgeçerek hep 
birlikte bu vesayete karşı kararlı bir 
duruş sergilediler. FETÖ’nün atak-
ları da bertaraf edildikten sonra 
son hamlelerin gününü biliyorlardı 
fakat zamanını bilmiyorlardı. Çe-
şitli girişimlerle onları erken doğu-
ma zorladılar. Ara açılınca bunların 
hataları da arttı. 15 Temmuz’dan 
sonra başkanlık sistemine geçiş 
de hızlandırıldı. Risk alan Recep 
Tayyip Erdoğan da buna muvaf-
fak oldu. Önümüzdeki günlerde 
Türk halkı iki parti (demokratlar 
ve cumhuriyetçiler) etrafında kon-
solide olacak. Bana göre Saadet’in 
CHP’ye gitmesi de bir taktik. Bu 
yeni sistemde yerli ve milli olanlar 
kazanacak. Amerika ve Batı çuval-
ladı. Bundan sonra kim gelirse gel-
sin yüzde 51’le halk desteğini ar-
kasına alan adam Amerika’ya karşı 
direnir ve dik durur. 

Onun için bu sistem tutacak 
diye düşünüyorum. Zaman içeri-
sinde MHP de, İyi Parti de küçüle-
cek ve dindarlar, muhafazakârlar 
ile milliyetçiler Ak Parti’ye gele-
cek.”
n HABER MERKEZİ 

Konyalı aydınlar TÜBİTAK Uzay'ı gezdi

Dr. Mustafa Güçlü
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İsrailliler Trump’ın barış planına şüpheli Azerbaycan’dan geniş kapsamlı tatbikat
İsraillilerin, ABD Başka-

nı Donald Trump yönetiminin 
açıklaması beklenen Ortadoğu 
barış planına şüpheyle yaklaş-
tığı bildirildi. İsrail Demokrasi 
Enstitüsü ve Tel Aviv Üniversi-
tesinin yaptığı bir anket, İsrail-
lilerin yaklaşık dörtte üçünün, 
ABD Başkanı Donald Trump 
yönetiminin Ortadoğu barış pla-
nının başarı şansını düşük gör-
düğünü ortaya koydu. 

Anket, İsraillilerin yüzde 
77’sinin, Trump’ın İsrail’in çı-
karlarını önemsediği, yüzde 
60’ından fazlasının da Filistinli-
lerin çıkarlarına önem vermedi-
ği görüşünü taşıdığını gösterdi.

Katılımcıların yarısından 
fazlası barış görüşmelerini des-
tekliyor

Katılımcıların yarısından 
fazlasının Filistinlilerle barış gö-
rüşmelerini desteklediği, beşte 

birinden azının müzakerelerin 
gelecek yıllarda barışla netice-
leneceğine inandığı da belirtildi. 

Washington yönetiminin ya-
kında Ortadoğu barışı için bir 

planı açıklaması bekleniyor. 
Filistinliler, planın ciddi bi-

çimde İsrail yanlısı olacağı kay-
gısını taşıyor.
n AA

Tatbikatta 20 bin askerin 
yanı sıra 120 tank ve zırhlı araç, 
200’den fazla füze ve top sistemi, 
30 uçak ile helikopter yer alıyor. 
Azerbaycan ordusu, 20 bin as-
kerin katılımıyla geniş kapsamlı 
tatbikata başladı.  Azerbaycan 
Savunma Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in onayladığı plana 
göre düzenlenen tatbikata, ordu-
nun çeşitli komutanlıklarına bağlı 
birlikler katıldı.  Toplam 20 bin 
askerin katılımıyla gerçekleştirilen 
tatbikatta, temsili düşman hedef-
lerine operasyonlar düzenlenecek 

ve yeni silahlar atış yapılarak de-
nenecek.  Tatbikatta 120 tank ve 
zırhlı araç, 200’den fazla füze ve 
top sistemi, 30 uçak ve helikopter, 
yeni nesil radyo-elektronik keşif 
araçları ile insansız hava araçları 
da yer alıyor.  Tatbikat, 6 Tem-
muz’a kadar devam edecek. n AA

Flamanca yayın yapan 
“Het Nieuwsblad” gazetesinin 
haberine göre, Decruynaere, 
şubat ayında Tongeren Birinci 
Asliye Mahkemesinin başörtü-
sü yasağının dini özgürlüklere 
aykırı olduğu yönündeki kara-
rının ardından Gent’teki lise-
lerde uygulanan söz konusu 
yasağı kaldırma kararı aldı. 

Decruynaere, “Mahkeme, 
genel bir başörtüsü yasağının 
uygulanamayacağına hükmet-
mişti. Bu durumda başörtüsü 
yasağı, sadece okul ortamını 
ya da güvenliği tehdit eden bir 
durum söz konusu olduğunda 
uygulanabilecek.” açıklama-
sında bulundu. 

Bu durumda eylül ayında 
yeni öğretim döneminin başla-
masıyla Gent liselerindeki öğ-

renciler başörtüsü takabilecek.
Tongeren Birinci Asliye 

Mahkemesi, Flaman okulların-
daki başörtüsü yasağına karşı 
11 öğrencinin velisinin açtığı 
davada “Mahkeme, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
hükümlerini göz önünde bu-
lundurarak Avrupa ülkelerinin 
vatandaşlarına dinlerini yaşa-
malarına hak tanımaları ge-
rektiğine hükmetmiştir. 

Okulun öğrencilere yönelik 
yasağı dini özgürlüklere aykı-
rıdır.” kararını vermişti. 

Belçika’daki Flaman Top-
lumu Eğitim Konseyi (GO) 
2014’te ülkenin Flaman kesi-
minde ve kendi bünyesindeki 
tüm resmi okullarda başörtü-
sünü yasaklamıştı.  
n AA

Arakanlı çocukların yüzde 
70’i eğitim alamıyor

İsrail askerleri bu yıl 25 
Filistinli çocuğu şehit etti

Merkezi Londra’da bulunan 
ve çocuk haklarıyla ilgili ulusla-
rarası çalışmalar yürüten “Save 
the Children” örgütü tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, Bang-
ladeş’teki Arakanlı sığınmacı 
kamplarında kalan okul çağındaki 
çocukların yüzde 70’inin eğitimsiz 
olduğuna işaret edildi. 

Save the Children Bangladeş 
Direktörü Mark Pierce, “Şu anda 
Cox’s Bazar’da 327 bin Arakanlı 
çocuk okula gidemiyor. Bu çocuk-
ların kendileri ve aileleri için daha 
parlak bir gelecek inşa etmeleri-
ni sağlayacak okuma yazma gibi 
temel becerileri öğrenme hakları 
ellerinden alınıyor.” ifadelerini kul-
landı. 

Kamplardaki gayriresmi eğitim 
faaliyetlerinden yararlanabilen ço-
cukların da yaşıtlarının daha altın-
da eğitim alabildiklerine değinen 
Pierce, “Eğitim, isteğe bağlı bir 
lüks değil, hayat kurtarıcı bir giri-
şimdir. Eğitim, şiddet ve yerinden 
edilmenin psikososyal etkilerinin 
silinmesine yardım ederken ço-

cukların gündelik rutinlerine dön-
meleri için umut ve fırsattır.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

ÇOCUKLAR İÇİ GELECEK
 VE UMUT ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Sekreteri Antonio Guterres, Dün-
ya Bankası Başkanı Jim Yong Kim 
ve beraberlerindeki heyetin bugün 
Arakanlı Müslümanların kaldığı 
kampları ziyaret ettiğini anımsatan 
Pierce, şunları kaydetti: 

“Heyete, kamplardaki eğitim 
kalitesinin yükseltilmesi için her 
şeyi yapmaları ve çocuklara gele-
cek umudu vermeleri çağrısında 
bulunuyoruz. Bangladeş hüküme-
tini de Arakanlı Müslüman çocuk-
ların eğitim hakkını tanımaya ve 
burada kaldıkları müddetçe gü-
venli, kaliteli ve kapsayıcı bir eği-
time erişimlerini sağlamaya davet 
ediyoruz.” 

Pierce, Arakanlı Müslüman-
ların evlerine güvenli, onurlu ve 
gönüllü şekilde geri dönmeleri için 
uzun vadeli çözüm bulunması çağ-
rısını da yineledi.  n AA

Uluslararası Filistin Çocuk Sa-
vunma Hareketinin raporuna göre, 
yıl başından bu yana 25 Filistinli 
çocuk İsrail askerleri tarafından şe-
hit edildi. 

İsrail askerlerinin Filistinli ço-
cukları “kasten” öldürdüğü belir-
tilen raporda, 21 çocuğun Gazze 
Şeridi’nde, 4’ünün ise Batı Şeria’da 
düzenlenen saldırılarda şehit düş-
tüğü ifade edildi.

Şehit edilen çocuklardan 
21’inin gerçek mermiyle vurula-
rak katledildiğine, 11’inin başın-
dan veya boynundan vurulduğuna 
işaret edilen raporda, “İsrail ordu-
su, kendisine doğrudan bir tehdit 

oluşturmayan Filistinli çocuklara 
karşı ölümcül güç ve gerçek mer-
mi kullanmaya devam ediyor.” ifa-
delerine yer verildi. 

İsrail askerleri en son geçen 
cuma Gazze sınırında düzenlenen 
barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” 
gösterilerine katılan 12 yaşındaki 
Yasir Ebu Neca’yı başından vura-
rak şehit etmişti. 

Gazze sınırında 30 Mart’tan bu 
yana devam eden “Büyük Dönüş 
Yürüyüşü” gösterilerinde araların-
da 2 gazeteci ve 2 sağlık çalışanı-
nın da olduğu 135 Filistinli, İsrail 
askerlerinin saldırıları sonucu şehit 
oldu.  n AA

Terör örgütü YPG/PKK’nın evlerinden ettiği Elbu Şaban aşireti Türk askerinin Münbiç’e girmesi-
ni istiyor. Aşiretin yaptığı açıklamada, “Münbiç’e güven ve istikrar getirmesini istiyoruz” denildi

Münbiçliler Türk 
askerini bekliyor

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK 
tarafından evlerinden edilen Mün-
biçli Elbu Şaban aşireti, toprakları-
nın teröristlerden temizlenmesi için 
Türk askerinin ilçeye girmesini iste-
diklerini açıkladı.

Terör örgütü YPG/PKK tara-
fından yerlerinden edilen Münbiçli 
Elbu Şaban aşireti, Fırat Kalkanı 
Harekatı kapsamında terör örgütü 
DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’taki 
el-Hafsa sığınmacı kampından AA 
muhabirine yaptığı videolu açıkla-
mada, Münbiç’in terör örgütü YPG/
PKK’dan arındırılması faaliyetleri 
çerçevesinde Türkiye’nin ilçedeki 
varlığını desteklediklerini duyurdu.

Açıklamada, “Türkiye’nin Mün-
biç’e girmesini memnuniyetle kar-
şılıyoruz. Türk Ordusunun, Afrin ve 
İdlib’de yaptığı gibi Münbiç’e de gü-
ven ve istikrar getirmesini istiyoruz. 
Türkiye’den ilçedeki ayrılıkçı PKK ve 
PYD teröristlerini kovmasını ve halkı 
onların zorbalıklarından kurtarması-
nı istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin 
bir an önce Münbiç’e girmesini isti-
yoruz.” ifadelerine yer verildi.

Münbiç nüfusunun yüzde 90’ı 
Araplardan oluşuyor. Daha önce de 
ilçenin en büyük aşireti Elbubanna, 
Damalha ve Tay aşiretleri ile aşiret-
lerin birleşerek oluşturduğu Bekare 
kabilesi, Türk askerinin Münbiç’i te-
rör örgütü YPG/PKK’dan arındırma 
faaliyetleri çerçevesinde devriye gö-
revi icra etmesini desteklediklerini 
açıklamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçenin 
YPG/PKK’dan arındırılması faali-
yetleri çerçevesinde, 18 Haziran’da 
başlattığı devriye görevini sürdürü-
yor.

YPG/PKK, Halep iline bağlı 
Münbiç ilçesini Ağustos 2016’da 
ABD’nin desteğiyle terör örgütü DE-
AŞ’tan alarak işgal etmişti.
n AA

Belçika’da başörtüsü yasağı kalkıyor

Belçika’da Gent 
Belediyesinin 
eğitim, öğretim ve 
gençlikten sorumlu 
meclis üyesi Elke 
Decruynaere, 
şehirdeki liselerde 
uygulanan başörtü-
sü yasağının kaldırı-
lacağını belirtti.

Münbiçli Elbu Şaban aşireti, topraklarının teröristlerden temizlen-
mesi için Türk askerinin ilçeye girmesini istediklerini açıkladı.
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Görme engelli vatandaşlara yö-
nelik yaptıkları çalışmalarla adın-
dan söz ettiren Altın nokta Körler 
Derneği çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. Türkiye genelinde 10 
bin üyesi ve 32 şube ile çalışmala-
rına devam eden Altın nokta Körler 
Derneği görme engellileri yaptığı 
çalışmalar ile topluma kazandırıyor 
hem de toplumda engelli bireylere 
yönelik algıları yıkıyor.

ÜYELERİMİZİ SOSYAL
HAYATA KAZANDIRIYORUZ 

Altı nokta Körler Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin 
derneğin engelli bireylerin sosyal, 
eğitsel, kültürel ve mesleki sorunla-
rına çözüm yolları üretmek amacıy-
la kurulduğunu ifade ederek, “Altı 
Nokta Körler Derneği görme engel-
lilerin kendine yeterli, üretken ve 
toplumla kaynaşabilen bireyler ola-
rak yetişmelerini sağlamak, sosyal, 
eğitsel, kültürel ve mesleki sorun-
larına çözüm yolları üretmek ama-
cıyla 1950 yılında kurulmuş köklü 
bir dernektir. Altı Nokta Körler Der-
neği Bugüne kadar başta eğitim ve 

istihdam olmak 
üzere görme en-
gellilere yönelik 
birçok sosyal ve 
kültürel projeye 
imza atmıştır. 
Türkiye genelin-
de  10  bin tane 
üyesi bulunan ve 
32 şubesi bulu-
nan bir dernek. 
Konya, derneği-
mizin 32 şubesi. 
Konya şubemizi 
6 Ekim’de kur-
duk ve 28 Ekim’de açılışını yaptık. 
Konya şubemizin şu anda 100’den 
fazla üyemiz mevcut. Üye sayımız 
ise engelli kardeşlerimizin çalışma-
larımızı görmesi sonucunda gün 
ve gün artıyor. Üyelerimize eğitim 
kursları açmanın eşiğindeyiz. Bilgi-
sayar kursu, birey alfabesi kursları 
açacağız. Bu kurslarımızı halk eği-
tim müdürlerimiz ve kaymakam-
lıklarımız ile beraber açıyoruz. Üye-
lerimize yönelik sosyal ve kültürel 
tüm çalışmalara imza atıyoruz. At-

maya da  devam 
edeceğiz.  Yaptı-
ğımız çalışmalar 
ile üyelerimizin 
sosyal hayata 
kazandırılmasını 
sağlıyoruz” diye 
konuştu. 

HER BİREY 
ENGELLİ ADAYI 

Altı Nokta 
Körler Derne-
ği’nin Konya’ya 
açmalarındaki 
amaçtan da bah-

seden Şahin, “Derneğimizin Kon-
ya’da açmamızdaki amaç görme 
engelli ya da engelli denildiği za-
man köşe başlarında iş yapamayan 
algısını yıkmak için derneğimizi aç-
tık. Dernek üyelerimiz tarafından 
Konyalı bir firma’nın kolonya kutu-
sunun dışına ahşap kesimden kutu 
yaptık.  Kamu kurum ve kuruluşla-
rımız bu konuda bizlere desteklerini 
esirgemediler sağ olsunlar.  Dernek 
olarak bizlerin üretimde buluna-
cak makine ve sponsor konusunda 

desteğe ihtiyaçlarımız var.  Ahşap 
ürünlerimizin yanında üyelerimize 
gelir sağlamaları ve vakitlerini de-
ğerlendirmeleri açısında bez bebek 
yapmak için çalışmalara başladık.  
Bu bez bebeklerimizin bazı bölüm-
lerin üretimi için dışarıdan destek 
alacağız. Bu konuda yapmış oldu-
ğumuz ürünlerin pazarlanması ve 
tanıtılması konusunda eksiklerimiz 
var. Bu konuda kamu kurum ve ku-
ruluşlarımızdan, hayırseverlerimiz-
den ve vatandaşlarımızdan destek 
bekliyoruz. Engelli kardeşlerimiz 
hem ticaret noktasında hem de en-
gelleri konusunda bir nebze de olsa 
nefes almasını kolaylaştıracak. En-
gelleri vatandaşlarımız ile beraber 
el ele açacağız. Her vatandaş bir 
engelli adayı. Toplumda engelli bi-
reylere yönelik duyarsızlık var.  Bu 
duyarsızlığı yıkmak istiyoruz. Der-
neğimizin hiçbir siyasi kuruluş ile 
ilgisi yoktur. 

Tüm engelli kardeşlerimize 
dernek olarak kucak açıyoruz” ifa-
delerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Akali Camii temel atma 
töreni gerçekleştirildi

Konya’da, 87 bin 985 
traktör bulunuyor

Karatay Belediyesi, ilçede ya-
pılan her caminin ve Kuran kur-
sunun inşaatının yapımında katkı 
vermeye ve çevre düzenlemesini 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

Doğuş Mahallesi Çimenlik 
Caddesinde yapımı gerçekleşti-
rilecek olan Akali Caminin temel 
atma törenine Karatay Belediyesi 
Başkan Vekili Mehmet Uzbaş, Ka-
ratay İlçe Müftü vekili Remzi Kaya, 
Doğuş Mahallesi Muhtarı Raif 
Arpa, Doğuş Mahallesi Camileri 
ve Kuran Kurslarını Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği Başkanı Tevfik 
Kılınç, hayırseverler ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konu-
şan Doğuş Mahallesi Muhtarı Raif 
Arpa, Akali Caminin Doğuş Ma-
hallesine kazandırılmasında emeği 
geçen herkese teşekkür etti.  Do-
ğuş Mahallesi Camileri ve Kuran 
Kurslarını Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı Tevfik Kılınç, di-
nimizin camilere verdiği değere 
dikkat çekerek; müminlerin bir 
araya gelerek ibadet ettikleri cami-
lerin birlik ve beraberliğin sembolü 
olduğunu dile getirdi. Kılınç, başta 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 

Hançerli olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Karatay İlçe Müftü Vekili Rem-
zi Kaya, Karatay Belediyesinin her 
zaman camilerin ve Kuran kurs-
larının yapımına destek verdiğini 
belirtti. Kaya, temel atma töreni 
gerçekleştirilen Akali Caminin en 
kısa sürede tamamlanarak ibadete 
açılması temennisinde bulundu.

Karatay Belediyesi Başkan ve-
kili Mehmet Uzbaş, Karatay’da ya-
pılan her cami ve Kuran kursunda 
olduğu gibi; Akali Caminin de bir 
katını ve çevre düzenlemesini Ka-
ratay Belediyesi olarak gerçekleş-
tireceklerini söyledi. Başkan vekili 
Mehmet Uzbaş, caminin yapımın-
da paylaşımın ne kadar artarsa 
değerinin de o denli artacağına 
dikkat çekti. Başkan vekili Mehmet 
Uzbaş, kentsel dönüşüm çalışma-
larının bölgedeki yapılaşmaya hız 
kazandırdığını ve bu çevrede ca-
minin de yenilenmesi ihtiyacının 
ortaya çıktığına dikkat çekerek; 
temeli atılan Akali Caminin hayır-
lı olmasını diledi. Konuşmaların 
ardından dualar eşliğinde Akali 
caminin temel atma töreni gerçek-
leştirildi.  n HABER MERKEZİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, traktör sayısında 88 bin 
282 ile Manisa, 87 bin 985 ile Kon-
ya, 64 bin 942 ile İzmir ilk üç sı-
radaki yerini koruduğunu bildirdi. 
Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ma-
yıs ayında traktör sayısında 63 bin 
856 adetle Bursa dördüncü, 63 bin 
167 adetle Balıkesir beşinci, 55 bin 
229 adetle Ankara altıncı, 52 bin 
268 adetle Adana yedinci, 51 bin 
338 adetle Samsun sekizinci, 50 
bin 733 adetle Denizli dokuzuncu, 
47 bin 667 adetle Antalya onuncu 
olduğunu belirtti.

AYLIK VE YILLIK ARTIŞTA İLK ÜÇ: 
MANİSA, KONYA, İZMİR

Tarımın en önemli iş makinası 
traktörün sayısı 2018 Mayıs ayı iti-
barıyla 4 bin 725 artışla 1 milyon 
858 bin 291’den 1 milyon 863 bin 
16’ya ulaştığını bildiren Bayraktar, 

“Traktör sayısı artışında da hem 
aylık hem yıllıkta Manisa, Konya, 
İzmir ilk üç sırayı aldı. Manisa’da 
traktör sayısı aylıkta 208, yıllıkta 
3 bin 205, Konya’da aylıkta 180, 
yıllıkta 3 bin, İzmir’de aylıkta 177, 
yıllıkta 2 bin 594 adet arttı. Aylık 
traktör sayısı artışında Aydın 174 
adetle dördüncü, 170 adetle Bursa 
beşinci, 154 adetle Ankara ve Ga-
ziantep altıncı, 150 adetle İstanbul 
sekizinci, 142 adetle Antalya doku-
zuncu, 119 adetle Sakarya onuncu 
oldu. Yıllık artışta Manisa, Konya 
ve İzmir’i 2 bin 398 ile Aydın, 2 bin 
183 ile Ankara, 2 bin 23 ile Bursa, 
2 bin 4 ile Gaziantep, 1839 ile Şan-
lıurfa, 1831 ile Antalya, 1829 ile 
Denizli izledi” dedi. Mayıs ayında 
traktör sayısı Trabzon’da 1 adet ar-
tarken, Zonguldak ve Rize’de 1’er 
adet azaldı.
n HABER MERKEZİ

Meltem- Baki Oğraş çiftinin oğlu Abdurrahman Efe Alyans, sünnet töreni ile erkekliğe ilk adımı 
attı. Oğraş ailesini ve oğulları Abdurrahman Efe’yi mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı

Abdurrahman Efe 
erkekliğe adım attı

Baki Kuyumculuk Baki Oğraş’ın oğlu 
Abdurrahman Efe düzenlenen sünnet düğü-
nü ile erkekliğe ilk adımı attı. Meltem- Baki 
Oğraş çiftinin oğlu Abdurrahman Efe Alyans 
Kösedağ Kır Düğün Bahçesinde düzenlenen 
sünnet töreni ile erkekliğe ilk adımı attı. Ger-
çekleştiren sünnet törenine Oğraş ailesinin 
yakınları, sevenleri ile çok sayıda davetli katıl-
dı.  Oğraş ailesi yakınlarını kapıda karşılayarak  
vetek tek ilgilenerek hayırlı olsun dileklerini 
kabul etti. Davetlilerin hediyelerini ve geçmiş 
olsun dileklerini kabul eden Abdurrahman Efe 
, oldukça heyecanlı idi. Yenigün Gazatesi ola-
rak Oğraş ailesini tebrik ediyor, Abdurrahman 
Efe’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Altı nokta Körler Derneği, üyelerine yönelik gelir sağlayıcı faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsam-
da ahşaptan ürünler hazırlayan dernek üyeleri, bez bebek üretimiyle de geçimlerini sağlıyorlar

Hem öğreniyorlar 
hem de kazanıyorlar

Mehmet Ali Şahin

Mehmet Uzbaş



3 TEMMUZ 201818 SPOR 3

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig 
2018-2019 sezonu öncesi sağlık kontrollerinden geçti. 

Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonu öncesi futbolcu-
ların sağlık kontrolleri Ulus’ta bulunan bir hastanede 
gerçekleştirildi. Efor ve EKG testinden geçen sarı-la-
civertli futbolcular, EKO ve kardiyoloji tetkikleri ile 
sağlık kontrolünü tamamladı. Milli takımlarda bulunan 
Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım 
ve Nabil Dirar’ın yanı sıra Volkan Demirel de sağlık 
kontrolüne katılmadı. 
n İHA

Bu yıl Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’n-
da takımların kazanacağı para belli oldu. Dünya şam-
piyonu yaklaşık 38 milyon dolar kazanacak. Rusya’da 
düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu çeyrek finale 
çıkan takımlarla daha heyecanlı bir hal alırken, en çok 
merak edilen konulardan biri ise takımların kazanacağı 
paraydı. FIFA, bu yılki organizasyonda finallere kalan 
takımlar için 400 milyon dolar bütçe ayırdı. Finallere 
katılan tüm takımlar 8 milyon dolar ile ödüllendirilir-
ken, gruplardan çıkan takımlara 4 milyon dolar verdi. 
Çeyrek finallere kalan takımlar 12 milyon dolar alırken, 
yarı finallere kalan takımlar 16 milyon dolar kazanmış 
olacak. Turnuvayı dördüncü olarak bitiren takım 22 
milyon dolar, üçüncü olan takım 24 milyon dolar, fi-
nalde kaybeden takım 28 milyon dolar ve şampiyonayı 
kazanan takım 38 milyon dolar para ödülü kazanmış 
olacak.   n İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 
daha önce transfer ettiği Tunuslu defans oyuncusu 
Montassar Talbi ve Ankara Demirspor’dan Çınar Tar-
han ile sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili kulüpten ya-
pılan yazılı açıklamada, Montassar Talbi ile 3, Çınar 
Tarhan ile de 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilmişti. 
Açıklamada, 20 yaşındaki Talbi’nin geçen sezon Tunus 
1. Ligi’nde şampiyon olan Esperance Tunis takımında 
14 maçta bir gol attığı, 21 yaşındaki orta saha oyuncu-
su Çınar Tarhan’ın ise Ankara Demirspor’da 30 maçta 
3 kez fileleri havalandırdığı kaydedildi. Dün kulüp bina-
sında yapılan tören de oyuncular imza attı.
n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe 
kontrolden geçti

Dünya Kupası’nın 
gelirleri belli oldu

Rizespor’da yeni 
transferler imza attı

‘Ligi büyütüyorlar’
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un teknik 

direktörü Mehmet Altıparmak, “Taraftarla bütünleşerek sahadaki mücadelemizle inşallah 
herkese o deplasman kabusunu yaşatacağız, buna büyük takımlar da dahil.” dedi

Spor Toto 1. Lig’de geçen sezon iç sa-
hada tek maç kaybeden Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor, taraftarın desteğiyle iç 
saha avantajını Süper Lig’de sürdürmek is-
tiyor. Süper Lig’de taraftarın da desteğiyle 
sahasında maç kaybetmemeyi amaçlayan 
mavi-beyazlı ekip, Erzurum’un, Fenerbah-
çe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 
gibi büyük takımların zorlanacağı deplas-
manlardan olacağına inanıyor. Teknik di-
rektör Mehmet Altıparmak, Süper Lig için 
yeni bir takım oluşturacaklarını söyledi.

İç transferi tamamladıklarını ve dış 
transfer çalışmalarının devam ettiğini ifa-
de eden Altıparmak, şöyle konuştu: “Ge-
çen yıl maçları en fazla seyredilen takım 
biz olmuşuz. Bu bizim için çok önemli, 
bunun sebebi de oynadığımız futbol. İn-
şallah Süper Lig’de aynı futbolu oynamaya 
devam edeceğiz. Hücum oynamaya ve 
seyirciye zevk veren bir oyun sergilemeye 
çalışacağız. Muhteşem bir taraftarımız var. 
Erzurum gerçekten bir deplasman şehri ve 
bunu herkese göstereceğiz. İç sahada kay-

betmeyen tek takımız, inşallah bu özelliği-
mizi devam ettireceğiz. Avantajımızın da 
dezavantajımızın da farkındayız. Geçen 
sene iç sahayı avantaj olarak kullandık ve 
şampiyon olduk. İnşallah bunu da Süper 
Lig’de devam ettiririz.”

“SÜPER LİG’İ ÇOK BÜYÜTÜYORLAR”
Mehmet Altıparmak, ilk kez Süper 

Lig’de bir takım çalıştıracağını anımsa-
tarak, 20 yıl Süper Lig’de top oynadığına 
işaret etti. Süper Lig’in ne olduğunu, ne 
yapılması gerektiğini çok iyi bildiğini akta-
ran Altıparmak, şöyle devam etti: “Herkes 
Süper Lig’i çok büyütüyor. Süper Lig ile 1. 
Lig arasında tabii ki fark var, fark yok desek 
yalan olur ama bu kadar büyüteceğimiz bir 
şey de yok. Kazanırız veya kaybederiz ama 
Süper Lig’de de aynı oyunu oynayacağız. 
Önce yaptığımız işten bizim zevk almamız 
lazım sonra eğer taraftarı tribüne çekmek 
istiyorsak iyi futbol oynamak zorundayız, 
tabii bunun yanında netice de almak zo-
rundayız.”

“ÖNEMLİ OLAN ŞEY TARAFTARLA 

BÜTÜNLEŞMEK”
Sürekli hücum odaklı oyun oynattığına 

dikkati çeken Altıparmak, tüm maçlara 
galibiyet parolasıyla çıktığını vurguladı. 
Aynı sistemi Süper Lig’de uygulayacakla-
rını ve bunun için sisteme uygun oyuncu 
alacaklarını dile getiren Altıparmak, şun-
ları kaydetti: “Kimse Erzurum’un taraftarını 
bilmiyor, bilse de buraya gelişleri, hazırla-
nışları farklı olacak. Biz bu avantajı gelen 
takımlara zaten kafadan hissettiriyoruz, 
geçen sene bunu yaptık. Belki bu sene çok 
daha iyi takımlara karşı oynayacağız ama 
biz de iyi takım kuracağız. Burada önemli 
olan şey taraftarla bütünleşmek. Taraftarla 
bütünleştiğimizde sahadaki mücadelemiz-
le inşallah herkese o deplasman kabusunu 
yaşatacağız buna büyük takımlar da da-
hil.”

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, 
tüm maçlara 3 puan parolasıyla çıkacak-
larını vurgulayarak, “Bizim için artık Fe-
nerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçı ile 
diğer maçlar arasında fark yok çünkü hepsi 

3 puanlık maçlar. Tabii ki bu maçlar çok 
ses getiriyor ama bu işlerin hepsini yapa-
cak olan sahadaki bizler ve tribündeki ta-
raftarlarımızdır. Ben ‘Türkiye Süper Lig’de 
taraftar görsün ‘ diyorum ve inşallah bunu 
taraftarımız herkese gösterecek.” ifadele-
rini kullandı. n AA

Akhisar Belediyespor top başı yaptı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 
yurt dışı kamp çalışmaları için Pazar 
günü gittiği Slovenya’da ilk antrenma-
nını dün sabah yaptı. Başkent Ljubl-
jana yakınındaki Kranj kasabasında 
bulunan Brdo Antrenman Merkezi’n-
de gerçekleştirilen çalışma, yaklaşık 
1,5 saat sürdü. Futbolcular, idmanda 
kondisyon ağırlıklı bir çalışma ger-
çekleştirdi. Bordo-mavililer, teknik 
direktör Ünal Karaman yönetimindeki 
antrenman öncesinde toplu fotoğraf 
çektirdi.

Türk Hava Yollarına ait özel uçak-
la Slovenya’ya gelen bordo-mavili-
ler, Kranj kasabasında 13 Temmuz’a 
kadar kamp yapacak ve daha sonra 
ikinci etap çalışması için Kranjska 

Gora kasabasına geçecek. Burada 3 
hazırlık maçı oynayacak Karadeniz 
temsilcisi, 24 Temmuz’da Türkiye’ye 
dönecek. Trabzonspor’un Slovenya 
kampı kadrosunda şu isimler yer 
alıyor: Abdülkadir Ömür, Abdulkadir 
Parmak, Ahmet Hakan Sevinç, Alihan 
Tunçer, Bahadır Güngördü, Batuhan 
Artarslan, Burak Yılmaz, Cafer Tosun, 
Esteban Alvarado, Fabian Castillo, Fi-
lip Novak, Furkan Taş, Hugo Rodalle-
ga, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, 
Jose Sosa, Juraj Kucka, Kamil Ahmet 
Çörekçi, Luis Ibanez, Muhammet Be-
şir, Murat Cem Akpınar, Mustafa Ak-
baş, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Onur 
Kıvrak, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı ve 
Yüksel Şişman.  n AA

Trabzonspor’un Slovenya kampı başladı

Mehmet Altıparmak

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Sü-
per Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 
Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yaptığı ant-
renmanla başladı. 

Sezonun ilk antrenmanı öncesinde 
Akhisar Belediyespor Kulüp Başkanı Hü-
seyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri, 
futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret ede-
rek, yeni sezon öncesi başarılar diledi. 
Teknik Direktör Safet Susiç yönetiminde 
ilk antrenmanını gerçekleştiren yeşil-si-
yahlılar, düz koşu ve pas çalışmalarının 

ardından yarı sahada gerçekleştirdikleri 
çift kale maçla antrenmanı tamamladı. 
Yeni transferlerden Güray Vural takımla 
birlikte ilk idmanına çıkarken, izinli olan 
Lopes ve Seleznov ise çalışmalara katıl-
madı. Antrenman öncesi basın mensup-
larına açıklamalarda bulunan Safet Susic, 
ciddi ve kaliteli antrenman yapacaklarının 
altını çizerek, “Sonuçlar için söz vere-
mem, kaliteli ve ciddi idmanlar yapacağız 
ve sonuçlar kendini ortaya koyacak” ifade-
lerini kullandı. 

Avrupa Ligi’nde iyi ekiplere karşı mü-
cadele edeceklerini belirten Susic, kaliteli 
takviyeler yapmak istediklerini söyledi. 
Susic, “Başkanımız ve yönetim kurulumuz 
söz verdi. 2 veya 3 tane çok kaliteli trans-
fer yapacağız. Çünkü Avrupa’da bizi zor 
ekipler bekliyor. Futbolcuları antrenman-
larda izledikten sonra eksik olan bölgelere 
hangi takviyeleri yapacağımıza karar ve-
receğiz” şeklinde konuştu. 

Miguel Lopes ve Yevgen Seleznov’un 
1-2 gün içerisinde takıma katılacaklarını 

söyleyen Boşnak teknik direktör, Erzurum 
kampına tam kadro gideceklerini ifade 
etti. 

Yeşil-siyahlılar, kamp çalışmalarının 
ilk etabını 5 gün boyunca Yılmaz Atabarut 
Tesisleri’nde sürdürecek ve sonrasında 
da Erzurum’a gidecek. 10 gün Erzurum’da 
kamp yapacak olan Ege temsilcisi, ardın-
dan 10 günlük yurt dışı kampı için Avustur-
ya’ya hareket edecek. 
n İHA
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Anadolu Selçuk’ta 
kongre bugün yapılacak

Selçuklu, Amasya’dan 
derece ile döndü

En çok madalya 
halter ve güreşten

Selçuklu Belediyespor başarılı sporcular yetiştirmeye devam edi-
yor. Amasya’da düzenlenen Cimnastlig Trampolin Cimnastik’te bireysel 
sıralamada Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları İzem Su Sezer bi-
rinci, Kayra Duru Dönmez ise üçüncü oldu. Mavi beyazlı kulüpten ya-
pılan açıklamada, “Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını 
dileriz” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

İspanya’da düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye, en fazla 
madalyayı halter ve güreş branşlarında elde etti. Tarragona kentinde 
dün tamamlanan oyunlarda Türkiye, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz ol-
mak üzere toplam 95 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Milli sporcular, 
en çok halter ve güreş branşlarında madalya kazandı. Toplam 95 madal-
yanın 15’i halter, 13’ünü de güreş branşında geldi.

EN FAZLA ALTIN 
MADALYA GÜREŞÇİLERDEN

Altın madalya sıralamasında ise zirveyi güreş aldı. Güreş, 8 altın 
madalyayla milli sporcuların en fazla birincilik kürsüsüne çıktığı branş 
oldu. Güreş’i 6 altın madalyayla halter takip ederken, Türkiye, atletizm-
de 3, cimnastik, karate, tenis ve tekvando da 2’şer altın madalyaya ulaş-
tı. Türkiye, 18. Akdeniz Oyunları’nda 4 branşta madalya sıralamasında 
birinciliği elde etti. Milliler, güreş, karate, tenis ve plaj voleybolunda 
zirvede yer aldı. Tarragona’daki oyunlara 345 sporcuyla katılan Türki-
ye, halter, tekvando, okçuluk ve badminton branşlarında ise ikinci oldu. 
Türk sporcular, 2013’te Mersin’in ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunla-
rı’nda 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 126 madalya 
kazanmıştı.
n AA

TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, Konyaspor’da yönetimin değişmesi ile olağanüstü genel kurul ka-
rarı almıştı. Yeşil beyazlılar kongre bugün yapılacak. Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu Toplantı Salonu’nda yapılacak olan seçim 18.00’de 
başlayacak. Olağanüstü Genel Kurul’da çoğunluk sağlanamazsa, bir 
hafta sonra aynı gün ve saatte, çoğunluğa bakılmasızın genel kurul ger-
çekleştirilecek. Konya Anadolu Selçukspor’da mevcut başkan Mehmet 
Güney, yeniden aday olacağını açıklamıştı.
n SPOR SERVİSİ

2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig’de dün 
yapılan kura çekimi sonucunda gruplar belli 
oldu. Sarıyer İstinye’deki Orhan Saka Ama-
törler Evi’nde yapılan kura çekimine TFF 
Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, 
Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve 
Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı 
sıra TFF 2. Lig kulüplerinin temsilcileri katıl-
dı. 2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve 
Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken iki grupta da 
18 takım mücadele edecek.
ANADOLU SELÇUK KIRMIZI GRUP’TA

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan 
temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 2018 
– 2019 sezonunda Kırmızı Grup’ta yer alacak. 
Yeşil beyazlı takımın grubunda şu takımlar 
yer alıyor; Kırklarelispor, Tuzlaspor A.Ş., Pen-
dikspor, Darıca Gençlerbirliği, Bandırmaspor, 
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Menemen 
Belediyespor, Fethiyespor, Zonguldak Kö-
mürspor, Sivas Belediyespor, Tokatspor, Bu-
gsaş Spor A.Ş., Konya Anadolu Selçukspor, 
Etimesgut Belediyespor, Tarsus İdman Yur-
du, Kahramanmaraşspor A.Ş., Şanlıurfaspor.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal, Kırmızı Grup’ta olacak

Her yıl binlerce çocuğun spor yap-
mak için tercih ettiği Selçuklu Belediye-
si spor okulları yaz döneminde de büyük 
ilgi görüyor. Yaz ve Kış olmak üzere iki 
sezondan oluşan Spor Okulları eğitim-
leri, Selçuklu Belediyesine ait ulusal 
standartlara uygun 35 tesis ve 56 salon-
da gerçekleştiriliyor. Yaz Spor Okulları 
bu yıl 18 Haziranda eğitimlere başladı 
ve eğitimler 2 Eylül tarihine kadar sü-
recek. 12.866  öğrenci sayısına ulaşan 
Yaz Spor Okullarında 16 branşta hizmet 
veriliyor. Çocukların yaz tatilini spor ile 
değerlendirmeleri için önemli bir hiz-
met olan Selçuklu Belediyesi Yaz Spor 
Okullarında sporculara branşlarında 
profesyonel antrenörler eşliğinde, Yüz-
me, Basketbol, Futbol, Tekvando, Cim-
nastik, Tenis, Voleybol, Wushu, Karate, 
Kick Boks, Satranç, Judo, Hentbol, Gü-
reş, Hokey ve Masa Tenisi branşlarında 
eğitim veriliyor.

ÇOCUKLARLA VE 
VELİLERLE SOHBET 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Türkiye’nin en kapsamlı 
ve en büyük spor okullarından olan ve 
her yıl büyük ilgi gören Selçuklu Bele-
diyesi Yaz Spor Okullarını ziyaret etti. 
Spor Okullarında eğitim gören spor-
cuların antrenmanını izleyen Başkan 
Ahmet Pekyatırmacı, çocuklar ve veliler 
ile bir süre sohbet etti. Ziyaretlerde Baş-
kan Pekyatırmacı ve minik sporcular 
arasında renkli diyaloglarda yaşandı. 
Pekyatırmacı ziyaretlerde spor okulu 
öğrencileriyle satranç ve masa tenisi de 
oynadı.

YAZ SPOR OKULLARINDA 
12.866 SPORCU EĞİTİM ALIYOR  

Spor alışkanlığının küçük yaşlarda 
kazandırılmasının büyük önem taşıdığı-
nı ve çocukların kendilerini geliştirme-
leri için spora devam etmelerinin büyük 

önem taşıdığını 
ifade eden Selçuk-
lu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekya-
tırmacı,”Okulların 
tatile girmesiyle 
birlikte Selçuk-
lu’da binlerce ço-
cuğumuz spor okullarına kayıt oldu ve 
Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulların-
da eğitimlerimiz 18 Haziran’da başladı 
ve 2 Eylül’e kadar devam edecek. Yaz 
spor okullarında 16 branş, 35 tesis  ve 
56 salonda 158 antrenörle, 3 ile 15 yaş 
arasındaki çocuklarımıza hizmet veriyo-
ruz. Toplamda 12 bin 866 sporcumuz 
şu anda tesislerimizden hizmet alıyor. 
İki buçuk ay  devam edecek yaz spor 
okullarımızda kayıt için sadece 100 TL 
ücret alıyoruz. Servis kullanımı olan ço-
cuklarımız için ise servis için ayrıca 100 
TL ücret alınıyor. Servislerimiz Selçuk-

lu’nun her bölgesinden kapalı spor salo-
numuza intikal edecek şekilde program-
landı ve kapalı spor salonlarımızdan da 
diğer branş binalarımıza  buradan ara 
servislerle öğrencilerimizi dağıtıyoruz. 
Yine sporcularımıza spor malzemeleri 
ve kıyafetleri de belediyemiz tarafından 
ücretsiz olarak verilmekte. Spor okul-
larımıza katılan çocuklarımızı özellikle 
tebrik ediyorum. Çocuklarımızın spora 
olan ilgisi bizi memnun ediyor. Hem yaz 
spor okullarında hem de kış spor okulla-
rında bizden hizmet alan çocuklarımızı 
özellikle tebrik ediyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Pekyatırmacı’dan 
sporculara ziyaret

Konya’da Meram ilçenin en kalabalık böl-
gelerinden olan Havzan Mahallesi’nde yapı-
mı gerçekleştirilen Havzan Sosyal Tesisi ve 
yanı başında bulunan Çocuk Sokağı açılış için 
gün sayıyor. Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, bölgenin ihtiyaç duyabileceği donatıları 
yaptıkları yatırımla karşıladıklarını belirtirken 
“Önümüzdeki haftadan sonra Havzan Mahalle-
si’ndeki sosyal tesisimiz, fiilen hizmet vermeye 
başlayacak” dedi.

Meram Belediyesi tarafından Havzan Ma-
hallesi’nde yapımı gerçekleştirilen Havzan Sos-
yal Tesisi ve yanında bulunda çocuk sokağı açı-
lış için gün sayıyor. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, tesiste incelemelerde bulunurken, 
çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 

SOSYAL TESİS VE ÇOCUK SOKAĞI
Havzan Sosyal Tesisi’ndeki son durum 

hakkında bilgiler veren Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, “Yoğun nüfusa sahip olan 
Havzan Mahallemizde daha önce sosyal tesis 
arsasının kamulaştırmasını yapmıştık. 1 buçuk 
yıldır devam eden inşaat çalışmalarıyla birlikte 
burada sosyal tesisimizi tamamladık. Sosyal 
tesisimizle birlikte geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımız için ailelerimizin bir çocuk parkı 
talebi vardı. Alan problemi yaşanmasından 
dolayı çocuk parkı yerine Konya’da ilk olan bir 
uygulama gerçekleştirdik. Çocuk sokağı uygu-
laması. Sosyal tesisimizin yan tarafındaki soka-
ğı trafiğe kapatarak ailelerimizin de içinin rahat 
olacağı güvenli bir oyun sokağı oluşturduk. Bu 
sokağı, çocuklarımızın ilgisini çekecek şekilde 
boyayarak, oyun alanları oluşturduk. Anneler, 
sosyal tesisimizdeki hanımlar salonunda soh-
bet ederken, çocuklarımızda çocuk sokağında 

güzel vakit geçirebilecekler” dedi.
“TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE RESMİ 
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK”
Açıklamasına, tesisin fonksiyonları hakkın-

da verdiği bilgilerle devam eden Başkan Toru, 
“Tesisimizde emeklilerimiz için ayırdığımız çı-
narlar salonu, hanımlarımız için ayrılmış sohbet 
ve eğitim salonları, çocuklarımız için kütüphane 
ve çalışma odası, fitness salonu ve çok amaçlı 
salonumuz mevcut. Bu bölgenin ihtiyaç duya-
bileceği donatıları buradaki tesisimizle karşıla-
mış olduk. İnşallah önümüzdeki haftadan sonra 
Havzan Mahallesi’ndeki sosyal tesisimiz, fiilen 
hizmet vermeye başlayacak. Temmuz ayı içeri-
sinde de sosyal tesisimizin ve çocuk sokağımı-
zın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden 
hayırlı olsun” şeklinde konuştu.    
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor’un büyük ilgi gören yaz spor okullarını Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı ziyaret etti. Burada çocuklarla satranç ve masa tenisi oynayan Pekyatırmacı, veli-

lerle ve çocuklarla bir süre sohbet ederek, antrenmanları izledi

Havzan Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor



Atiker Konyaspor 
sağlık kontrolünden geçti

Samuel Eto’o 
4 Temmuz’a kadar izinli

‘Transferin kampa 
yetişmesini istiyoruz

Atiker Konyaspor’un Trabzonspor’dan 
transfer ettiği Uğur Demirok kendisini 2 yıl-
lığına yeşil beyazlı renklere bağlayan resmi 
imzayı attı. Deneyimli oyuncu imza törenin-
de yaptığı konuşmasında Konyaspor tarafta-
rına övgüler yağdırdı.

Atiker Konyaspor ilk transferini Uğur De-
mirok ile gerçekleştirdi. Büyükşehir Beledi-
ye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda ger-
çekleşen imza törenine İkinci Başkan Selçuk 
Aksoy, As Başkan Osman Koçak katıldı.

İkinci başkan Selçuk Aksoy imza törenin-
de yaptığı konuşmada “2018-19 sezonunda 
merkez savunmamızı daha da güçlendirmek 
için Milli Takımımızda da forma giymiş bir 
isimle, Uğur Demirok ile bugün iki yıllık res-
mi sözleşme imzaladık. Bilindiği üzere yeni 
sezon için Rıza Çalımbay hocamızla anlaş-
tık. Onun bilgi, beceri ve tecrübesine güve-
niyoruz. Bu doğrultuda karşılıklı istişareler-

de bulunarak önümüzdeki sezon, hedefi olan 
ve ses getirecek bir takım oluşturabilmek 
için gece gündüz çalışıyoruz.  Bu düşünce-
nin içinde yer alacak isimlerden biri de Uğur 
Demirok. Daha önce oynadığı takımlardaki 
performansını hepimiz biliyoruz. Atiker Kon-
yaspor’umuza da büyük katkısı olacağına 
inanıyoruz. Kendisine, şehrimize ve kulübü-
müze hoş geldin diyor her iki tarafa da hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeni transfer Uğur Demirok ise “Hedef-
leri olan bir takıma geldim, burayı tercih et-
memdeki en büyük etken buydu. Daha önce 
de Avrupa Ligi’nde oynamış, müzesinde 
kupalar bulunan bir takım Atiker Konyaspor. 
Belki geçtiğimiz sezon ligi hak etmediği bir 
yerde bitirdi ama önümüzdeki seneler tekrar 
Avrupa’yı hedefleyen bir takım olduğu için 
ben de buna katkı yapmaya geldim. İnşallah 
elimden gelenin en iyisini yaparım ve her iki 

taraf için de hayırlı olur.
ANADOLU’DA BÖYLE

 TARAFTAR BULMAK ZOR
Konyaspor’un çok büyük ve güzel bir ta-

raftar topluluğu var. Anadolu kulüpleri için 
belki böyle taraftar bulmak zor oluyor ama 
bunu stadıyla taraftarıyla şehriyle herkese 
gösterdiler. Milli Takım’a verdiği destekler 
de herkes gördü zaten.

 Takımımıza da şu anda en büyük destek 
taraftarımız. Taraftar olduğu sürece Kon-
yaspor başarılı olmaya devam edecektir. 
Hep Avrupa yolunda ilerlemek ve ligi en üst 
seviyede bitirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi 
her maç desteklesin, yanımızda olsunlar 
gerekeni biz sahada yaparız zaten” şeklinde 
konuştu. 

  Uğur Demirok Atiker Konyaspor’da 15 
numaralı formayı giyecek.
n SPOR SERVİSİ

Uğur Demirok taraftara hayran

RPS

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalım-
bay takıma yapılacak transfer ilgili de konuş-
tu. Sol bek alacaklarını belirten Çalımbay, 
Aatıf konusunun belirsiz olduğunu söyledi. 
Rıza Çalımbay, “Sol bek konusunda arayış-
larımız devam ediyor. Eren ayrıldıktan sonra 
oraya bir alternatif şart. Kesinlikle arıyoruz. 
Takviyemiz olacak. Aatıf benim eski öğren-
cim. İnşallah burada görürümüz. Yönetimi-
mizin bu konuda çalışmaları sürüyor ancak 
henüz net bir şey yok. Traore ve Filipovic 
gibi sakat oyuncularımız var. Bunlarda en 
ağır sakatlık yaşayanı Traore. Kendisi Ey-
lül ayının ikinci haftasında bize katılacak. 
O şekilde bilgi geldi. Tabi burada en büyük 
sıkıntımız Traore. Diğer arkadaşlar sadece 
ilk çalışmalarda olmayacak. İnşallah Traore 
en kısa sürede iyileşerek gelir” dedi.
n SPOR SERVİSİ

‘Aatıf konusu henüz belirsiz’

Atiker Konyaspor’da yeni sezon açılışında konuşan 
teknik direktör Rıza Çalımbay, takımdan şu an için kim-
seyi göndermek istemediklerini belirtti. Takımda bütün 
oyuncuları görmek istediğini ve kaliteli bir kadronun oldu-
ğunu ifade eden Çalımbay, “Şu anda ben takımdan kim-
seyi göndermek taraftarı değilim. Her şeyden önce bütün 
arkadaşları görmek istiyorum. Çok iyi bir iskelet ve kadro 

var. Geçen sezon kendi kapasitelerinde oynayamadılar. 
İstediklerini veremediler. Çünkü şanssız bir sezon geçti 
burada. Ama daha iyisini yapabilirler bunun farkındayız. 
Kapasitelerini istenilen seviyeye çıkarmak için çalışaca-
ğız. Eksik bölgeler var tabi. Oralara da takviye yapacağız” 
açıklamasında bulundu.
n SPOR SERVİSİ 

‘Bütün oyuncuları görmek istiyorum’ 

Atiker Konyasporlu 
teknik heyet ve futbol-
cular, yeni sezon önce-
si sağlık kontrolünden 
geçti. 

Konyaspor’da 2018-
2019 sezonu öncesinde 
futbolcular ve teknik 
heyetin sağlık kontrolü, 
takımın sağlık sponsoru 
Medicana Konya Hasta-
nesi’nde gerçekleştirilmeye başlandı. Sabah saatlerinde kan örnekleri 
alınan ve EKG çekimleri yapılan futbolcular ile teknik heyetin akciğer 
röntgenleri çekilerek ortopedik ve genel sağlık muayeneleri yapıldı. 
Futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolleri gün boyu devam etti. 
Tetkikleri yapılan futbolcular daha sonra Atiker Konyaspor formalarına 
imza attı.   n İHA

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay yaptığı açıklamalarda Sa-
muel Eto’o ile bir sorun olmadığını 
belirtti. Çalımbay, “Eto’o ile ben daha 
önce çalıştım. Çalıştığımız en profes-
yonel oyunlardan bir tanesi kendisi. 
Aramızda problem olduğuna dair po-
lemikler çıkıyor. Ben Antalyaspor’a 
gittiğimde 2 puanı vardı takımın. Ora-
da Eto’o’nun kaptanlığı ile çok güzel 
işler yaptık. Bizim dönemimizde çok güzel bir çizgi çizdi beraber başarı-
lı olduk. Eto’o bizi aradı ve 4 Temmuz’a kadar izin istedi. Bizde yönetim 
ile görüşmesi gerektiğiniz söyledik. Yönetimimiz izin verdi. Geldiğinde 
tekrar bir görüşme yapacağız. Onun dışında herhangi bir durum yok. 
Kendisi bizim burada olmamızdan dolayı mutlu” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ 

Yeşil beyazlı takımda Rıza Ça-
lımbay Konyaspor’a kaleci transferi 
yapacaklarını ifade etti. Yerli kaleci 
konusunda sıkıntı yaşadıklarını be-
lirten Çalımbay, “Kaleci transferi 
yapacağız. Bakıldığında çok fazla 
yerli seçeneğimiz yok. Ama takvi-
yemiz yok. Onun için de çalışma-
larımız devam ediyor. Buradaki en 
önemli nokta yapacağımız iki kampı 
da en mükemmel şekilde geçirmek. Bolu kampı bitene kadar da 
transferleri bitirmek istiyoruz. Bunu başarabilirsek çok iyi olacak” 
şeklinde konuştu.   n SPOR SERVİSİ

Kartal, sezonu 
dualarla açtı

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, 2018-2019 sezonunu dün yaptığı antrenman 
ile açtı. Yapılan idman önce kurban kesilerek, dua edildi. Açılışa Konyaspor yönetimi 

tam kadro katılırken, yeni teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, dün yeni sezonun ilk ant-
renmanını gerçekleştirdi. Anadolu 
Kartalı’nın yaptığı antrenman öncesi 
kurban kesildi ve dualar edildi. Yeşil 
beyazlı takımın yeni teknik direktörü 
yaptığı açıklamalarda Eto’o’nun izin-
li olduğunu belirtirken, yeni sezonun 
bütün camiaya hayırlı olmasını dile-
di.

4-5 OYUNCU ALACAĞIZ

Konyaspor’un yeni tek-
nik direktörü Rıza Çalımbay, 2018-
2019 sezonunun ilk idmanın konuştu. 
Çalımbay, takıma takviye yapacakla-
rını belirterek, “Her şeyden önce hem 
bizim için hem Konyaspor için yeni 
sezon hayırlı olsun. Büyük bir kulübe 
geldiğimizi biliyoruz. Son sezonlara 
baktığımızda Konyaspor büyük bir 
yükseliş içinde. Biz de bunu bilerek 
geldik. Şu an burada mükemmel bir 

ortam var. Yönetimle ve takımımızla 
uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Tek 
düşüncemiz takımımızı iyi bir yere 
getirmek. Geçen sezon yaşanan sı-
kıntıları kesinlikle yaşatmamak. Şu 
an için güzel bir kadromuz var. Tabi 
takviye yapmamız gereken bölgeler 
de var. 4-5 oyuncu transfer ederek 
transferi kapatmak istiyoruz. Onu bir 
an önce bitirmek için yönetimimiz ile 
çalışıyoruz. Kısa sürede transferleri 
yaptığımız takdirde çok daha iyi yer-
lere geleceğimize inanıyorum” dedi.

UĞUR’LA HERHANGİ 
BİR SIKINTI YOK

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, Uğur Demirok transfe-
ri hakkında da konuştu. Çalımbay, 
“Uğur Demirok beni tanıdığım ve 
Trabzonspor’da beraber çalıştığımız 
bir arkadaşımız. O yüzden ben buraya 
çok faydalı olacağına inanıyorum. İlk 
transferimiz. Tanıdığımız bir arkada-
şımızın burada olmasından dolayı 
çok memnunum. Ömer Ali ile geçen 
sezon tartışmışlardı. Ama onlar ma-
çın içinde olan şeyler. Şimdi burada 

aralarında herhangi bir sorun yok. 
Benim futbol oynadığım dönemde 
Rıdvan ile aynı evde kalıyorduk ama 
saha içinde tartıştığımız zamanlar 
oluyordu. Ama bu tür şeyler sadece 
saha içinde kalır. Şu an bir sıkıntı 
yok” ifadelerini kullandı.

SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ
Geçtiğimiz yaşanan sıkıntıların 

bir daha yaşanmayacağını ve yeni 
sezonun güzel geçeceğini ifade eden 
Konyaspor Teknik Direktörü Çalım-
bay, “Geçen sezon yaşanan sıkıntıları 
yaşamamak için elimizden geleni ya-
pacağız. Bunu sadece biz yapmaya-
cağız. Burada en büyük gücün taraftar 
olacağına inanıyorum. Son senelerde 
mükemmeller. Yönetimimiz çok iyi. 
Daha önce de yönetim de bulunmuş 
arkadaşlarımız var. Burada bir bütün 
olursak yeniden iki sene önceki du-
rumlara geleceğimize inanıyorum. 
Sadece takviyelerimizi bir an önce 
yapmamız gerekiyor. Onları da he-
men yaparsak isteğimiz yerlere gele-
ceğiz” şeklinde görüş bildirdi.
n MUHAMMED SAYDAM
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