
Bilimsel hedeflere koşacağız Girişimci babayiğitler yetişiyor
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin eğitim ve bilim 
alanlarında da verimli çalışma-
ları beraberinde getireceği 
değerlendiriliyor.  KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, 
yeni dönemle birlikte Tür-
kiye’nin bilimde atılım ve 
toplumsal refahta lider 
ülke olma hedefine 
koşmasının daha hızlı 
olacağını vurguladı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Şehir ve ülke ekono-
misine katkı vermek 

amacıyla girişimcile-
re destek verdiklerini 

ve işadamlarına yönelik 
faaliyetler yürüttükle-

rini belirten Girişimci 
İşadamları Vakfı Konya 

Şube Başkanı Fatih Ceylan, 
“Konya’dan ya da Türki-

ye’den çıkacak girişimcilerin 
ülke ekonomisini sırtlayabile-

ceğine inanıyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 17’DE

YAŞ’ta dikkat çeken isimler
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından onaylanan 
Yüksek Askeri Şura 
kararları kapsamında 
9 general/amiral bir 
üst rütbeye, 41 albay 
ise general/amiralliğe 
yükseltildi. Apoletleri 
sökülmek istenen 2. 
Ordu Komutanı İsmail 
Metin Temel orgene-
ralliğe terfi etti.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Omuzlarındaki yükü hafifletti
Türkiye’nin önemli 
havuç üretim merkez-
lerinden Konya’nın 
Kaşınhanı Mahalle-
sinde hasat başladı. 
Çalıştıkları tarladan 
alınan tarım işçisi 
kadınlara Meram Be-
lediye Başkanı Fatma 
Toru sürpriz yaparak, 
onlara keyifli bir 
gün geçirme imkanı 
sundu.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Dış havzadan su getirilmeli!
Altınekin bölgesine dış 
havzalardan su getirilmesi 
konusunda çağrıda bulu-
nan Altınekin Ziraat Odası 
Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, 
“Ermenek Barajı, Akçay 
ve Kızılırmak’tan gelecek 
suya talibiz” dedi. Bölgede 
tehlike çanları çaldığının 
belirten Kağnıcıoğlu, “Ya-
kın bir zamanda sulu tarım 
bitme noktasına gelir” 
uyarısında bulundu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

02 Yeni Tıp’ta ilk 
ameliyat yapıldı 03 04MEDAŞ ekibi 

kediyi kurtardı 
Fiyatı en çok 
artan yeşil soğan 0605 07İfade için 100 

dolar verdiler!
‘Dini istismar 
eden örgüt; FETÖ’ 

Bedelli askerlik 
Resmi Gazete’de

Mağduriyete 
neden olabilir!

‘Esnafla işbirliği 
içinde olacağız’

‘Kendinizi 
iyi tanıyın’

 “Bedelli askerlik nedeniyle 
satılık”, “bedelliden dolayı bu 
fiyat” gibi araç ilanları çoğaldı. 
Konya Ticaret Odası Oto Ga-
leri ve Oto Acente Hizmetleri 
Komitesi Meclis Üyesi Mustafa 
Akkese, mağduriyetlere karşı 
vatandaşların dikkatli olmasını 
istedi.  n SAYFA 3’TE

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Sarraflar Yeraltı Çarşısı esna-
fıyla bir araya geldi. Esnafın 
sorunlarını ve isteklerini dinle-
yen Başkan Altay, sorunlarının 
giderilmesi noktasında esnafla 
işbirliği halinde çalışacaklarını 
söyledi.  n SAYFA 4’TE

Yaşam Koçu Semih Yalman, 
KTO Karatay’da, üniversite ter-
cihi yapacak öğrencilerle bira-
raya geldi. Yalman, öğrencilere 
kendinizi hatırlamanıza fırsat 
verecek üniversiteleri seçin ve 
kendinizi iyi tanıyın tavsiyesin-
de bulundu.  n SAYFA 4’TE
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Başkan ateşledi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk 100 günlük icraat programı”nı açıkladı. Konya’ya da

müjdeler veren Erdoğan, Konya’nın uzun yıllardır beklediği metronun ihalesinin yapılacağını açıkladı

4 YILLIK PLAN 
HAZIRLANIYOR

İlk 100 günlük icraat programını milletle 
paylaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Prog-
ramı ağustos ayı sonuna kadar kamuo-
yuna ilan etmeyi planladıklarını açıkladı. 
Erdoğan 2019-2023 dönemine ilişkin 
stratejik plan çalışmalarına başladık-
larını, kasım ayı sonuna kadar bunu da 
tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

YENİ DÖNEMİN 
ATEŞLEYİCİ GÜCÜ!

“İlk 100 günde tamamlanacak proje 
sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan 
daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 
400’üne programda yer verdik” diyen 
Erdoğan, “Yaklaşık 46 milyar liralık 400 
proje, adeta yeni dönemin ateşleyici 
gücü olacaktır” dedi. Erdoğan’ın açık-
ladığı 100 günlük icraatlar içerisinden 
Konya da payını aldı.

ERDOĞAN’IN 
KONYA MÜJDELERİ

Konya Yüksek Hızlı Tren Garı hizmete su-
nulacak. Konya lojistik merkezi faaliyete 
geçecek. Konya metrosunun da içinde 
bulunduğu, İzmir, İstanbul, Ankara ve 
Kayseri’de toplam 73 kilometre şehir içi 
raylı sistem hattı yapımıyla, 248 araç alı-
mı için ihaleye çıkılacak. Konya Meram 
Millet Bahçeleri açılacak. Konya Bölge 
Adliye Mahkemeleri açılacak. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Konya metronun ihalesi yapılacak.

Konya Lojistik Merkez tamamlanacak. Meram Millet Bahçesi hayata geçecek.

Konya yeni Gar hizmete başlayacak.

Prof. Dr. Bayram Sade Fatih Ceylan
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Yeni binasına taşınan Meram 
Tıp’ta ilk ameliyat yapıldı

‘Süper teşvikler’ cari açığı 
1,2 milyar dolar azaltacak

Kur’an kursu öğrencilerine
trafik eğitimi verildi 

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakül-
tesi Hastanesi yeni binasında ilk 
ameliyatını başarılı bir şekilde 
gerçekleştirdi. NEÜ Meram Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cela-
lettin Vatansev, daha donanımlı 
ve daha modern imkanlara sahip 
yeni hastane binasında hizmet 
üretebilecek olmanın kendilerini 
memnun ettiğini söyledi. Prof. 
Dr. Vatansev, “Yeni hastane bi-
nasında toplam 28 tane ameli-
yathane bulunmakta, bunların 
4 tanesi günübirlik cerrahi için 
kullanılmakta. 24 tanesi büyük 
çok daha detaylı ameliyatların 
yapılabileceği ameliyathaneler. 
Ameliyathaneler tamamen akıllı 
sistemlerle donatıldı. İklimlen-
dirme, nemlendirme gibi hava sı-
caklığını tamamen ortamın ısısı-
na göre ayarlayan akıllı sistemler 
bulunuyor” dedi. Bu imkanların 
hem hizmet üretme hem de has-

tanın hizmet alması noktasında 
son derece memnuniyet verici 
olduğunu söyleyen Vatansev, 
Başhekim Prof. Dr. Ahmet Tekin 
ile birlikte gerçekleştirdikleri ilk 
ameliyatla ilgili olarak da şunları 
söyledi, “Günümüz teknolojileri-
nin kullanıldığı en modern ame-
liyathanelere sahibiz. Yapılan bu 
ilk ameliyatta da operasyon başa-
rıyla tamamlandı. Hastamıza Al-
lah’tan şifa diliyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Tüm ameliyathanelerin 
Ağustos ayının ortalarında kulla-
nılır hale geleceğini de ifade eden 
Prof. Dr. Vatansev, “Kaliteli bir 
hizmet anlayışı içerisinde sağlık 
eğitimini ve kaliteli sağlık hiz-
metini verebilmemiz adına hiçbir 
zaman desteklerini esirgemeyen 
Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
başta olmak üzere, emeğe geçen 
herkese şükranlarımı iletiyorum” 
diye konuştu.  n İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
onayıyla Proje Bazlı Teşvik Sistemi 
kapsamına alınan 4 projeyle cari 
açığın azaltılmasına 1,2 milyar do-
larlık katkı sağlanacağını bildirdi.

Varank, Proje Bazlı Teşvik Sis-
temi kapsamına alınan projelere 
ilişkin Twitter hesabından açıkla-
ma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından onaylanan proje bazlı 
teşviklerle 8 milyar liralık 4 yeni 
yatırım yapılacağını belirten Va-
rank, 4 bin 414 kişiye de istihdam 

sağlanacağını ifade etti. Varank, 
bu yatırımlarla cari açığın azaltıl-
masına 1,2 milyar dolarlık katkı 
sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.  
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin 
“Milli Muharip Uçak Projesi üretim 
tesisi”, BMC Otomotiv’in “dizel 
motor, transmisyon ve alt sistem-
leri üretim tesisi” ve “muhtelif 
raylı sistem araçları üretim tesisi” 
ile Bosch’un “yeni nesil yüksek 
basınçlı benzinli enjektör üretim 
tesisi” yatırımları, Proje Bazlı Teş-
vik Sistemi kapsamında bir dizi 
destekten yararlandırılacak.  n AA

Kulu ilçesinde, merkezde bu-
lunan camiler yaz Kur’an kursu 
öğrencilerine trafik eğitimi konu-
sunda seminer verildi. Merkezde 
bulunan 32 cami de Kur’an kur-
su eğitimi gören 315 öğrenciye 
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğünde 
görevli trafik memuru Şahin Alp 
tarafından sinevizyon gösterimi 
eşliğinde eğitim verildi. Verilen se-
minerde trafik işaret ve levhaları, 

emniyet kemerleri ve çocuk koru-
ma sistemleri, yaya geçidi, üst ve 
alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet 
kullanımı, yaya güvenliği, görü-
nürlük, araçta güvenli yolculuk, 
karşıdan karşıya geçme ve güvenli 
oyun alanlarınında konu aldığı bil-
giler öğrencilere aktarıldı. Eğitimin 
sonunda çocuklara defter ve kitap-
lar için trafik sembolleri taşıyan fo-
toğraflı etiket dağıtıldı.  n İHA 

Önemli tarım arazilerinin olduğu Altınekin bölgesinde yeraltı suyu her geçen gün çekili-
yor. Sulanabilir arazilerin artması için bölgeye dış havzalardan su getirilmesi gerektiğini 
belirten Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, yetkililerden yardım bekliyor

Tehlike çanları çalıyor!
Türkiye’nin en büyük tarım 

arazilerinin yer aldığı önemli bölge-
lerden olan Konya Ovası, özellikle 
tahıl ürünleri konusunda ülkenin 
ihtiyacına büyük ölçüde cevap ve-
rebilen bir potansiyele sahip. An-
cak buna karşın, bazı bölgelerde 
tarım arazilerinin bir bölümünün 
sulanamaması, Konya bölgesinin 
potansiyelini tam olarak kullanma-
sını engelliyor. Sulanabilir arazilerin 
artırılması gereken bölgelerin ba-
şında da Altınekin bölgesi geliyor. 
779 bin dekar araziden oluşan Altı-
nekin bölgesi, buğday ve arpa başta 
olmak üzere birçok ürün yetiştirilen 
önemli bir tarım arazisi olan bölge 
olarak dikkat çekiyor. Altınekin’e 
Türkiye’nin en büyük arazisine sa-
hip ilçelerinden biri olan Cihanbeyli 
ile Kulu ve Sarayönü de eklenince, 
bu bölgenin tamamı önemli tarım 
arazilerinin olmasıyla kendini gös-
teriyor. Ancak bölgenin en büyük 
sorunu olan su konusunda her-
hangi bir adım atılmaması, bölge 
çiftçisini tedirgin ediyor. Çünkü her 
geçen yıl bölgede yeraltı suyu çeki-
liyor. Bu durum çiftçinin arazilerini 
verimli bir şekilde kullanmasını 
engellerken girdi maliyetlerini de 
artırıyor. Konya Ovası Projesi (KOP) 
kapsamında Mavi Tünel ile Çumra 
bölgesine getirildiği gibi Altınekin 
bölgesi de dış havzalardan su geti-
rilmesini istiyor. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Altınekin Ziraat 
Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, 
Devlet Su İşleri (DSİ)’nin üzerinde 
çalıştığı Akçay, Ermenek Barajı ve 
Kızılırmak’tan Ova’ya getirilecek 
olan suya Altınekin bölgesi olarak 
talip olduklarını söyledi. 

‘ERMENEK BARAJI, AKÇAY VE 
KIZILIRMAK’A TALİBİZ’

Altınekin’in 779 bin dekar ara-
ziden oluştuğunu belirten Altınekin 
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnı-
cıoğlu, yeterli suyu olmadığı için bu 
arazilerin birçoğunun sulanamadı-
ğının altını çizdi. Buna ek olarak böl-
gede Cihanbeyli, Kulu, Sarayönü, 
Obruk gibi önemli tarım arazilerinin 
olduğu bölgelerin de eklendiğinde, 
bölgeye getirilen suyun ülke için 
önemli bir potansiyeli açığa çıka-
racağına dikkat çeken Kağnıcıoğlu, 
sözlerine şöyle devam etti, “Bu arazi 
üzerinde çiftçilik yapan insanlar sulu 
tarımdan kazanıyor. Cihanbeyli top-
rak yapısıyla Türkiye’nin en büyük 
ilçesi. Kulu hakeza bir o kadardır. 
Bize çok yakın olan Obruk bölgesi-
ni de işin içine katarsak buralardaki 
araziler daha da fazla. Buralarda ba-
kir olan, su görmemiş topraklar var. 
Dış havzalardan buralara su gelirse 
biz ne buğday ithal ederiz ne bak-
liyat ithal ederiz ne de saman ithal 
ederiz. Bize dış havzalardan su geti-

rilmeli. Yeraltı su seviyesi her geçen 
gün düşüyor. Şuan su 300 metrele-
re kadar düştü. Sulu tarım olmadığı 
zaman geçim olmaz, çiftçi 2 senede 
bir ekim yapabilir. Gelir de yarıya 
düşer, yaşam standartları da yarıya 
düşer çiftçi bu yükün altında ezilir. 
Altınekin, Cihanbeyli, Kulu, Sarayö-
nü gibi bu bölgelere dış havzalardan 
su getirilmeli. Ermenek Barajı, Ak-
çay ve Kızılırmak’tan gelecek suya 
talibiz. Kızılırmak’taki suyu kış ayla-
rında bize verebilirler. Yaz aylarında 
o bölge yine Kızılırmak suyunu kul-
lanır, o bölgedeki çiftçiler de mağ-
dur olmaz. Kış aylarında o su boşa 
akıyor. Oradaki suyu bizim bölgeye 
yapılacak bir göletle su getirilebilir 
ve yeraltı suyu da buradan faydala-
nabilir. Bölgede çanlar çalıyor, yakın 
bir zamanda sulu tarım bitme nok-
tasına gelir.”

SULANABİLİR ARAZİ ARTMALI
“Ekmeğimizin mayası su” diyen 

Başkan Kağnıcıoğlu, Altınekin’e 

dış havzadan su getirme projesi-
nin hayata geçmesi halinde, bölge-
de bulunan kanal sayesinde proje 
maliyetinin de düşürülebileceğini 
söyledi. Altınekin bölgesinin tarım 
açısından büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu ancak su olmadığı 
için bu potansiyelin tamamının kul-
lanılamadığını belirten Kağnıcıoğlu, 
“Su olmazsa biz ekmek yiyemeyiz. 
Su gelirse Altınekin’deki vatandaşın 
geliri yüzde 70artar. Bölgemizde-
Şeker pancarı, buğday, arpa, kabak 
çekirdeği, kuş yemi, mısır, ayçiçeği 
gibi birçok ürün yetişiyor. Saman 
bile Ege Bölgesi’ne bizim bölge-
mizden gidiyor. Sadece gıda değil 
hayvancılık ürünü de yetiştiriyoruz. 
Bu dikkate alınmalı. Bizim bölgemiz 
dikkate alınmayacak bir bölge değil. 
Eğer bizim bölgemize su getirilirse 
Hollanda’dan daha fazla ürün üre-
tebiliriz. 779 bin dekar arazi var 
bunun 350 bin dekarı sulanabiliyor. 
Yani bölgenin yüzde 45-50 civarı 

sulanamıyor. Su gelirse bu arazi-
lerin tümü sulanabilecek. Böylece 
üretim yüzde 100’e kadar artabile-
cek. Eğer bölgemize dış havzadan 
su gelirse, bölgemizin ekonomik 
koşulları büyük oranda değişece-
ği gibi ülkemizin üretimine büyük 
oranda katkı sağlayacak” ifadelerini 
kullandı. 

BÖLGE BAZLI DESTEKLERDE
 SORUN VAR!

Başkan Kağnıcıoğlu Milli Tarım 
Projesi’ne de değindi. Bölge Bazlı 
Desteklerin Konya Ovası’nda tam 
manasıyla uygulanamadığına dik-
kat çeken Kağnıcıoğlu, “Buğday ve 
arpa bahar aylarında su tüketen bir 
ürün. Bu bölgede ilçe bazlı, bölge 
bazlı destekler verilmeli. Çiftçinin 
mısırdan kazanacağı parayı arpa ve 
buğdaya verse, hem suyun tüketi-
mi azalır hem de çiftçi buğday ve 
arpaya yönelir. Çiftçi şimdi buğday 
ve arpadan kaçıyor. Çünkü sulu 
üründen daha fazla para kazanıyor. 
Bu nedenle su tüketimi de artıyor. 
Milli Tarım Projesi kapsamında ça-
lışmalar yapılıyor ama somut adım-
lar bu konuda hala atılmadı. Bizim 
bölgemizde 3-4 kere sulamayla 
buğday hasat ediyoruz ama farklı 
bölgelerde hiç sulama yapmadan da 
buğday kaldıranlar var. Aynı des-
tekle bizim bölgemizde maliyet faz-
la, diğer bölgede maliyet az. Sorun 
buradan kaynaklanıyor. Destekler 
bölgesel bazlı yapılırsa bu sorun or-
tadan kalkar” diye konuştu. Başkan 
Kağnıcıoğlu ayrıca devletten gübre 
desteği de istedi. “Güz ayı geliyor 
vatandaş ekimini yapacak. Kışlık 
gübreye ihtiyaç var” diyen Kağnı-
cıoğlu, DAP diye adlandırılan güb-
renin fiyatının yüksek olduğunu, 
çiftçinin bu yükü kaldıramayacağı 
için devletten destek istediklerini 
söyledi.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bekir Kağnıcıoğlu

779 bin dekar tarım arazisi bulunan Altınekin bölgesindeki bu arazilerin neredeyse yarısı sulanamıyor. Dış havzalardan
 su getirilerek bu arazilerin tümünün sulanabilir hale gelmesiyle, Hollanda üretimi kadar üretim yapılabilecek.
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, yeni dönemle birlikte Türkiye’nin bilim-
de atılım ve toplumsal refahta lider ülke olma hedefine koşmasının daha hızlı olacağını vurguladı

Bilime koşacağız!
24 Haziran seçimlerinin ardın-

dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi resmen başlamış oldu. Tür-
kiye için yeni bir sürecin başlangıcı 
olarak tarihe geçen bu yeniliğin, 
bürokrasi, terörle mücadele, eko-
nomik yönetim gibi birçok konuda 
daha verimli bir yönetim anlayışını 
beraberinde getireceği değerlendi-
riliyor. Türkiye’nin geleceğine yön 
veren akademik eğitim alanının 
da bu yeni dönemden nasibini ala-
rak, daha dinamik ve daha bilimsel 
bir çerçevede kendini göstereceği 
bekleniyor. Bu anlamda, eğitimde 
önemli şehirlerden olan Konya’nın 
da 5 üniversitesiyle bu yeni süreçte 
yerini en iyi şekilde alacağı öngörü-
lüyor. Konuyla ilgili Yenigün Gaze-
tesi’ne değerlendirmelerde bulunan 
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade, yeni dönemle birlikte 
Türkiye’nin bilimde atılım ve top-
lumsal refahta lider ülke olma hede-
fine koşmasının daha hızlı olacağını 
vurguladı. 

‘ATILIM YAPACAĞIZ’
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’nin ülkemizi bilimde, tek-
nolojide, ekonomide dünyanın lider 
ülkeleri konumuna taşıyacak ham-
leleri gerçekleştirmek adına önemli 
bir adım olduğunu belirten KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, yeni yönetim modeli-
nin kazandırdığı avantajları sıraladı. 
Yeni modelle yeniliklere hızla adap-
te olunacağını ve insan kaynağının 
gelişmesine imkan sağlayacağını 
vurgulayan Rektör Sade, sözlerine 
şöyle devam etti, “Karar alma sü-
reçlerini hızlandıran, küresel reka-
bet gücünü bilimsel ve ekonomik 
alanda yükselten, teknolojide lider, 
olmayı sağlayan, ortak aklı kurum-
sallaştıran, yetki ve sorumlulukları 
“net” bir yapı ortaya koyuyor. Bun-
larla birlikte Cumhurbaşkanı’mız 
Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi ile 
birlikte Türkiye’nin bilimde atılım 

ve toplumsal refahta lider ülke olma 
hedefine koşmasının daha hızlı ola-
cağı kanaatindeyiz. Oluşturulan sis-
tem, toplumu ve bireyi ön planda 
tutan bir sistem olup; bizler de ge-
lenek ve geleceği birleştiren, insana 
yatırımı en değerli yatırım olarak 
gören bilim yuvası, bir üniversite 
olarak yeni istihdam modellerinin 
de yer aldığı, müreffeh bir toplum 
için hizmet verecek bu sistemin 

hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 
Önümüzdeki zaman diliminde ülke 
olarak bilimsel, teknolojik, ekono-
mik, sosyal ve uluslararası alanda 
atılım yaptığımız, kendi gücümüzü 
fark ettiğimiz ve dünyaya da hisset-
tirdiğimiz bir dönem olacaktır. Yine 
bu dönemde yüksek katma değerli 
üretim alanlarının oluşturulmasıyla, 
gençlerimizin nitelikli iş gücü piya-
salarında yer alabilmeleri en büyük 
temennilerimiz arasındadır.”

‘KTO KARATAY AZİMLE YOLUNA 
DEVAM EDECEK’

KTO Karatay Üniversitesi’nin 
yeni süreçte duracağı yeri ve yeni 
hedeflerinin ne olduğuna dair bil-
giler de veren Rektör Sade, “Eğitim 
dünyasının köklü temsilcisi KTO 
Karatay Üniversitesi olarak, geçmiş-
te olduğu gibi gelecekte de azimle 
çalışarak istikrarla yeni bir sıçrama 
dönemini gerçekleştirme gayreti ile, 
yeni bir medeniyeti inşa etme idea-
linde insan kaynağını yetiştirme yo-
lunda hızla ilerlemekteyiz. Karatay 

Medresesi’nden almış olduğumuz 
tarihî sorumluluğun gereğiyle, in-
sanlığın geleceğini şekillendirecek 
başarılara imza atmak için çalışma-
larımızı sürdüreceğiz. KTO Karatay 
Üniversitesi, yerelde, ulusalda ve 
küreselde bütün insanlığa fayda 
sağlayan, teoride olduğu gibi pra-
tikte de güçlü, sektörel bilgi ve be-
ceri ile donatılmış, ülkemizin sosyal 
ve ekonomik açıdan kalkınmasında 
önemli roller üstlenecek bireyler 
yetiştirmeyi kendine görev edinmiş 
bir vakıf üniversitesidir. Bugün de 
ülkemizin 2023 hedefleri doğrultu-
sunda bu felsefenin yeniden hayat 
bulması için geçmişini sahiplenen, 
geleceğine inanç ve azimle yürü-
yen, değerlerini koruyan bir gençlik 
yetiştirmek hedefiyle, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin milletimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını temen-
ni ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuklu Seyyahları, 
şehitler için pedal çevirdi

MEDAŞ ekibi yavru 
kediyi kurtardı 

Sosyal medya aracılığıyla 
bir araya gelen bisiklet sevda-
lılarının kurduğu Selçuklu Sey-
yahları Derneği, faaliyetlerini 
sürdürüyor. Konya’da bulunan 
amatör bisiklet tutkunlarını 
buluşturma gayretinde olan 
dernek önceki akşam şehitler 
anısına bisiklet turu gerçekleş-
tirdi. 22 bisikletseverin katıl-
dığı bisiklet turu, Karatay Sa-
nayi Kavşağından başlayarak, 
Bosna Herkes Kavşağı-Ankara 
Yolu ve Otogar güzergahıyla 
tamamlandı.  Selçuklu Seyyah-
ları Derneği Başkanı Gökhan 

Sizüçen, Konya’nın tarihi de-
ğerlerini bisiklet turlarıyla ta-
nıtmak amacı ile kurulduklarını 
ifade ederek, grubun her geçen 
gün büyüdüğünü ve bir yıllık 
süre içerisinde onlarca faaliye-
te imza attığını kaydetti. Son 
olarak gerçekleştirilen bisiklet 
turunu, hain terör örgütü PKK 
tarafından şehit edilen anne 
ve bebeğine adadıklarını kay-
deden Sizüçen, katılımcılara 
teşekkür etti. Başkan Gökhan 
Sizüçen, tüm bisiklet sevdalı-
larını faaliyetlere katılmaya da-
vet etti. n HABER MERKEZİ 

Konya’da balkonda mah-
sur kalan yavru kedi kurtarıldı. 
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) ekibi, merkez Meram 
ilçesinde elektrik arızasına mü-
dahale ederken vatandaşların 
uyarısıyla balkonda yavru bir 
kedinin mahsur kaldığını gör-

dü.
 Arıza giderilirken kedi 

mahsur kaldığı yerden sepetli 
vinç yardımıyla alınarak yere 
indirildi. Kedi gözden kaybo-
lurken mahalle sakinleri ME-
DAŞ ekibine teşekkür etti. 
n İHA 

Bedelli askerlik yapmak için, “bedelli askerlik nedeniyle satılık”, “bedelliden dolayı bu fiyat” gibi araç ilanları çoğaldı. Konya Ticaret Odası Oto Galeri ve 
Oto Acente Hizmetleri Komitesi Meclis Üyesi Mustafa Akkese, “Vatandaşlar, aracımı ‘bedelli askerlik için satıyorum’ diyenlere çok inanmasın” dedi

‘Bedelli askerlik’ ilanlarına dikkat!
Bedelli askerlik yapmak için ge-

reken 15 bin TL rakamını bir araya 
getirmek üzere arabasını satmayı 
düşünenler çoğaldı. Özellikle son 
günlerde ilan sitelerinde sıkça gö-
rülen, ‘bedelli askerlik nedeniyle 
satılık’, ‘bedelliden dolayı bu fiyat’ 
gibi ilanlar da vatandaşların dik-
katini çekiyor. Uzmanlar, bazı art 
niyetlilerin bu fırsattan yararlana-
rak, sağlam olmayan araçları bu 
yöntemle satabileceklerini söyledi.
Konya Ticaret Odası Oto Galeri ve 
Oto Acente Hizmetleri Komitesi 
Meclis Üyesi Mustafa Akkese, “va-
tandaşlar, aracımı ‘bedelli askerlik 
için satıyorum’ diyenlere çok inan-
masın” ifadelerini kullandı. Ayrıca 
Akkese, galericiler için yetki belgesi 
almanın zorunlu hale geldiğini be-
lirterek, Galericiler sitesinin de yeni 
bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu-
nu söyledi. 

“‘BEDELLİ ASKERLİK NEDENİYLE 
SATILIK’ DİYENLER VATANDAŞI 

ŞAŞIRTIYOR”
Bedelli Askerlik konusunun araç 

satışlarına bahane olduğunu dile 
getiren Akkese, kimsenin bedelli 
askerlik için aracını zarara satmaya-

cağının altını çizerek, “Vatandaşlar 
bedelli askerlik için aracını satmaz. 
‘Bedelli askerlik için aracımı satıyo-
rum’ diyenler şaşırtıcı yol izliyorlar. 
Bugüne kadar birçok bedelli asker-
lik yapıldı ama ben bugüne kadar 
hiç bedelli askerlik için aracını sata-
nı görmedim. Zaten şuanda 15 bin 
TL olarak belirlendi. Eğer adamın 
varlığı bir tek arabaysa onu da be-
delli askerlik için satmaz. Bundan 
dolayı vatandaşlar, aracımı ‘bedelli 
askerlik için satıyorum’ diyenlere 
çok inanmasın. Araç fiyatları ise şu-

anda yüksek ama biz bu fiyatların 
daha da yükseleceği kanaatindeyiz. 
Hurda araç teşvikinin sıfır araçlara 
faydası oldu ama ikinci elde olum-
lu veya olumsuz şekilde yansıması 
olmadı. Kurban Bayramının önce-
sinde araç satışları da kötü değil. 
Orta derecede bir piyasa var. İnşal-
lah önümüzdeki haftalarda bundan 
daha iyi olur” diye konuştu. 

“BÜTÜN GALERİCİLERİN YETKİ 
BELGESİNİ ALMASI GEREKİYOR”

Yetki Belgesinin bütün galerici-
ler için zorunlu hale geldiğini ifade 

eden Akkese, Galericiler Sitesi içi-
nin yeniden düzenlenmesi gerek-
tiğini de vurgulayarak ifadelerine 
şu şekilde yer verdi: “Oto Gale-
riciler ile ilgili bir de yetki belgesi 
zorunlu hale geldi. Önümüzde 
sene Ağustos ayına kadar bütün 
galericilerin yetki belgesi alması 
gerekiyor. Eğer galericilerin elinde 
yetki belgesi olmaz ise belki satış 
bile yapamayacaklar. Şuan yetki 
belgesi için ilk etapta 600 TL gibi 
bir ücret alıyorlar. Bir de Konya’da 
ki galericiler sitesi 1975 yılında ya-
pıldı ve Türkiye’ye örnekti. Ancak 
şuanda esnaflar yani bizim yüzü-

müzden sitemizin düzeni iyi değil. 
Her esnafın arabaları yolun ortası-
na bırakmaması gerekiyor. Çünkü 
bu şekilde olduğu zaman esnafların 
birbirlerinin kazancına mani oluyor. 
Satılacak olan araçların vasıtaların 
geçeceği yeri kapatmadan konul-
ması gerekiyor. Bir de Galericiler 
Sitesi içindeki kamyon satıcılarını 
başka bir yere ayırmak istiyoruz. 
Hem otomobil hem de kamyon bir 
arada yürümüyor. Bunun içinde ça-
lışmalarımız devam etmektedir.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Mustafa Akkese 

Prof. Dr. Bayram Sade 
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Sarraflar Yeraltı Çarşısı hassas bir konumda
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, şehir istişareleri kapsa-
mında Sarraflar Yeraltı Çarşısı esnafıyla bir 
araya gelerek istişarelerde bulundu. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, şehir istişareleri kap-
samında Sarraflar Yeraltı Çarşısı esnafıyla 
bir araya geldi. Sarraflar Yeraltı Çarşısı’nda 
düzenlenen toplantıda esnafın sorunlarını ve 
isteklerini dileyen Başkan Altay, Sarraflar Ye-
raltı Çarşısı’nın şehir merkezinde hassas bir 
konumda bulunduğunu belirterek, çarşının 
kendileri için önemli olduğuna değindi. Baş-
kan Altay, çarşının daha cazip hale getirilerek 
sorunlarının giderilmesi noktasında esnafla 
işbirliği halinde çalışacaklarını söyledi. Kon-
ya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı 
Mehmet Kuşdemir de sarraf esnafının sorun-
larını dinleyerek kendilerinin yanında olan 
Başkan Altay’a teşekkür etti. Başkan Altay, 
toplantının ardından işyerlerini ziyaret etti.
n İHA

Gün boyu havuç tarlasında 
çalışan kadınlar, kendileri için 
düzenlenen etkinlikle eğlendi. 
Çim kızağına ilk kez binen tarım 
işçisi kadınların heyecanı yüzle-
rinden okundu. 

Türkiye’nin önemli havuç 
üretim merkezlerinden Kon-
ya’nın Kaşınhanı Mahallesinde 
hasat başladı. Sabahın erken sa-
atlerinde başlayan mesaide, tar-
lada önce yabani otlar yolunu-
yor ardından havuç çıkarılarak 
paketlenmek üzere fabrikalara 
götürülüyor. Yıkanarak toprak-
tan arındırılan havuç, iç ve dış 
piyasaya satılıyor. Üretimin her 
aşamasında yer alarak yükü 
omuzlayan kadın işçilere Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru 
sürpriz yaptı. Çalıştıkları tarla-
lardan alınan tarım işçisi kadın-

lar aileleri ile birlikte Dutlu Ko-
ruluğunda misafir edildi. Doğal 
yaşam alanı Dutlu Koruluğunda 
yer alan Konya’nın ilk yapay çim 
kızağına binerek parkurdan aşa-
ğıya kayan kadınların yaşadığı 
heyecan yüzlerinden okundu. 
İlk kez çim kızağına binen tarım 
işçileri Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru ile buluştu. Kendi 
kullandığı golf aracıyla misafirle-
rine 900 bin metrekarelik alana 
kurulan, göletleri, çim kızağı, 
devasa çocuk oyun alanları, ok-
çuluk alanı, üzüm bağları ve 
gül bahçelerini gezdiren Başkan 
Toru, çalışan kadınların yorgun-
luklarını almak ve mutlu olma-
larını sağlamak için etkinliği dü-
zenlediklerini söyledi. 

Dutlu Koruluğunda kadın-
ların çok eğlendiğini kaydeden 

Başkan Toru, “Tarlada çalışan 
kadınlarımıza burada farklı bir 
gün yaşatabilmek adına onlarla 
beraber olduk. Sadece bir ma-
hallemizde değil farklı mahalle-
lerimizde de bu şekilde iş gücü 
ve emeğiyle birlikte, aile eko-
nomisine katkı sağlayan, ayakta 
durmaya çalışan kadınlarımızı, 

kırsalda özellikle toprakla haşır 
neşir olmuş kadınlarımızı ve-
yahut da bu imkanlara yetişe-
meyen bu imkanlardan yoksun 
olan biraz daha dezavantajlı 
kesimdeki hanımlarımızı bu 
şekilde gezilerimizle, buluşma-
larımızla birlikte sosyal haya-
tın içinde daha aktif olmalarını 

sağlamak istiyoruz. Bunun için 
Meram Belediyesi olarak aynı 
zaman da bir anne titizliğiyle 
onlara destek olmaya devam 
edeceğiz. Hanımlar her zaman 
baş tacımız. Onların yüzü güler-
se, onlar mutlu olursa bizim de 
yüzümüz güler, bizlerde mutlu 
oluruz” dedi. n İHA

Temmuz’da fiyatı en çok
artan ürün soğan oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, TÜİK Baş-
kanlığı tarafından 2018 yılı Temmuz 
ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketici 
Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oran-
larından yararlanarak TR52 Konya, 
Karaman bölgesi için bir basın bülte-
ni hazırladı. Bu basın bültenine göre 
Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) 
aylık değişim oranı Konya, Karaman 
bölgesinde   yüzde 0,56 olarak ger-
çekleşti. 

TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek, şu bilgileri verdi: “2018 yılı 
Temmuz ayında İstatistiki Bölge Bi-
rim Sınıflaması (İBBS) TR52 Konya, 
Karaman Bölgesinde 2003=100 Te-
mel yıllı Tüketici Fiyat (TÜFE) Genel 
Endeksi’nde bir önceki aya göre yüz-
de 0,56, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 10,03, bir önceki yılın 
aynı ayına göre (yıllık) yüzde 16,44 
ve on iki aylık ortalamalara göre yüz-
de 12,83 oranında artış gerçekleş-
miştir. Aynı dönemde Türkiye geneli 
için, TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı 
Temmuz ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0,55, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 9,77, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
12 artış gerçekleşti. Konya, Karaman 
Bölgesinde aylık bazda en yüksek ar-
tış “Lokanta ve Oteller” ana harcama 
grubunda gerçekleşti. Ana harcama 
gruplarına göre; TR52 Konya, Ka-

raman İstatistiki Bölgesinde aylık 
bazda en yüksek artış yüzde 2,77 
ile “Lokanta ve Oteller” grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 1,67 
ile “Mobilya, ev aletleri ve ev bakım 
hizmetleri” grubu ve yüzde 1,42 ile 
“Konut, su, elektrik, gaz ve diğer ya-
kıtlar” grubu izlemiştir. Aylık olarak 
en çok düşüş gösteren grup ise yüzde 
0,82 ile “Gıda ve Alkolsüz içecekler” 
grubu olmuştur. Konya, Karaman 
Bölgesinde fiyatı en çok artan ürün; 
Yeşil Soğan oldu. TR52 Konya, Kara-
man İstatistiki Bölgesinde 2018 yılı 
Temmuz ayında fiyatı en çok artan 
ürünler; Yeşil soğan (yüzde 24,91), 
Domates (yüzde 19,37) ile Rakı (yüz-
de 13,19) olup, fiyatı en çok düşüş 
gösteren ürünler; Dolmalık Biber 
(yüzde 33,17), Havuç (yüzde 29,66) 
ve Patates (yüzde 21,62) olmuştur. 
TÜFE’de Türkiye geneline bakıldı-
ğında 2018 yılı Temmuz ayında fiyatı 
en çok artan ürünler Limon (yüzde 
12,86), Rakı (yüzde 12,35) ve Doma-
tes (yüzde 11,88) olup, fiyatı en çok 
düşüş gösteren ürünler; Erik (yüzde 
23,66), Şeftali (yüzde 20,09) ve Dol-
malık biber (yüzde 17,37) olmuştur. 
Temmuz 2018’de endekste kapsa-
nan 407 maddeden; 52 maddenin 
ortalama fiyatlarında değişim olmaz-
ken, 279 maddenin ortalama fiyat-
larında artış, 76 maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.”
n HABER MERKEZİ

Yaşam Koçu Semih Yalman, KTO Karatay’da, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle biraraya geldi. 
Yalman, öğrencilere kendinizi hatırlamanıza fırsat verecek üniversiteleri seçin tavsiyesinde bulundu

‘Kendinizi tasarlayın,
hayalinizi yazın’

Gençleri hayal kurmaya teşvik 
etmek amacıyla kurulan dünyada 
tek ve ilk sosyal girişim platformu 
olan DreamsTalk´un kurucusu ve 
yaşam koçu Semih Yalman, Kon-
ya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi’nde üniversiteye bu 
yıl yerleşecek aday öğrencilere 
tercih dönemi öncesi ‘Hayalleri-
nizi Birlikte Tasarlayalım´ konulu 
konferans verdi.

Aynı zamanda KTO Karatay 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
de olan dünyaca ünlü Semih Yal-
man, Hukuk Fakültesi Ömer Ha-
lisdemirAmfisi’nde, düzenlenen 
konferansta üniversite öğrencisi 
olmaya hazırlanan öğrencilere 
hayal kurmanın önemini anlattı. 

‘Siz fikirleri tartışan olun´ di-
yen Yalman, herkesin bir hika-
yesi olması gerektiğini belirtti. 
Öğrencilere kendi hikayelerini 
oluşturmayı öneren Yalman, ilk 
önce kendilerini iyi tanımaları, 
neyi yapıp neyi yapamayacakla-
rını bilmeleri gerektiğini söyledi.
Yalman, “Kendinizi tasarlayın, 
tasarım yapmanız yetmiyor bir de 
hikayeniz olması lazım. Hikayeni-
zi kendiniz yazın. Öyle bir hikaye 
yazacaksınız ki karşınızdaki sizi 
dinleyecek. Neyin var hayatında 

buna bak, nelerden oluşuyor ha-
yatın. 20 sene sonra ben kendimi 
şu şekilde görüyorum diyebilmen 
için onun da bileşenlerini oluştur-
man gerekiyor. Bunları bugün ta-
sarlaman düşünmem lazım” şek-
linde konuştu.

“BURASI FIRSATLARIN 
ÜNİVERSİTESİ” 

Bugüne kadar 2 milyon ha-
yal dinlediğini ve bin 500 hayali 

gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Semih Yalman öğrencilere kendi-
nizi hatırlamanıza fırsat verecek 
üniversiteleri seçin tavsiyesinde 
bulundu. Yalman, “Hayalin yok-
sa gelecek sana pek gelmeyecek. 
Hayal kurmazsan birilerinin ha-
yalini yaşamaya devam edersin.
Üniversite öğrencisi olmaya aday 
arkadaşlar sizi hayallerinize yak-
laştıracak yerler; akış, ilim, keşif, 

farkındalık, deneyim, keyif, tanış 
ve hayal fırsatı veren üniversi-
telerdir, bunlardan biriside ulvi 
bir amaçla 1251 yılında Emir 
Celaleddin Karatay tarafından 
kurulan Karatay Medresesi’nin 
devamı olan KTO Karatay Üniver-
sitesi’dir” dedi.
KTO KARATAY’DA YENİ BİR DERS

Konferansta 2018-2019 aka-
demik yılında KTO Karatay Üni-
versitesi’nde “Hayal Kapasitesi 
Gelişimi” dersi vereceği müjdesi-
ni de veren Semih Yalman etkin-
liği, öğrencilerin soruları ile son 
buldu.

SEMİH YALMAN KİMDİR?
Semih Yalman algı, marka, 

bireysel inovasyon ve hayal gücü 
gelişimi ve yönetimi konularında 
Türkiye ve dünyada farklı üniver-
sitelerde lisans ve lisansüstü sevi-
yede dersler veriyor. 2016 yılında 
çıkardığı “Hayal Et Ki Ol”, 2013 
yılında çıkardığı “Sakal” ile bera-
ber 15 kitap ve 10 müzik albümü 
olan Yalman, aynı zamanda Cam-
paign, Harvard Business Review 
dergilerinde köşe yazarlığı yapı-
yor, kurucusu olduğu Dreamstalk 
platformunda ise hayalleri gerçe-
ğe dönüştürüyor.
n HABER MERKEZİ

Başkan Toru’dan çalışan kadınlara sürpriz

 Yaşam Koçu Semih Yalman
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Yöntem, YKS’de başarısını ortaya koydu  
Yöntem Özel Öğretim Kursu ve 

Meram Fen Lisesi öğrencisi Muham-
med Salih İnneci, YKS’de Sayısal 
Ham Puan’da Türkiye 5.’si, Yerleş-
tirme Puanında Türkiye 10.’su oldu.

Özel Yöntem Eğitim Kurumları 
bünyesinde hizmet veren Yöntem 
Özel Öğretim Kursu öğrencisi Mu-
hammed Salih İneci’nin YKS’de 
Türkiye 5.’si olmasının sevincini ya-
şadıklarını kaydeden Yöntem Eğitim 
Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi 
Serdar Akar, “Geride bıraktığımız 
zorlu ve sancılı eğitim-öğretim yı-
lında TEOG’un kaldırılması başta 
öğrenciler olmak üzere her kesimi 
olumsuz etkiledi. Bu kargaşa orta-
mında Yöntem Koleji olarak profes-
yonel kadromuzla gösterdiğimiz üs-
tün performansla Konya’da önemli 
bir başarı elde ettik.  8. sınıf öğrenci-
lerimize ve velilerimize yönelik yap-

tığımız motivasyon seminerleriyle, 
etkili koçluk ve rehberlik hizmetiyle 
TEOG’un yerine gelen LGS’ ye çok 
iyi bir şekilde hazırlıklarını ortaya 
koyan profesyonel kadromuz, bu 
sınava hazırlanan öğrencilerimize 
bire bir özel dersler, akşam çalış-
maları, Antalya’da kamp gibi birçok 
hizmet sunarak,  8. sınıf öğrencile-
rimize 100 tane kurumsal deneme 

sınavı yapmıştır. 2 Haziran’daki sı-
navda muhteşem bir yüzdelik dilim 
elde eden Yöntemli öğrencilerimiz, 
kolejden lise tercih sürecinde de 
etkin rehberlik hizmeti almıştır. 30 
Temmuz Pazartesi günü açıklanan 
yerleştirme sonuçlarına göre Fen 
Liselerine 10 öğrenci, Anadolu Li-
selerine 28 öğrenci, Sosyal Bilimler 
Lisesine 3 öğrenci, Güzel Sanatlar 
Lisesine 4 öğrenci ve İmam Hatip 
Lisesin 4 öğrenci yerleşerek verdiği-
miz eğitimin meyvelerini de almış-
tır. Özel öğretim kursu öğrencimiz 
Muhammed Salih İneci’nin YSK’ 
de Türkiye 5.si çıkmasının sevincini 
yaşıyoruz. Bu öğrencimizi ve diğer 
öğrencilerimizi sınavda gösterdikleri 
başarıdan dolayı kutluyorum” dedi.

BAŞARI, ÇOK ÇALIŞMAK VE 
DİSİPLİNLİ OLMAKLA GELİR

Yöntem Eğitim Kurumları Genel 

Müdürü Muhsin Yaşar, “Başarı, çok 
çalışmak ve disiplinli olmakla gelir. 
Bu yıl kolejimiz LGS ‘de çok büyük 
başarılar elde etti. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Özel 
öğretim kursunda ise her yıl oldu-
ğu gibi, bu yıl da Türkiye dereceleri 

elde ettik. Bu bağlamda sayısalda 
Türkiye 5.si olan Muhammed Salih 
İnneci’yi ve dereceye giren tüm öğ-
rencilerimizi kutluyorum. Yöntem 
Eğitim Kurumlar Atatürk İlke ve 
devrimlerine bağlı, millî ve manevî 
değerlerine önem veren, disiplinli, 

çağdaş eğitim anlayışına sahip bir 
kurumdur “ dedi.  Yöntem Eğitim 
Kurumları Genel Müdürü Muhsin 
Yaşar, YKS’ de Türkiye 5.si olan Mu-
hammed Salih İnneci’ye başarısın-
dan dolayı bir plaket vererek kutladı.
n AA

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, dini değerleri istismar 
eden örgütün cemaat kavramını da çarpıttığı belirtilerek, “Halbuki geleneğimiz-
de cemaat olmak, tevhit bilinciyle kaynaşmak, vahdete ermek demektir” denildi

‘Dini istismar eden örgüt, 
cemaat kavramını da çarpıttı’

Diyanet İşleri Başkanlığınca ha-
zırlanan cuma hutbesinde, cemaat 
kelimesinin kadın, erkek, yaşlı, genç, 
zengin, fakir, engelli, engelsiz toplu-
mun her kesiminden, her yaştan 
ve her sınıftan Müslüman’ı içinde 
barındırdığı, dini değerleri istismar 
eden örgütün, cemaat kavramını da 
çarpıttığı belirtildi. 

“Cami ve Cemaat adabı” konulu 
cuma hutbesi, Türkiye genelindeki 
camilerde okundu.

Hutbede, Hazreti Muham-
med’in vefat edeceği gün hasta-
lığından dolayı sabah mescide gi-
demediği, evinin mescide bakan 
penceresinden ashabının Hazreti 
Ebubekir’in imametinde cemaatle 
huşu içerisinde namaz kıldığını gö-
rünce çok sevindiği, tebessüm ettiği 
ve Allah’a şükrettiği belirtildi.

Caminin, İslam’ın sembolü, bir-
liğin ve dirliğin nişanesi olduğuna 
işaret edilen hutbede, Hazreti Mu-
hammed’in camilerin, “Allah katın-
da en makbul mekanlar” olduğunu 
buyurduğu anımsatıldı. Hutbede, 
cemaatin ise ibadet amacıyla Al-
lah’ın huzurunda bir araya gelip 

namaz kılan müminlerin ortak adı 
ve İslam medeniyetinde yer edinen 
dini bir kavram olduğu belirtilerek, 
şunlar kaydedildi: “Üzülerek ifade 
etmek gerekir ki tüm dini değerle-
rimizi ve kavramlarımızı istismar 
eden bir örgüt, cemaat kavramını 
da çarpıtarak ve ayrışmaya yol aça-
cak şekilde kendine mal etmeye ça-
lışmış, tevhit ve vahdetin sembolü 
olan bu kavramı, fitne ve fesatla, 
ayrılık ve ihanetle beraber anılır hale 
getirmiştir. Halbuki geleneğimizde 

cemaat olmak, tevhit bilinciyle kay-
naşmak, vahdete ermek demektir. 
Birlikte dirliği elde etmektir. Bu yö-
nüyle cemaat kelimesi kadın, erkek, 
yaşlı, genç, zengin, fakir, engelli, 
engelsiz toplumun her kesiminden, 
her yaştan ve her sınıftan Müslü-
man’ı içinde barındırır.”

HUTBE DİNLERKEN CEP 
TELEFONUYLA İLGİLENMEYİN 

UYARISI 
Camide bulunmanın ve cami ce-

maati olmanın bazı kuralları ve ada-

bının bulunduğuna dikkat çekilen 
hutbede, Araf Suresi’nin 31. ayetine 
atıf yapılarak, müminlerin camiye 
giderken beden, kıyafet temizliğine 
dikkat etmeleri ve güzel bir şekilde 
abdest almaları gerektiği dile geti-
rildi. Müminlerin kötü kokan yiye-
cekler yiyerek camiye gelmelerinin, 
sünnete aykırı olduğuna işaret edi-
len hutbede, şu ifadelere yer verildi: 
“Vaaz ve hutbeler, birer eğitim yu-
vası olan camilerin insanlığı imana, 
irfana, ahlaka davet eden sesleridir. 
Caminin ve cemaat olmanın adabı 
olduğu gibi hutbe dinlemenin de 
bir adabı vardır. Hutbe okunurken 
huşu içinde hatibi dinlemek dini bir 
gerekliliktir. Yanındakiyle konuş-
mak, başka şeylerle ilgilenmek, cep 
telefonuyla meşgul olmak hutbenin 
özünden uzaklaşmaya, mesajını 
kaçırmaya ve sevabından mahrum 
kalmaya sebep olur. Sevgili Pey-
gamberimiz, bir müminin hutbe 
esnasında göstermesi gereken du-
yarlılığı şöyle ifade etmiştir, ‘Cuma 
günü imam hutbe okurken konuşan 
arkadaşına: Sus, desen bile hatalı bir 
iş yapmış olursun’.”
n AA

Başkan Tutal’dan hasta ve yaşlılara ziyaret
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, yaşlı ve hastaların 
yanlarına giderek onları evlerinde 
ziyaret ediyor, gönüllerini alıyor. 
Başkan Tutal, Seydişehir Belediye-
sinin sosyal belediyecilik noktasında 
örnek bir belediye olduğunu, yaptığı 
ziyaretler ile vatandaşların sorunla-
rını dinlediğini kaydetti. “Seydişehir 
için çalışıyoruz” sloganı ile hizmetle-
rini aralıksız sürdüren Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, vatandaşların 
her zaman yanlarında olduklarını 
dile getirerek sosyal belediyecilik 
çalışmalarını da özenle sürdürüyor.  

Hasta ve Yaşlı ziyaretleriyle tüm 
vatandaşların yanında olan Belediye 
Başkanı Tutal, Yenicami Mahallesin-
de ikamet eden Mehmet- Zübeyde 
Yavuz çifti ile Hüseyin- Fatma  Arı 
çiftini evinde ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal’ı evinde ağırlayan, Zübeyde Ya-
vuz uzun yıllar Yenicami Mahallesi 
muhtarlığı yapan eşi Mehmet Ya-
vuz’un 2  yıldır evinden hiç çıkama-
dığını  hastalığı  nedeniyle sürekli 
yattığını kaydetti. Eşine kendisinin 
baktığını kaydeden Yavuz; eşim belli 
bir süreden beri rahatsız, fakat son 

iki yıldır yerinden kalkmıyor.İhtiyaç-
larını ben karşılıyorum. Herkesin 
farklı imtihanı oluyor. Elimden gel-
diği kadar sabredip şükrediyorum. 
Bu günlerimize hamd olsun. Devle-
timiz sağ olsun. İhtiyaçlarımızı kar-
şılıyoruz” dedi. Sağlık ve hastalığın 
Allah tarafından geldiğini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
her birimizin farklı imtihanı oluyor. 
Hastalık ve sağlık bizler için. Allah 
size güç ve sabır versin. Sizin des-
teğiniz ve bakımız sayesinde  Meh-
met Amcamız hayatını sürdürüyor.  
Sizler için yapabileceği bir şey olursa 

biz her zaman hazırız “dedi. Başkan 
Tutal ‘ın bir sonraki durağı astım 
hastası olan Hüseyin-Fatma Arı  çifti 
oldu.Kendilerine yaptığı ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Fatma Arı, “Allah senden razı 
olsun. Atan anan nur içinde yatsın. 
Ben yanına gelmek istemiştim, ama 
rahatsızlığım nedeniyle gelemedim. 
Sen bizim ayağımıza geldin, kapımı-
zı açtın. Allah seni  başımızdan eksik 
etmesin. Recep Tayyip Erdoğan’ı da 
başımızdan eksik etmesin. Ömrü 
devleti çok olsun” dedi..
n HABER MERKEZİ 

 Ne hazin bir ayrılış 
bu, ne belalı bir tufan, 
yumuşak denilen şey 
sen dikenli tûttam…

Bir özlem diyarıydı 
sanki o dağın küskün-
lüğü, mevsimin sol-
gunluğu, dikenin gül 
oluşu gibi saçma ve 
abes. Yarasalar gibi ıs-
sız, baykuşlar gibi yal-
nız ve yaslıydı dağların 
oylukları. Rüzgâr bir şeyler arıyordu; 
arı gibi, zambak gibi. Yaşlar bir şeyler 
soruyordu; ana gibi Ahbap gibi…

Bulut buluttu dağ, yağmur 
yağmurdu mevsim. Dertli dertliydi 
koyun-dertli dertliydi kuzu. Güneş 
doğmuyordu sanki, ay silinmişti 
yaşamdan. Yıldızlar, yol gösteren 
yıldızlarda kaybolmuştu. Kapkaraydı 
her yer, kapkara. Dünyanın kaderi 
kararmış, baharın rengi sararmıştı…

 Herşey var olan ya da olmaya 
çalışan karıncasından en büyük mah-
lûkatına, canlısına kadar küskün ve 
dargındı. Matemdeydi, hüzündeydi, 
dertliydi, çileliydi, mustaripti, derbe-
derdi…

Nefes nefes kesilmişti yaşam. 
Anılar maziyi çarparcasına suratıma 
bir şeyler haykırıyorlardı ama kulak-
lar sağır gözler âmaydı. Gönüllerde 
büklüm büklüm, yükseklerde katmer 
katmer, damarlarda ukde ukde, şa-
kaklarda lime limeydi o…

Doğuştan duvaklıydı. Yaradan 
örmüştü saçlarını. Tabiatın paha bi-
çemeyeceği kadar latif ve çekici me-
lekler ekmişti ‘yüzü’, dünyaya bedel 
gülücükleri. Periler, periler kıskanırdı. 
Eller, diller, almaya dayanamazlar, 
anlatmakla, söylemekle dile, destana, 
türküye hiçbir şeye sığdıramazlar-
dı…

Söyle ne oldu sana? Dünyanın 
en kıymetli pırlantasına, tabiatın paha 
biçilmez, canlı ve cansız varlığına 

göstermeye cesaret 
edemediğim çiçeğim. 
Doya doya darılarsın 
diye bakmadan, kana 
kana kıvancımsın diye 
kokmadan, seni elim-
den, elimden kıskanıp 
bağrıma takmadan ne-
den duvağını açtın?

Söyle neden salı-
verdin, dağıtıverdin her 
şeyini?!.. Benliğini, öz 

benliğini, o doğal güzelliğini, tabii 
letafetini ve zarafetini. Rüzgârın da-
ğıtmaktan, yağmurun ıslatmaktan, 
ellerin dokunmaktan, başların yas-
lanmaktan can verebileceği ömür 
saçlarını yad ellere, sarhoş ve nahoş 
naraların, yamyam beyinlerin içine 
ellerinle itiverdin…

Dibinde gölgelenmekten, yanın-
da, eteklerinde bir kuş kadar sevinçli 
ve hür olmaktan dört köşe olan her 
şeyi tepiverdin… Nurdan damlalar 
saçan yanaklarına, bitkin ve ölgün, 
şaşırtıcı saf ve berraklığını maskeleyi-
ci ölüm otlarını ekiverdin. Neden ucu-
za, kıymetsize, sahteye, yapmacık 
oyunların içine, asrın kör kuyusuna, 
kaynar kazanına kendini atıverdin?!..

Dudaklarına sevdaların uzan-
maktan adeta yarıştıkları, yaşamın iki 
kapısı kadar tabii ve som uzuvlarına 
maymun ağını örüverdin? İşte! bir ‘ 
yas’ temposu doğa.  Sana hasret ba-
har ve mevsim, sana dargın rüzgâr, 
anılar ve ülküler. Yazmaya anlatmaya 
varmayan eller ve yürekler… Gittin 
yad ellerle koklaştın, kaderin yazgısını 
yakmakla putlaştın…

Doğa doğayken topladı ahvalini. 
Kırlar, kırılan kalpler gibi dağıttı âma-
kini. Ocaklar söndü… Seni arıyorum 
son nefes eski diyarlarda, kanlı gözle-
rimle bir göreyim, bende yıldızlar gibi 
sana hasret mi öleyim?!..

Nerdesin? Kiminlesin? A kır çi-
çeğim…

KIR ÇİÇEĞİM

Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven 
Hıdırlı Mahallesi sakinle-
riyle biraraya geldi. Top-
lantıya Ereğli AK Parti 
Siyasi ve Hukuki İşlerden 
Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Başkan Yardımcısı 
Zübeyir Dursun, Ereğli 
AK Parti Yerel Yönetim-
lerden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Yıldırım Kardaş, Ereğli AK Parti İlçe 
Sekreteri Başkan Yardımcısı Ahmet 
Can, Belediye Başkan Yardımcıları, 
Birim Müdürleri ve Mahalle sakinle-
ri katıldı. Başkan Özgüven 4,5 yılda 
Ereğli’de yapılan hizmetlerden ve ya-
pılacak hizmetlerden bahsetti. Mahal-
le sakinlerinin sorularını not alarak ve 
hepsine tek tek cevap verdi.

Özgüven, “Ereğli Belediyesi ola-
rak 4,5 yılda önemli hizmetlere imza 
attık. Her mahallemize eşit yakla-
şarak hizmet götürmediğimiz nokta 
bırakmadık. Bu hizmetleri vatandaş-
larımızın destekleriyle sürekli onlarla 
istişare halinde olarak gerçekleştirdik. 
Mahallelerimizin birçok sorununu da 
biliyor, çözümler için çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Hizmetler bitmez, 
bir yerde ihtiyaç, talep yoksa orada 
sıkıntı var demektir. Hıdırlı Mahal-
lemizin taleplerini dinlemek üzere 
buradayız, sizlerin de desteğiyle bu 
talepleri yerine getirmek için çaba 

göstereceğiz. Göreve geldiğimizde bu 
mahallemizin önemli bir imar sorunu 
vardı. 1/5000’lik, 1/1000’lik dediği-
miz Ereğli’mizi köklü bir imar planla-
masına kavuşturmanın ilk ışığını biz 
Hıdırlı Mahallemizden aldık, çünkü 
vatandaşlarımız çok mağdurdu. Hıdır-
lı Mahallemize neler yaptığımızı sizler 
görüyorsunuz. Sadece bu mahalle-
mizde değil şehrimizin dört bir yanın-
da asbestli boruların değişimi, alt yapı, 
asfalt, prestij cadde düzenlemeleri vs. 
birçok önemli hizmeti gerçekleştirdik. 
Hatırlıyorum iki sene önce bu cadde 
çok kötüydü, şimdi o halinden eser 
yok. Ayrıca burayı ışıklandırmasıy-
la, farklı bir peyzajla Mustafa Seyran 
Caddesine yakışır bir cadde haline 
getirecek ve şehrin cazibe merkezi 
haline dönüştüreceğiz. Yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatıdır. Bu duy-
gu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla 
selamlıyor, davetimize icabet ederek 
buraya geldiğiniz için teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

‘Hizmet götürmediğimiz
 nokta bırakmadık’

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Muhammed Salih İnneci 

Cuma hutbesinde, “Hutbe okunurken huşu içinde hatibi 
dinlemek dini bir gerekliliktir” denildi.



Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun, ‘Gaz Sızdır-
mazlık Raporu’ zorunluluğunun 
bir genelge ile kaldırılması sonu-
cu standartlara uygun dönüşümü 
yapılmayan ve kontrol edilmeyen 
araçların trafikte sorun yaratarak 
can ve mal güvenliği açısından 
vahim sonuçlar doğurduğunu söy-
ledi. 

MMO Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun, yaptığı açıkla-
mada, “Ülkemizde son günlerde 
sıkça rastlanan LPG’li otomobille-
rin alev alarak yanması ve patla-
ması sonucu ölümlü ve yaralan-
malı kazalar olmaktadır. LPG’li 
araçlarda özellikle sıklıkla yaşanan 
yanma ve patlama olaylarının ne-
deni söz konusu araçlar için daha 
önce uygulanan ‘Gaz Sızdırmazlık 
Raporu’ alma zorunluluğunun, 
dolayısıyla denetimin kaldırılmış 
olmasıdır. 24 Haziran 2017 tari-
hinde yayınlanan bir genelge ile 
kamusal denetim bakanlık eliyle 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
Yaşanan kazalar bu denetimsizliği 
kanıtlamaktadır. Söz konusu uy-
gulama sonucu halkın can ve mal 
güvenliği yeniden ciddi bir şekilde 
tehdide maruz kalmaya başlamış-
tır” ifadelerini kullandı. 

Altun, toplumun can ve mal 
güvenliği açısından olası vahim 
olayları önlemek için LPG l̀i araç 
dönüşüm ve kontrolleriyle ilgili ya-
pılması gerekenleri şöyle sıraladı: 

“1- LPG montajı ya da tadilatı 
yapılan yerlerde mutlaka yetki-
li mühendis bulundurulmalıdır. 
Merdiven altı tabir edilen yetkisiz 
yerlerde işlem yaptırılmamalıdır. 
2- Emniyet Genel Müdürlüğü ta-
rafından yapılan periyodik trafik 
kontrollerinde, LPG l̀i olduğu 
ruhsatına işlenmemiş araçların 
trafikten men edilmesi gerekmek-
tedir. 3- LPG’li araçların periyodik 
bakımları her 10 bin kilometrede 
bir yaptırılmalıdır. 4- Elektrik tesi-
satı kontrol (özellikle kaçak akım) 
edilerek, bağlantılarda oksitlen-
me olup olmadığına bakılmalı. 
5- LPG’li araçlarının sadece LPG 

kısmını değil benzin kısmının da 
bakımının yapılması gerekmekte-
dir. Uzun süre benzin kullanılma-
ması nedeniyle benzin hortumları, 
karbüratör contaları, karbüratör 
şamandıra topu ve benzin oto-
matikleri kuru çalışmadan dolayı 
deforme olabilir. Bunlar kontrol 
ettirilmeli arızalı olanlar değişti-
rilmelidir. Bazı araçların patlama 
nedeninin benzin bakımının yapıl-
mamasından kaynaklanmaktadır. 
7- LPG tankı üzerinde bulunan 
multivalf, tankın yüzde 80 doldu-
rulmasını sağlayacak şekilde ayar 
edilmiştir. LPG dolumu sırasında 
daha fazla yakıt almak amacıyla 
LPG tankının ileri geri sallanma-
sı, multivalf ayarının bozulmasına 
neden olacaktır. Bu durumda ise 
LPG tankına fazla yakıt alınacak-
tır. Bu ise son derece tehlikeli bir 
durumdur. 8- LPG tankı kullanım 
ömrü imalat tarihinden itibaren 
mevcut tanklar için 10 (on) yıldır. 
İmal tarihi itibarı ile ekonomik 
ömrü tamamlanmış tankları dolan 
vatandaşların tanklarını yetkili bir 
firmada değiştirmeleri kendi can 
ve mal güvenliği açısından büyük 
önem arz etmektedir. Yukarıda 
belirtilen hususların yanında LPG 
Sistemli araçların mutlaka dene-
timlerinin yapılması gerekmek-
tedir. Denetim ve kontroller sa-
yesinde vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliği sağlanmış olacaktır. 
Yapılan denetimler sonucunda bu 
araçların Gaz Sızdırmazlık Rapo-
ru’nu bulundurması aranmalı, hal-
kımızın temiz ve ucuz yakıt olan 
LPG’li araçları güvenle kullanma-
ları sağlanmalıdır.”   n İHA 
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsmail Çetin ida-
resindeki 42 TS 633 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu Seydişehir-Konya yolu 18. 
kilometresinde devrildi. Olayda sürücü ile 
araçta yolcu olarak bulunan Ekrem Dinler 
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sey-
dişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
n AA

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında terör 
örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 2 
terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik 
kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl 
Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Duru 
köyü Bekirhan mezrası mevkisinde dün 
terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon 
düzenlendi. Operasyonda 2 terörist etkisiz 
hale getirildi.  n AA

Otomobil 
devrildi: 2 yaralı 

2 PKK’lı terörist 
etkisiz hale getirildi

Selçuklu ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan Or-
han E. (45), parkta kendisini ağaca iple asarak, yaşamına 
son verdi. Orhan E.’nin üzerinden ‘Ölümümden kimse 
sorumlu değildir’ yazılı not çıktı. Parsana Mahallesi Ke-
rem Sokak’taki parktan öğle saatlerinde geçenler, iddiaya 
göre, ağaçta iple asılı birini görünce polis ve sağlık ekip-
lerine haber verdi. İhbarla parka gelen sağlık görevlileri, 
ağaçta asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çalışma 
başlatan polis ekipleri, erkek cesedinin Orhan E.’ye ait 

olduğunu tespit etti. Orhan E. için dün oğlunun, Cum-
huriyet Polis Merkezi’ne giderek, kayıp başvurusunda 
bulunduğu saptandı. Orhan E.’nin üzerinden ‘Ölümüm-
den kimse sorumlu değildir. Ali’m annen ve bacıların 
önce Allah’a sonra sana emanet’ yazılı not çıktı. Orhan 
E.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Konya Numune 
Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n DHA 

‘Ölümümden kimse sorumlu 
değildir’ yazıp, intihar etti

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik geçen yıl düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operas-
yon kapsamında haklarında dava açılan 7’si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

‘Nasıl ifade vermemiz
için 100 dolar verdi’

Meram ilçesindeki bir villada 
geçen yıl terör örgütü DEAŞ’a yö-
nelik düzenlenen ve 5 teröristin 
etkisiz hale getirildiği operasyon 
kapsamında haklarında dava açı-
lan 7’si tutuklu 10 sanığın yargı-
lanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya, tutuklu sanık-
lar, taraf avukatları ve bazı sanıkla-
rın yakınları katıldı.

Tutuklu bulunduğu Tarsus 2 
Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Ku-
rumundan Ses ve Görüntü Bilişim 
Sistemleri (SEGBİS) vasıtasıyla 
savunmasını yapan tutuklu sanık 
İlhan Alparslan, aleyhine verilen 
beyanların çelişkili ve tutarsız ol-
duğunu savundu.

Beraat ve tahliyesini talep 
eden Alparslan, “Tutuklu sanıklar-
dan Mehmet Akif Kök benim hak-
kımda, DEAŞ terör örgütü üyesi 
olduğumu ve bunun için Konya’ya 
geldiğimi iddia etmiş. Benim ne 
niyetle Konya’ya geldiğimi nere-
den biliyor. Hakkımda verdiği be-
yanlar yalandır.” dedi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumundan SEGBİS’le bağlanan 
tutuklu sanık Fahri Karahan ise tu-
tuklu sanıklardan Kök’ün, birileri-
ni kurtarmak adına kendisine iftira 
attığını öne sürdü.

Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumundan SEG-
BİS’le bağlanan tutuklu sanık-
lardan Ramazan Aras da sanık 
Kök’ün psikoloğa götürülmesini 

talep ederek, “Üzerime atılan suç-
lamaların çoğu çelişkili. Kök’ün 
hakkımda verdiği ifadeleri kabul 
etmiyorum. Ben herhangi bir terör 
örgütüne mensup değilim. Bunun 
için de Konya’ya gelmedim. Kök, 
nezarette bize nasıl ifade verece-
ğimizi söyleyip 100 dolar verdi. 
Ama kendisi bize iftira atıyor.” 
diye konuştu.

Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumundan SEG-
BİS’le bağlanan tutuklu sanık Mu-
hammet Ali Danışman ise bildiği 
her şeyi anlatacağını ve etkin piş-
manlık hükümlerinden faydalan-

mak istediğini söyledi.
Sanık savunmalarının ardın-

dan mahkeme heyeti davayı ileri 
tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ 
Konya’da, 12 Temmuz 

2017’de eylem hazırlığı içinde 
oldukları belirlenen terör örgütü 
DEAŞ üyelerine yönelik 10 eve 
operasyon düzenlenmişti. 

Operasyon kapsamında mer-
kez Meram ilçesindeki bir villada 
polis ekipleri ile DEAŞ üyeleri ara-
sında çatışma çıkmış, 5 terörist et-
kisiz hale getirilirken, 4 polis me-
muru da hafif şekilde yaralanmıştı. 

Olayla ilgili aralarında çatışmanın 
çıktığı evin sahibi M.Ö’nün de bu-
lunduğu 18 kişi gözaltına alınmış, 
adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 
9’u tutuklanmıştı. Tutuklanan 
zanlılardan ikisi hakkındaki dosya-
nın tefrikine karar verilmişti.

M.Ö’nün daha önce FETÖ/PDY 
soruşturması kapsamında tutuk-
landığı, bir süre sonra serbest kal-
dığı öğrenilmiş, etkisiz hale getiri-
len teröristlerden birinin de daha 
önce terör örgütü PKK’ya üye ol-
mak suçundan cezaevinde yattığı 
tespit edilmişti.
n HABER MERKEZİ

‘LPG’li araçlarda denetim
güvenliği artıracaktır’

Otomobile “dur” ihtarında bu-
lunan polis ekipleri, kaçan sürücü-
yü kovalamaca sonucu yakaladı. 
Durdurulan ve ön camında “Basık 
Çocuk” yazan modifiyeli eski mo-
del otomobilin plakasındaki raka-
mın bant ile değiştirildiği tespit 
edildi. 

Olay, gece saatlerinde merkez 
Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi 
Harmancık Sokak’ta meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Eski Me-
ram Caddesi Meram Sanayi Site-
si’nde devriye gezen polis ekipleri, 

araç ile plakası uyuşmayan otomo-
bile “dur” ihtarında bulundu. Sü-
rücünün “dur” ihtarına uymayarak 
kaçmaya başlaması üzerine kova-
lamaca yaşandı. Polis ile sürücü 
arasındaki kovalamaca Eski Me-
ram Caddesi üzerinden Ayanbey 
Sokak Şems Sokak ve Lalebahçe 
Mahallesi’nde çeşitli sokaklarda 
devam etti. Kaçan aracı durdur-
mak için çok sayıda polis ekibi de 
bölgeye sevk edildi. Kısa süren ko-
valamacanın ardından modifiyeli 
olan ve ön camında “Basık Çocuk” 

yazan otomobil, polis ekipleri tara-
fından durduruldu. 

PLAKASINI CEZA YEMEMEK İÇİN 
DEĞİŞTİRMİŞ 

Araçtan indirilerek etkisiz hale 
getirilen sürücü A.G’nin (20) üze-
rinde ve araçta arama yapıldı. Poli-
sin “Neden kaçtın?” sorusu üzerine 
sürücünün, “Abi korktum kaçtım. 
Annem sinir hastası, benim am-
cam da polis” diyerek kendini sa-
vunmaya çalışması dikkat çekti. 
Bant ile kapatıldığı anlaşılan aracın 
plakasının 42 BS 038 olduğu tespit 

edildi. Ehliyeti olduğu belirlenen 
sürücü A.G’nin korkarak polisten 
kaçtığını, plakasını ise aracının 
geçtiğimiz günlerde yediği tra-
fik cezası sebebiyle değiştirdiğini 
söylediği öğrenildi. Sürücüye “hız 
ihlali”, “kırmızı ışıkta geçmek”, 
“dur ihtarına uymamak”, “trafiği 
tehlikeye düşürmek”ten yaklaşık 
bin lira para cezası kesilirken, araç 
da trafikten men edildi. Sürücü 
A.G., işlemlerin ardından ifadesi 
alınmak üzere polis merkezine gö-
türüldü.  n İHA 

Ceza yememek için plakasını değiştirmiş

DEAŞ’a yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında haklarında 
dava açılan 7’si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
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Bakanlık, bedelli askerlik 
kılavuzunu yayımladı

RTÜK’ten TV kanallarına 
müstehcenlik cezası

Milli Savunma Bakanlığı, be-
delli askerlik sürecinde yapılacak-
lara ilişkin kılavuz yayımladı.

Bakanlığınca, 3 ay içinde ta-
mamlanacak bedelli askerlik iş-
lemlerinin detaylarına yer verilen 
kılavuz hazırlandı. 

Bedelli askerlik düzenleme-
sinin de yer aldığı “torba kanun” 
Resmi Gazete’de

Milli Savunma Bakanlığı Aske-
ralma (ASAL) Genel Müdürlüğü, 
bedelli askerlik düzenlemesinin 
de yer aldığı “Askerlik Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’de 
(KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un Resmi Gazete’de ya-
yımlanmasının ardından bedelli 
askerlik sürecine ilişkin kılavuz ya-
yımladı.

Genel Müdürlüğün “asal.msb.
gov.tr” internet sitesinde yer alan 
kılavuzda, bedelli askerlik başvu-
rusu ve askerlik hizmet sürecine 
ilişkin bilgilere yer verildi.

Kılavuza göre, hak sahipleri, 3 
aylık başvuru süresi içinde işlem-
lerini gerçekleştirecek. Başvurular, 
askerlik şubeleri ya da e-Devlet’ten 
yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar 
da konsolosluklara müracaat ede-
cek.

Yaş şartını sağladığı ve hak sa-
hibi olduğu belirlenerek müracaatı 
kabul edilen yükümlüler, başvuru 
belgesini aldıktan sonra bankaya 
15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, 
bedeli yatırdığını gösteren dekontu 
askerlik şubelerine teslim edecek 
ve celp duyurusunu bekleyecek.

Askeralma Genel Müdürlüğü-
nün planlaması sonrasında celp 
duyurusu yapılacak. Bu duyuru-
nun ardından yoklama işlemine 
geçilecek.

Celp duyurusunda bildirilen ta-
rihte yükümlüler birliklerine sevk 
edilecek. 21 gün temel eğitimin 
ardından kesin terhis işlemiyle as-
kerlik sona erecek.
n AA

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 
663 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı

Bedelli askerlik düzenlemesi 
Resmi Gazete’de yayımlandı

Bedelli askerlik düzenlemesi-
nin de yer aldığı “Askerlik Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’de 
(KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” Resmi Gazete’de yayımlan-
dı. Kanunla, yurt dışında yaşayıp, 
bedelli askerlikten yararlanmak iste-
yenlerin ödediği bin avroluk tutar 2 
bin avroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı 
kaldırıldı.

Kanuna göre, bedelli askerlikten 
yararlanmak isteyenler, yurt dışında 
oturma veya çalışma iznine sahip 
olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir 
meslek ya da sanatı icra ederek, en 
az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde 
bulunmak şartıyla, bağlı bulunduk-
ları Türk konsoloslukları aracılığıy-
la askerlik şubelerine başvuracak. 
Durumlarını ispat eden belgelerle 2 
bin avro veya karşılığı kadar yabancı 
ülke parasını bir defada ödeyip, Mil-
li Savunma Bakanlığınca verilecek 
uzaktan eğitimi almaları halinde 
muvazzaf askerlik hizmetini yerine 
getirmiş sayılacak. 

Kanun, yoklama kaçakları ile 
bakaya sayılarının her geçen yıl 
artması üzerine oluşan birikimi de 
önlemeyi amaçlıyor.  Yasayla, askeri 
hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş 
ve er sayısı dikkate alınarak, bedel-
li askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 
tarihi de dahil, bu tarihten önce do-
ğanlar olarak belirleniyor.  Kanuna 
göre, bu düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarihte, her ne sebeple olur-
sa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 
1994’ten önce doğan bedelli asker-
likten yararlanmak isteyen yüküm-
lüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik 
şubelerine veya yurt dışı temsilcilik-
lerine başvuracak. 

Askerlik hizmetini yerine getir-
miş sayılmaları için başvurularda 15 
bin Türk lirası veya Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası döviz satış 
kuruna göre ödeme tarihindeki kar-
şılığı kadar konvertibl yabancı ülke 
parasını bir defada ödemeleri ve 21 
gün temel askerlik eğitimini yerine 
getirmeleri gerekecek. 

Her ne sebeple olursa olsun 
daha önce bedelli veya dövizli asker-
lik hizmeti kapsamından çıkarılan-
lardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş 
şartı aranmaksızın ve temel askerlik 
eğitimine tabi olmaksızın, madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
sağlık nedeniyle haklarında verilen 
askerliğe elverişli olmadıklarına dair 
kararlardan dolayı askerlikten muaf 
tutulanlar da bedelli askerlik uygu-
lamasından yararlanabilecek. 

AYLIKSIZ VEYA 
ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAKLAR 
Bedelli askerlik hakkından ya-

rarlananlar, temel askerlik eğitimi 
süresince çalıştıkları iş yeri, kurum 
ve kuruluşlar tarafından aylıksız 
veya ücretsiz izinli olacak. 

Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı merkez muhasebe 
birimi hesabına yatırılacak. Bu tutar-
ları Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu’na aktarmak üzere, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek 
eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili 
olacak. 

Bu düzenlemeden yararlanan 
yükümlüler hakkında saklı, yokla-
ma kaçağı ve bakayadan dolayı idari 
ve adli soruşturma ve kovuşturma 
yapılmayacak, başlatılanlar sona 
erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesin-
leşmiş idari para cezaları tahsil edil-
meyecek. 

SAĞLIK TURİZMİNİ TEŞVİK 
Tabip, diş tabibi ve tıpta uzman-

lık mevzuatına göre uzman olanlar, 
birden fazla sağlık kurum ve kuru-
luşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan 
istihdam planlamaları çerçevesinde 
çalışacak. 

Kanun, sağlık turizminin teşviki-
ne ve hizmet kapasitesinin artırılma-
sına yönelik de düzenleme içeriyor. 
Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve 
özel sektöre ait uluslararası sağlık 
turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş 
sağlık kuruluşları arasında, ulusla-
rarası sağlık hizmetleri kapsamında, 
tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanlar ta-
rafından verilen sağlık hizmetleri 
için bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş 
birliği yapılabilecek. 

Bu iş birliği kapsamında bakan-
lık ve üniversite hastanelerinde ça-
lıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sı-
nırlayıcı hükümlerden istisna olacak, 
ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosu-
nun bulunduğu kurum, kuruluştaki 
eğitim, araştırma ve mesleki yü-
kümlülüklerini aksatmamak şartıyla 
karşılıklı mutabakat çerçevesinde 
protokol eki liste ile belirlenecek. 

Bakanlık veya devlet üniver-
siteleri personelince, özel sektöre 
ve vakıf üniversitelerine ait sağlık 
kuruluşlarında buna göre hizmet 
sunulamayacak.  İş birliği protokol-
leri Sağlık Bakanlığı ilgili birimi, ilgili 
üniversite ve özel sağlık kuruluşu-
nun yetkili makamlarınca imzalana-
cak ve uygulamaya konulacak. 

EMEKLİ AYLIKLARINA EK ÖDEME 
Kanunla, tabip ve diş hekimi 

emeklilerine, emekli aylıklarına 
ilaveten ek ödeme yapılması, pra-
tisyen hekim emeklilerine yaklaşık 
bin 500 lira, uzman hekim emekli-
lerine de yaklaşık 2 bin lira emekli 
maaşı artışı yapılması öngörülüyor.  
Tabip veya diş tabibi kadro ve po-
zisyonları esas alınarak emekli, adi 
malullük veya vazife malullüğü 
aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla 
beraber makam tazminatı öden-
mesine hak kazanamamış tabip ve 
diş tabiplerinden uzman olanlara, 
17000 gösterge rakamının, uzman 
olmayanlara 13000 gösterge ra-
kamının memur aylık katsayısı ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutarda, 
her ay emekli aylıklarıyla ilave öde-
me yapılacak.  Sağlık Bakanlığına 
Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlen-
dirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkın-
da Kanun kapsamında personele 
verilecek ek ödemelerin tavan kat 
sayısı artırılıyor. Sağlık Bakanlığı 
tarafından özellikli tıbbi işlemler 
karşılığı yapılacak ek ödemelerde, 
yüzde 800 ve yüzde 700 oranları-
nın bir kat artırılarak uygulanaca-
ğına yönelik hüküm 5 kata çıkarı-
lıyor. Uluslararası sağlık hizmetleri 
kapsamında elde edilen gelirin yüz-
de 50’sine kadar olan kısmı bu hiz-
metlerde görev alan personele ek 
ödeme olarak dağıtılabilecek.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA 
ASKERİ PİLOTLUK

Kanuna göre, en az 4 yıllık fakül-
te veya yüksekokullardan pilot ola-
rak mezun olanlar, ticari pilot veya 
havayolu nakliye pilotu lisansları 
bulunanlar öncelikli olarak, en az 4 
yıl süreli mühendislik eğitimi veren 
fakülte veya yüksekokullardan me-
zun olup muvazzaf subay olmak için 
başvuranlar; başvuru yapılan yılın 
ocak ayının ilk günü itibarıyla azami 
32 yaşını bitirmemek kaydıyla mu-
vazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj 
eğitimine başlatılacak.

Ayrıca, yedek subay olma koşul-
ları ile uçuş için gerekli şartları ta-
şımak, sınavlarla ilgili uygulanacak 
temel askerlik ve subaylık anlayışını 
kazandırma eğitiminde başarılı ol-
mak şartları da aranacak. Yaş aralı-
ğını Milli Savunma Bakanlığı belir-
leyecek. Pilotaj eğitiminde başarısız 
olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca 
uygun görülen diğer sınıflara nakle-
dilecek ve nakledildikleri sınıfları ile 
ilgili subay sınıf okulları temel eği-
timine, sınıfları ile ilgili subay sınıf 

okulları olmayanlar ise özel askeri 
eğitime tabi tutulacak. Başarı gös-
teremeyenler sonraki dönem aynı 
eğitime tekrar alınacak. İkinci eği-
timde de başarı gösteremeyenlerin 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri 
kesilecek. “Türk Silahlı Kuvvetlerin-
de görev yapamaz.” şeklinde sağ-
lık raporu alanlar ile harp ve vazife 
malulleri hariç olmak üzere, verilen 
eğitimler süresince herhangi bir 
nedenle ilişiği kesilenlerden, temel 
askerlik eğitimine başladıkları tarih-
ten ilişiklerinin kesildiği tarihe kadar 
aldıkları aylıkları dışında devletçe 
yapılan masraflar, kanuni faizleriy-
le kendilerinden tahsil edilecek. Bu 
düzenleme kapsamında subay nas-
bedilenler hakkında deneme süresi 
uygulanmayacak. Bunlardan “Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde görev yapa-
maz.” şeklinde sağlık raporu alanlar 
ile harp ve vazife malulleri hariç ol-
mak üzere ilişiği kesilenler, verilen 
eğitimler sonucunda elde ettikleri 
diploma, sertifika uzmanlık belgesi 
ile kurs bitirme belgesini kullana-
mayacak, bunlara bağlı herhangi bir 
meslek yapamayacak. Deniz karakol 
uçaklarında görev yapan taktik ko-
ordine ve seyrüsefer subaylarının 
yükümlülük süresi 2 yıl daha uzatı-
lacak.

2020 yılı sonuna kadar harp 
okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına üni-
versitelerin ilgili bölümlerinden öğ-
renci alınabilecek. Harp okullarına 
geçişe ilişkin usul ve esaslar Milli Sa-
vunma Bakanlığı ile Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından müştere-
ken belirlenecek. 

Kanunla, YÖK Kanunu’nda 
değişikliğe gidilerek, özellikli tıbbi 
işlemlerin yerine getirilmesini ve 
sağlık turizmini teşvik etmek üzere 
bu hizmetler için ilave ek ödeme ya-
pılması öngörülüyor.

SAĞLIK PERSONELİNE 
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Kanunla, hekim, diş hekimi, 

eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi 
sağlık personeline yılda 60 gün fiili 
hizmet zammı veriliyor. Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu, 
Eczacılık ve Eczaneler Hakkında 
Kanun kapsamında sağlık meslek 
mensubu sayılan, insan sağlığı için 
koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabili-
te edici hizmetlerde çalışanların bir 
yıllık çalışmalarına da 60 gün fiili 
hizmet süresi zammı uygulanacak.

BAHİS OYUNLARINDA 
İKRAMİYE SINIRI

Kanunla, bahis oyunlarının ik-
ramiye oranının brüt üst sınırı yüz-
de 59’dan yüzde 83’e çıkarılıyor. 
İkramiye oranlarının artırılmasıyla 
oluşabilecek yatırım ve işletme gi-
derlerindeki tutar azalışlarının telafi 
edilmesi amaçlanıyor. İlgili kuruma 
yapılacak ret ve iadelerin, yatırım ve 
işletme giderleri hesabında dikkate 
alınması gerektiğinden yatırım ve 
işletme giderleri oranı üzerinde ka-
lan tutarın kamu payı olarak aktarıl-
ması öngörülüyor.

Buna göre, Spor Toto Teşkilat 
Başkanlığı tarafından içinde bulunu-
lan yılın ilgili ayında ödenen KDV tu-
tarından, bir önceki yılın aynı ayında 
ödenen KDV tutarının, Orta Vadeli 
Programda ilgili yıl için belirlenen 
nominal ekonomik büyüme tahmi-

ni oranında arttırılmasıyla bulunan 
tutarın çıkarılmasından sonra kalan 
tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlı-
ğınca Türkiye’de kurulu bankalarda 
açılan özel hesaba, ödemeyi takip 
eden 5 iş günü içinde ilgili vergi da-
iresi tarafından ret ve iade edilecek. 
Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım 
ve işletme giderleri olarak kullanıla-
cak, yatırım ve işletme giderleri ora-
nına dahil edilecek. Özel hesaptan 
amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, 
amaç dışı kullanıldığı vergilendirme 
dönemine ilişkin KDV olarak Spor 
Toto Teşkilat Başkanlığı adına vergi 
kaybı cezası kesilerek tarh edilecek 
ve gecikme faizi hesaplanacak. 

Özel hesabın oluşturulması, ida-
resi, bu hesaba aktarılan tutarların 
kullanılması ve denetlenmesi ile bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin 
diğer usul ve esasları belirlemeye 
Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.  
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
tespit edilinceye kadar, ikramiye 
oranının brüt üst sınırının yüzde 59 
olarak uygulanmasına devam edile-
cek. 

Geçici teminat oranı yüzde 5’ten 
yüzde 3’e, kesin teminat yüzde 
10’dan yüzde 6’ya indirilecek. Pa-
zarlıkla temin usulünde bu teminat 
oranlarından farklı teminat oranları 
belirlenebilecek. 

ULUSLARARASI SAĞLIK 
HİZMETLERİ ŞİRKETİ KURULACAK 

Türkiye’nin sağlık hizmeti ala-
nındaki yüksek potansiyelini ve 
rekabet gücünü değerlendirerek 
sağlık turizminden döviz geliri sağ-
lamak amacıyla ülkede sunulan hiz-
metlerin tanıtımını yapmak, kamu 
ve özel sektörün sağlık turizmine 
yönelik faaliyetlerini desteklemeyip, 
koordine etmek, uluslararası sağlık 
hizmetlerine ilişkin politika ve stra-
tejiler ile hizmet sunum standartları, 
akreditasyon kriterleri konusunda 
Sağlık Bakanlığına önerilerde bu-
lunmak üzere Uluslararası Sağlık 
Hizmetleri unvanı ile bir anonim şir-
ket (USHAŞ) kurulacak. 

Uluslararası sağlık hizmetleri 
alanında aracılık faaliyeti gösteren 
kurumlara yetki belgesi verecek US-
HAŞ, yurt dışında sağlık kuruluşu 
açabilecek, işletebilecek. 

USHAŞ’ın yurt içinde şirket kur-
ması veya bir şirkete yüzde 50’den 
fazla hisseyle ortak olmasına karar 
vermeye Cumhurbaşkanı yetkili 
olacak. USHAŞ işletme bütçesi Ge-
nel Kurul onayına sunulmadan önce 
Hazine ve Maliye Bakanlığının uy-
gun görüşü alınacak. 

USHAŞ’ın ilgili olduğu bakanlık 
Sağlık Bakanlığı, hisselerinin tama-
mı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait 
olacak, başlangıç sermayesi 10 mil-
yon Türk lirası olacak. 

Şirkette istihdam edilecek per-
sonel sayısı 150 kişi olacak, Cum-
hurbaşkanı bu sayıyı dört katına 
kadar artırabilecek.  USHAŞ’ta, İş 
Kanunu’na tabi personel istihdam 
edilecek. USHAŞ, Kamu İhale ve 
Kamu İhale Sözleşmeleri kanunları 
ile 233 sayılı KHK’ye tabi olmaya-
cak. 

Kanal İstanbul ve benzeri su 
yolu projeleri “yap-işlet-devret” mo-
deli kapsamına alınacak.
n AA

RTÜK, 5 televizyon kanalına 
cinsel ürün satışı, müstehcen gö-
rüntülere yer vermesi ve kumarı 
teşvik etmesi gibi sebeplerle prog-
ram durdurmadan lisans iptaline 
uzanan cezalar kesti. 

Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulunun son toplantısında cinsel 
içerikli ürün satışı yapan, müsteh-
cen görüntülere, izleyicileri aldatıcı 
reklamlara yer veren ve kumarı 
teşvik eden yayınlarla ilgili cezai 
yaptırım kararları alındı. 

Bu kapsamda AS TV’de yayın-
lanan “Fusion Deejays” adlı mü-
zik programında şarkıcı Otilia’nın 
“Adelente” isimli şarkısına ait 
müstehcen görüntüleri içeren vi-
deo klibinin çocukların ve gençle-
rin izleyebileceği saatte yayınlandı-
ğı belirlendi. Üst Kurul, bu nedenle 
AS TV’ye idari para ile program 
durdurma cezası uyguladı. 

RTÜK, Halk TV’ye de gıda 
takviyesi reklamından dolayı ceza 
kesti.

Ticari iletişim yayınınında bir 
ürünün iştah kontrolünü sağladığı 
ve ayda 5 kilo zayıflattığı iddiasıy-
la sağlık beyanında bulunulduğu 
saptanırken, kanala bu yayından 
dolayı idari para cezasıyla program 
durdurma yaptırımı verilmesi ka-
rarlaştırıldı. 

TAY TV’YE “AT YARIŞI” CEZASI 
Tay TV ise at yarışı tahminle-

ri nedeniyle RTÜK’ün yaptırımına 
uğradı. Kanalın yayınlarında at ya-
rışı tahminlerinin gönderilmesine 

ilişkin katma değerli SMS hatları-
na yer verdiği ve bu hatlara mesaj 
atan kişilere at yarışı tahminlerinin 
gönderildiği belirlendi. 

Bu hatların ücretli olmasına 
karşın bant reklam olduğuna yö-
nelik bir logo kullanılmadığını, 12 
dakika olan saatlik reklam süresi-
nin aşıldığını, ayrıca at yarışlarına 
ilişkin bahislerle ilgili fiyat gibi bil-
gilerin verilerek bahis ve kumarın 
teşvik edildiğini değerlendiren Üst 
Kurul, Tay TV’ye de idari para ce-
zası ile program durdurma cezasını 
kesti. 

EROTİK İÇERİKLİ ÜRÜN 
SATIŞINA EN AĞIR YAPTIRIM 
Farklı TV isimli kanal da ya-

yında yer verilen bir tatil köyünün 
tanıtımında hisse satıldığını be-
lirtilmesine karşın hisse oranına 
yönelik bilgilerin aktarılmaması ve 
hisse alan kişinin “denizi de satın 
aldığı” gibi ifadelere yer verilmesi 
nedeniyle idari para cezası aldı. Üst 
Kurul, bu ticari iletişim yayınında 
izleyicilere yanıltıcı ve eksik bilgiler 
verildiğini belirledi. 

Öte yandan Üst Kurul, yayınla-
rında erotik içerikli cinsel ürünler 
satan One Best TV’nin bu yayınları 
sebebiyle lisansını iptal etti. 

Uzmanlarca yasaların verdiği 
yetkiyle toplumun ahlakını zede-
leyici yayınlar karşısında RTÜK’ün 
kararlı tutumunun her zaman ol-
duğu gibi bundan sonra da devam 
edeceği belirtildi.
n AA
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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.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

1. Organize Sanayi Bölgesi Budaközü Sok. No: 11
Selçuklu/Konya Tel: 0 (332) 248 32 50

www.hcb.com,tr

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen
 • Yetiştirilmek Üzere Vasıfsız Eleman
 •  Krank Taşlamacılar

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde Uzun süreli istihdam edilmek üzere;

3 MAKİNE RESSAMI 
•	 SOLİDWORKS	PROĞRAMINI	İYİ	

KULLANABİLEN
•	 ÜNİVERSİTE	MEZUNU
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 ARGON ( TİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 VASIFSIZ
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SANAYİ	TECRÜBESİ	OLAN	
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN	
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

3 YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
•	 15	-	19	YAŞ	ARALIĞINDA
•	 ÇIRAKLIK	EĞİTİM	MERKEZİNE	KAYIT	

OLACAK

3 GAZALTI ( MİG ) KAYNAKCISI
•	 TEKNİK	RESİM	OKUYABİLEN
•	 EN	AZ	3	YIL	TECRÜBELİ
•	 EKİP	ÇALIŞMASINA	UYGUN
•	 ASKERLİĞİNİ	TAMAMLAMIŞ	
•	 35	YAŞINI	GEÇMEMİŞ
•	 SABIKA	KAYDI	OLMAYAN

Tel:	0332 345 0728 - 0332 999 10 11 
www.sahinpaslanmaz.com.tr
ik@sahinpaslanmaz.com.tr

ZEKİ ŞAHİN PASLANMAZ
GIDA MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

MAAŞ + SSK + YEMEK + SERVİS

ELEMANLAR ALINACAKTIR
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ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde vardiyalı çalışabilecek
- Askerliğini yapmış 
•  CNC TORNA OPERATÖRLERİ 
•  CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
    OPERATÖRLERİ
•  KALİTE KONTROL ELEMANI
•  CAD/CAM OPERATÖRÜ
     (Mastercam tercih sebebidir.)
•  VASIFSIZ VE
     YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
(Müracaatlar şahsen yapılacaktır.)

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

B.KAYACIK MAH.O.S.B. İHSANDEDE CAD. 13 NOLU 
SOKAK NO:29/1 SELÇUKLU/KONYA

 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,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
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 Firmamız dökümhanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere,

 TAŞLAMA ELEMANI İLE
VASIFSIZ ELEMAN 

Alınacaktır.

Müracaatlar şahsen gerçekleştirilecek olup görüşmeler 
işyeri adresinde yapılacaktır. 

Maaş + Sigorta + Yemek + Servis 

Adres: Konya OSB B. Kayacık Mh. T. Ziyaeddin Cd. No:31 KONYA

Tel: 0332 239 15 14  Fax: 0.332 342 25 70 
Web: www.omeroglumetalurji.com

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.

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
EVRENKÖY CADDESİ NO: 5  SELÇUKLU/KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* KİMYA TEKNİKERİ VEYA  
   LABORANT
* ŞOFÖR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. Esenler Cad. 10670. Sok. 
6 Büsan 4. San. Sit. Karatay/Konya

Tel :  0 332 345 28 59 
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ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

 • Makinalardan çıkan ürünleri kontrol edebilecek,
 • Ürünlerin kulplaması ve ambalajlamasını yapabilecek,
 • Hammadde ihtiyacını aralıklı olarak kontrol edebilecek,
 • Deneyimli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Vardiyalı çalışmaya uygun,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Konya’da ikamet eden,
 • En az ilköğretim mezunu,

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

aranıyor.
Adres: Büyükkayacık OSB Mah. 3.OSB 9.Sokak No:9 

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Ürünlerin sevk ve teslimatını gerçekleştirecek
 • C / D / E Ehliyetli ve tercihen SRC belgeli
 • 24 - 40 yaş arası
 • Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖRLER 
arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad.  Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA & KOZMETİK bünyesinde Depo ve Lo-
jistik Bölümünde görevlendirilmek üzere, 

 • Gelen Ürünleri Uygun Şekilde Depoya Alacak
 • Müşteri Siparişlerine Göre Ürünleri Hazırlayacak
 • Sevkiyatla İlgili Tüm Süreçlerde Yer Alacak
 • 20 – 40 yaş arası,

DEPO VE SEVKİYAT 
PERSONELİ  

arıyoruz.

Tel : 0332 342 07 25 - 0 533 470 49 20
Adres: F.Çakmak Mah. Hacı Bayram Cad. Matbaacılar Sitesi No:1   

Karatay / KONYA

Kulu'da iki otomobil
çarpıştı: 9 kişi yaralandı 

Kulu ilçesinde iki otomobilin 
çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 5'i çocuk 9 kişi ya-
ralandı. Edinilen bilgiye göre, Konya 
istikametinden Ankara yönüne gi-
den Sefer Ş. idaresindeki 06 FAU 85 
plakalı otomobil, kavşaktan dönüş 
yapmak isteyen Mustafa K. (35) ida-
resindeki 06 EB 4015 plakalı otomo-

bille çarpıştı. Kazada sürücülerden 
Mustafa K. ile her iki araçta yolcu 
olarak bulunan E.K. (7), C.K. (29), 
N.K. (4), R.Ş. (6), A.Ş. (11), L.Ş. (59), 
B.Ş. (33) ve Z.Ş. (2) yaralandı. Yara-
lılar olay yerine sevk edilen ambu-
lanslarla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı.
n AA 

Çocuklarımız, ailelerin olduğu 
kadar ülkelerin de geleceğinin gü-
vencesidir. Çocuklarımızın yetişmesi 
toplum tarafından kabul görünür bir 
noktaya gelmesi için tabi ki en başta 
ailelere büyük görev ve sorumluluk-
lar düşmektedir. Bu yüzden anne 
ve babaların içinde bulundukları 
ruh hali, yaşadıkları ortam derken 
bu tip durumlar çocuğun gelişimini 
derinden etkileyerek bir rol model 
almasına neden olabiliyor. Ancak 
çocuklarımızın başarılı ve sağlıklı bir 
birey olarak yetişebilmeleri için baskı 
ve stresten uzak bir ortamda yetiş-
me gereksinimi olduğunu unutma-
malıyız. Günümüze bakacak olursak 
anne ve babaların ağırlık olarak ça-
lışma temposuna yenik düştüğünü 
görebiliriz. Özellikle çocuğundan 
uzak kalarak çalışma zorunluluğu 
içerisinde olan Annelerin sayısı her 
geçen gün artmaktadır. Buna yaşam 

idame zorunluluğu da 
diyebiliriz. Dolayısıyla 
toplumumuza baktığı-
mız zaman genelinde 
çocuk bakımından 
anneler kadar babalar-
da sorumludur. Yine 
aynı şekilde annenin 
de ekonomik özgür-
lüğe sahip olması aile 
yapısını köklü olarak 
değiştirmekte ve çocuk gelişim sü-
recine doğrudan etkili olmaktadır. 
Ancak günümüzde aile ve çocuk 
etkileşimin en derinden etkileyen bir 
unsur var ise o da maalesef aile içi 
şiddet. Bununla birlikte şiddet sade-
ce aile içini değil toplumu da derin-
den etkileyen bir eylemdir. Özellikle 
aile içi şiddet ise günden günde 

yükselerek ciddi boyut-
lara ulaşmaktadır. Bu 
şiddet olaylarını sadece 
dayak ve benzeri olaylar 
ile sınırlandırmamak la-
zım. Günümüzde biraz 
haberleri ve çevremizi 
takip edersek farklı bo-
yutlarda şiddete maruz 
kalan kişi sayısı bir hayli 

fazla olarak kayıtlara geç-
miş durumda. Şiddet uygulayanla-
rın ise %95’i erkek olmasıyla birlikte 
maruz kalanlarında %90’dan fazlası 
ağırlık olarak kadın ve çocuklar. Bu 
şiddet silsilesi de en fazla çocukları 
etkilemektedir. Çocuklarımız doğ-
duğu günden itibaren sizlerin de 
gözlemlediği gibi çevresine asla 
duyarsız kalamıyor. Hareketlerin-

den onunla konuşmanıza kadar size 
tepki gösteriyor. İşte bu doğrultuda 
şiddet ortamında yetişen ve sürekli 
şiddet gören bir çocuk zamanla sal-
dırgan ve kendine güveni olmayan 
bir birey duruma gelebilmektedir. 
Uzmanlarında dediği gibi davranış 
bozuklukları 0-6 yaş döneminden 
itibaren ortaya çıkmaktadır. Tüm bu 
olayların tam zıttı ile davranış gören 
sevgi saygı ortamında büyüyen 
çocuklar ise cesaretli ve özgüvenli 
olabiliyor. Ancak bu olayı fazlasıyla 
abarttığınız durumda ise şımarık bir 
çocuk profili oluşabiliyor. Burada 
unutmamamız gereken tek konu ço-
cuklarımızın rol model olarak bizleri 
alması. Eğer bu rol model durumu 
farklı noktalara çekilirse çocukları-
mızdan bir başarı yada doğru bir ki-
şilik modeli beklememiz saçma olur. 
Değerlerimize büyük bir değerle sa-
hip çıkmamız gerekiyor.

ÇOCUKLAR, GELECEĞİMİZDİR

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT
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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

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 9 general/amiral bir üst 
rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Apoletleri sökülmek istenen 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi etti 

YAŞ’ta dikkat çeken isimler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları 
kapsamında 9 general/amiral bir üst 
rütbeye, 41 albay ise general/ami-
ralliğe yükseltildi. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin ilk YAŞ top-
lantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan baş-
kanlığında tamamlandı. Yaklaşık 2,5 
saat süren toplantının ardından Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 
tarafından YAŞ kararlarına ilişkin 
açıklama yapıldı. Erdoğan tarafından 
onaylanan YAŞ kararları kapsamın-
da, 9 general/amiral bir üst rütbeye, 
41 albay ise general/amiralliğe yük-
seltildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ka-
lın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk Yüksek Askeri Şura 
toplantısının ardından açıklamalarda 
bulundu. Sözcü Kalın, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretin-
de ifade ettiği gibi toplantının Türki-
ye’nin kritik sınamalarla karşı karşıya 
kaldığı bir dönemde gerçekleştirildi-
ğini söyledi. Toplantıda, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin (TSK) büyük bir özve-
riyle, profesyonellik ve kahramanlık-
la yürüttüğü mücadelenin devamı 
mahiyetinde terfilerle ilgili kararların 
alındığını anlatan Kalın, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Toplantıda, TSK’de görevli ge-
neral, amiral ve albaylardan bir üst 
rütbeye yükseltilecekler, görev süre-
si uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş 
haddinden emekliye sevk edilecek-
lerin durumları görüşülmüş, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın onayıyla da karara bağlan-
mıştır. 30 Ağustos 2018 tarihinden 
geçerli olmak üzere 9 general/amiral 
bir üst rütbeye, 41 albay ise general/
amiralliğe yükseltildi. 13 generalin 
görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev 
süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 
30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 12 
general/amiral kadrosuzluktan emek-
liye sevk edilmiştir. Halen 215 olan 
general ve amiral sayısı 30 Ağustos 
2018 tarihi itibarıyla 244 olacaktır. 
30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli 
olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komu-
tanı Koramiral Adnan Özbal orami-
ralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral 
İsmail Metin Temel orgeneralliğe ter-
fi ettirildi.” Kalın, Tümgeneral Kemal 
Yeni ve Tümgeneral Sinan Yayla’nın 
korgeneralliğe, tuğgeneraller Levent 
Ergün, Mustafa Oğuz ve Ahmet Er-
can Çorbacı’nın tümgeneralliğe terfi 
ettirildiğini aktardı.

Tuğbay Albay İbrahim Özden 
Koçer’in tümamiralliğe, Rafet Dal-
kıran’ın tümgeneralliğe terfi ettiril-
diğini anlatan Kalın, diğer terfilerin 
Cumhurbaşkanlığının web sitesinde 
yayınlanacağını dile getirdi. Kalın, 
şunları kaydetti: “Bu vesileyle bir üst 
rütbeye yükselen ve görev süreleri 
uzatılan general, amiral ve albayların 
yeni rütbe ve görevlerinin milletimi-
ze, Silahlı Kuvvetlerimize ve aileleri-
ne hayırlı olmasını, büyük bir özveri 
ruhuyla görev sürelerini tamamlaya-
rak aramızdan ayrılacak olan değerli 

silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden 
dolayı teşekkür eder, yeni hayatları-
nın aileleriyle sağlık ve huzur içinde 
geçmesini dileriz. YAŞ toplantısının 
devletimize, milletimize, Silahlı Kuv-
vetlerimize ve bütün mensuplarına 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

YAŞ KARARLARININ DİKKAT 
ÇEKEN İSİMLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafın-
dan onaylanan YAŞ kararları açıkla-
nırken, terfi eden bazı isimler dikkat 
çekti. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ka-
rarlarıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekatlarının sevk ve idaresini başa-
rıyla gerçekleştiren 2. Ordu Komutanı 
İsmail Metin Temel orgeneralliğe ter-
fi etti, Ege Ordusu Komutanı Orgene-
ral Abdullah Recep’in görev süresi bir 
sene daha uzatıldı. Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Koramiral Adnan Özbal’ın 
oramiralliğe yükseltildiği kararlar 
kapsamında Deniz Albaylar Mus-
tafa Turhan Ecevit ile Albay Ercan 
Kireçtepe Sualtı Taaruz Komutanlığı 
bünyesinden çıkan amiraller olarak 
dikkati çekti. Mardin’in Nusaybin il-
çesinde terör örgütü üyelerince açı-
lan çukurların kapatılması ve ilçenin 
teröristlerden temizlenmesindeki 
operasyonda başarıyla görev yapan, 
sonrasında Genelkurmay Harekat 
Planlama Daire Başkanı olan Tuğge-
neral Levent Ergün bir üst rütbeye 
yükseltilen bir diğer isim oldu. Balyoz 
davasından mahkum edilen Ergün, 
beraat etmesinin ardından 2015’teki 
Şura’da generalliğe terfi etmişti. Türk 
Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin 
bölgesindeki terör hedeflerine yönelik 
düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda 
bordo bereliler de önemli görevler 
almıştı. Geçen seneki Şura’da bor-
do berelilerin başına atanarak Özel 
Kuvvetler Komutanı olan Tuğgeneral 
Ahmet Ercan Çorbacı, tümgeneralli-
ğe yükseltildi. Çorbacı, 2014 YAŞ ka-
rarlarıyla albaylıktan tuğgeneralliğe 
terfi etmiş, askerlik hayatının büyük 
bölümünü komando olarak geçirmiş, 
ihtisas kurslarını başarıyla tamamla-
mıştı. 
HARP OKULU KOMUTANLARINA TERFİ

Terfi eden komutanlar arasında 
Hava ve Deniz Harp Okulu komu-
tanları da bulundu. Hava Harp Okulu 
Komutanı Tuğgeneral Rafet Dalkıran 
ile Deniz Harp Okulu Komutanı Tu-

ğamiral İbrahim Özdem Koçer bir üst 
rütbeye yükseltilen diğer isimler ara-
sında yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün 
(FETÖ) kumpas davaları kapsamında 
2011’de tutuklanan Koçer, yeniden 
yargılama sonucu 2014’te özgürlü-
ğüne kavuşmuş, 2015’te ise amiral-
liğe terfi ettirilmişti.  Geçen yıl görev 
süresi bir sene uzatılan Mustafa Oğuz 
da tümgeneralliğe terfi eden bir baş-
ka isim oldu.

DENİZDE KOMUTAN TEKRAR 
ORAMİRAL OLDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığını 
koramiral rütbesiyle yerine getiren 
Adnan Özbal, YAŞ kararları kapsa-
mında bir üst rütbeye terfi ettirildi. 
2015’te koramiralliğe terfi ettirilen 
Özbal, 2016-2017 yıllarında Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Baş-
kanı olarak görev yapmıştı.

26’ncı Deniz Kuvvetleri Komuta-
nı olarak 22 Ağustos 2017’de göreve 
başlayan Özbal bu görevi koramiral 
rütbesiyle yerine getirmişti. Yapılan 
terfiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğında komuta yeniden oramiral rüt-
besine taşındı.
EGE ORDUSU’NDA BİR SENE UZATMA

Ege Ordusu Komutanı Orgene-
ral Abdullah Recep’in görev süresi 
ise bir sene uzatıldı. Bu arada Hava 
Kuvvetleri Komutanlığında tuğge-
neralliğe terfi eden ilk dört isim pilot 

albaylardan oluştu. Söz konusu isim-
ler arasında yer alan Hava Pilot Albay 
Tansel Çokuysal, “yuvaya dönüş” 
kapsamında Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığına dönen isimler arasında bu-
lunuyordu.

AKAR’IN YAKIN EKİBİ
YAŞ kararları kapsamında terfi 

edenler arasında Milli Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar’ın Koruma Müdürü 
Albay Mustafa Köksal ile Özel Kalem 
Müdürü Albay Remzi Albasan da yer 
aldı. Özel Kuvvetler Komutanlığında 
görev yapan Köksal, FETÖ’nün darbe 
girişiminin ardından Akar’ın yanında 
göreve başlamış, 15 Temmuz gecesi 
Özel Kuvvetler Komutanlığının dar-
becilerden temizlenmesinde görev 
almıştı. Albasan ise darbe girişiminin 
sonrasında Akar’ın özel kalem mü-
dürlüğünü yapmaya başlamıştı.

SAT’LAR İKİ AMİRAL ÇIKARDI 
YAŞ kararları kapsamında Sualtı 

Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesin-
den iki amiral çıktı. Albay Mustafa 
Turhan Ecevit ile Albay Ercan Ki-
reçtepe’nin, SAT bünyesinden çıkan 
“ilk” amiraller olduğu ifade ediliyor. 
İki isim, FETÖ’nün kumpas davaları 
sonucu hapse girmişti. Ecevit ve Ki-
reçtepe, “Poyrazköy Davası”nda hü-
küm giymiş, cezaevinde hapis yattık-
tan sonra yeniden yargılama sonucu 
beraat ederek Sualtı Taaruz Komuta-
nı ve Sualtı Taaruz Komutan yardım-

cısı olarak üniformalarını giymişti. 
Kireçtepe, 1996’da Kardak kayalığı-
na çıkıp buraya Türk bayrağı diken 
timde görev yapmıştı. FETÖ’cüler 
tarafından oluşturulan ve İzmir’de 
görülen askeri belgelerin ele geçiril-
mesiyle ilgili davada tutuklanan, ye-
niden yargılama sonucu beraat eden 
Topçu Kurmay Albay İlkay Altındağ 
da tuğgeneralliğe terfi eden bir diğer 
isim oldu. Altındağ, Özel Kuvvetler 
Komutanlığında görev yapıyordu.

FETÖ’nün “Balyoz” kumpası so-
nucu tutuklanan ve hapis yatan son-
rasında yeniden yargılama sonucu 
beraat ederek komodor olan Deniz 
Kurmay Albay Hasan Özyurt da terfi 
eden bir diğer isim oldu. 

TERFİ ETTİRİLEN SUBAYLARIN 
İSİMLERİ ŞÖYLE SIRALANDI:

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA 
ORGENERALLİĞE TERFİ EDENLER:

1- Korgeneral İsmail Metin Te-
mel,

KORGENERALLİĞE TERFİ 
EDENLER:

1- Tümgeneral Kemal Yeni
2- Tümgeneral Sinan Yayla
TÜMGENERALLİĞE TERFİ 

EDENLERLER:
1- Tuğgeneral Levent Ergün
2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz
3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çor-

bacı 
TUĞGENERALLİĞE TERFİ EDENLER:

1- Albay İlkay Altındağ
2- Albay Sebahattin Kılınç
3- Albay Mehmet Yasin Kalın
4- Albay Gültekin Yaralı
5- Albay Yücel Özel
6- Albay Rafet Kılıç
7- Albay Şefik Atak
8- Albay Faruk Metin
9- Albay Alparslan Kılınç
10- Albay Aydın Cihan Uzun
11- Albay Çetin Köklü
12- Albay Nihat Ergün
13- Albay Dündar Şahin Güngör
14- Albay Osman Aytaç
15- Albay Mustafa Enis Koç
16- Albay Yüksel Erdin
17- Albay Ercan Pürsünlü
18- Albay Mustafa Köksal
19- Albay Oktay Ağbuga
20- Albay Ertuğrul Sağlam
21- Albay Nadir Gündüz 
22- Albay Yücel Yazıcı
23- Albay Sinan Eren
24- Albay Remzi Albasan

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ORAMİRALLİĞE TERFİ EDENLER:
1- Koramiral Adnan Özbal
Tümamiralliğe terfi edenler:
1- Tuğgeneral İbrahim Özdem 

Koçer 
Tuğamiralliğe terfi edenler:
1- Albay Hasan Özyurt
2- Albay Serhat Sözbir
3- Albay Alper Yeniel
4 -Albay Murat Dinçman
5- Albay Mustafa Turhan Ecevit
6- Albay Hasan Çankaya
7- Albay Ercan Kireçtepe
8- Albay Semih Ozangüç
9- Albay İbrahim Rıza Adanır

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMGENERALLİĞE TERFİ EDENLER:

1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran
Tuğgeneralliğe terfi edenler:
1- Albay Ergin Dinç
2- Albay Ali Özmen
3- Albay Tansel Çokuysal
4- Albay Ali Öztürk
5- Albay Selim Karsavuranoğlu
6- Albay Rasim Yalınbaş
7- Albay Alparslan Yücel Soysal
8- Albay Orhan Gürdal

n AA 
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Hurdacılar Sa-
nayii Camii’nde esnaflar ve vatandaşlarla buluştu. Baş-
kan Altay, Hurdacılar Camii’nde Cuma namazı sonra 
esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek bölge halkıyla 
istişare etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, belediyecilik hizmetlerini halkın ve böl-
genin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak gerçekleştir-
diklerini belirterek, Cuma Buluşmalarının da bu anla-
yışın yerleşmesinde önemli bir etken haline geldiğine 
vurgu yaptı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Par-
ti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile AK Parti Konya 
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru da Cuma 
Buluşması’nda Başkan Uğur İbrahim Altay’a eşlik etti.
n AA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Şehir İstişareleri programı kapsamında Büyük-
şehir Belediyesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay Şehir İstişareleri programları kapsamında va-
tandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.  Büyük-
şehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 
programda vatandaşların taleplerini dinleyerek çö-
züm için talimatlar veren Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşla bir arada bu-
lunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Şeh-
rin yönetiminde toplumun tüm kesimleriyle biraraya 
gelmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Altay, 
Şehir İstişareleri programları ile de istişare geleneğini 
sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Altay, “Her daim 
hemşehrilerimizle iç içe olarak hem şehrimizin geli-
şimine katkı sağlamak için neler yapılacağını konuşu-
yor hem de birlikteliğimizi de pekiştiriyoruz” dedi.
n AA

Çınar, Hadim ve Taşkent
Projeleri’ni inceledi

DSİ 4. Bölge Müdürü Birol 
Çınar, Bölge Müdür Yardımcısı 
H. Koray Bilgi ve ilgili personel-
den oluşan heyet, “Afşar–Bağbaşı 
Hadimi Tüneli İkmal İnşaatı” ve 
“Göksu Yamaç Arazileri Sulan-
ması” inşaatlarında devam eden 
çalışmaları yerinde inceledi. Şan-
tiyelerde yapılan toplantılarda; 
projelerde gelinen aşama,  dar-
boğazlar ve çözüm önerileri de-
ğerlendirildi. Çalışma programına 
uyulması ve işlerin aksamaması 
için gerekli talimatlandırmalar 
yapıldı. 

Göksu Havzası Yamaç Arazi-
leri Sulaması İnşaatı; Konya Çum-
ra 3. Merhale Projesi kapsamın-
da inşa edilen Afşar Hadimi ve 

Bağbaşı Barajlarının yaz akımları 
kullanılarak Göksu Nehri boyunca 
1 kasaba ile 19 köye ait yaklaşık 
31.210dekar tarım arazisinin ka-
palı sistem sulama şebekesi ile 
sulanması amaçlanmıştır. 

Projenin fiziki gerçekleşme 
oranı yüzde 25’dir.

Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli 
İkmal İnşaatı; Afşar ve Bağbaşı 
Barajları arasındaki kanal ve tü-
nellerden müteşekkil derivasyon 
sistemi ile Afşar Hadimi Barajında 
depolanan su ile Taşkent, Kongul, 
Kurudere ve Hadim derelerinin 
akımlarının Bağbaşı Barajına ak-
tarılması amaçlanmaktadır.  İşin 
fiziki gerçekleşme oranı yüzde 
15’dir.  n HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019 yılı itibarıyla inşallah tek haneli rakam-
ları göreceğiz. Hatta 2018 sonu itibarıyla düşüş trendini güçlü şekilde göreceğiz” dedi

‘Enflasyonda 2019 yılı itibarıyla
tek haneli rakamları göreceğiz’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, TV’de katıldığı programda 
gündemdeki gelişmeleri değerlen-
dirdi. Para politikasına ve Merkez 
Bankasının son dönemde izlediği 
stratejiye değinen Albayrak, Banka-
nın bilgiye güçlü erişimi olduğunu 
ve bağımsızlığını da biraz buradan 
aldığını söyledi. 

Kurumun analiz yeteneğine işa-
ret eden Albayrak, “Sahip olduğu 
data ve analiz kadrosu birleştiğinde 
ekonomiyle ilgili tespitlerde bulunu-
yor, şöyle olursa, böyle olursa diye. 
Son açıklamaya bakıyorsunuz, Orta 
Vadeli Program’daki (OVP) kararlı-
lık, mali disiplindeki süreçler, bun-
ların etkisi... Nitekim bugün bakı-
yorsunuz Merkez Bankasının haklı 
çıktığı bir resim var.” diye konuştu.

Albayrak, “Merkez Bankası faiz 
artırsaydı bu gündemde pek işe ya-
ramayacaktı belki, öyle mi?” sorusu-
na karşılık, “O anlamda başarılı oldu 
belki, öyle de yorumlanabilir. Ne de-
niyor, ‘Arada bir marj ve makas var.’ 
Merkez Bankası kararında diyor ki, 
‘Burada para politikasıyla ilgili süre-
cin yanında mali politikaları, disiplini 
de görmemiz lazım. Bununla ilgili 
adımların ekonomiye, piyasalara 
etkisini gözlemleyerek bakacağız.’ 

Herkesin bir ödevi, bu ekonomik 
planda bir sorumluluğu var. OVP 
noktasında bizimle paydaşların, iliş-
kili bakanlıkların, kurumların, hazi-
nenin, maliyenin görevi var.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Öncelikli hedeflerinin enflasyon 
ve faiz düşüşü olduğunu vurgulayan 
Bayraktar, şöyle devam etti: 

“Hem enflasyon hem de faizin 
tekrar zapturapt altına alınıp tek 
haneli rakamlara düşürülmesini he-
defliyoruz. 2019 yılı itibarıyla inşal-
lah tek haneli rakamları göreceğiz. 
Hatta 2018 sonu itibarıyla düşüş 

trendini güçlü şekilde göreceğiz. 
Çok somut adımlar atmaya başladık. 
Bundan daha güçlü adımlar atma 
süreci devam edecek. Kamudan 
başlayarak cari harcama, tasarruf, 
mali disiplin sürecinin adımlarını za-
ten piyasa görüyor, görmeye devam 
edecek.”

Piyasalara yönelik bugünden ya-
rına tespitlerde bulunmanın doğru 
olmayacağını dile getiren Albayrak, 
şunları söyledi:

“5 yıllık öyle güçlü bir resim çi-
zeceğiz ki bunun adımlarını OVP 
açıklandığında, attığımız adımlar 

noktasında ve tüm bu adımların 
senkronize, koordine, uyumlu şe-
kilde ulaşmaya çalıştığımız büyük, 
güçlü ekonomi hedefiyle ne kadar 
uyumlu olduğunu herkes görecek. 
Fiyat istikrarı açısından enflasyonun 
dizginlenip aşağı düştüğünü, büyü-
meye pozitif etkisini, faizlerin düşüp 
konuttan tüketime, reel sektör har-
camalarına kadar güçlü etki yapa-
cağını herkes görecek. Türkiye’nin 
bu trendi, hem yatırımcısına hem 
de Türkiye’de yerleşik 81 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 
refah düzeyinin, zenginliğinin geliş-
mesine katkı sağlayacak. Reel sektör 
de bundan nasiplenecek. Borçlanma 
maliyetleri, yatırım noktasındaki 
maliyetler, enstrüman çeşitliliği, va-
delerin uzaması, faizlerin düşmesi 
istihdama da etki yapacak. Bundan 
zerre şüphemiz yok.”

Albayrak, OVP’ye ilişkin sorula-
ra, “Eylül ayında program açıklan-
dığında art niyetli olmayan herkes, 
bugüne kadarki OVP’lerin hiçbirine 
benzemeyen, çok daha sağlam, üre-
time dayalı, büyüme odaklı, büyük 
ve güçlü Türkiye hedefini sağlam 
şekilde destekleyecek bir ekonomi 
dönüşüm sürecini görecek.” yanıtını 
verdi.  n AA

Cuma buluşmalarımız 
şehrimize katkı sağlıyor

‘Toplumun tüm kesimleri
ile biraraya geliyoruz’

Kulu ilçesinde kontrolden motosikletin devrilme-
si konucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ya-
ralandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesinde 
şehir halinde olan Muhammed M. (18) idaresindeki 
plakasız motosiklet, sürücünün kumlu yoldan geç-
mek istediği sırada kayarak kontrolden çıkıp devrildi. 
Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, olay 
yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammed 
M.’nin yapılan tetkiklerinde belinde kırık olduğu 
tespit edildi. Başına aldığı darbe ve belindeki kırıklar 
nedeniyle motosiklet sürücüsü Konya’ya sevk edildi.
n İHA 

Kulu’da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin göreve geldikten sonraki “ilk 100 günlük hedefi” kamuoyuyla payla-
şıldı. 100 günlük hedef içinde Konya Metrosunun ihalesi de yer alırken, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı hizmete sunulacak. Meram’da Millet Bahçesi de açılacak 

Başkan’dan Konya’ya müjde!
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlı-
ğı Kabinesinin, ulaşımdan enerji-
ye, ekonomiden sanayiye, dış tica-
retten şehirciliğe, dış politikadan 
savunmaya, eğitimden sağlığa, ta-
rımdan teknolojiye olmak üzere ilk 
100 günlük hedefini kapsayan ey-
lem planını kamuoyuyla paylaştı. 

‘OVP AĞUSTOS SONUNA 
KADAR İLAN EDİLECEK’

İlk 100 günlük icraat progra-
mını milletle paylaştıklarını belir-
ten Erdoğan, Orta Vadeli Programı 
ağustos ayı sonuna kadar kamu-
oyuna ilan etmeyi planladıklarını 
açıkladı.

Başkan Erdoğan, 2019-2023 
dönemine ilişkin stratejik plan ça-
lışmalarına başladıklarını, kasım 
ayı sonuna kadar bunu da tamam-
lamayı hedeflediklerini kaydetti.

‘400 PROJE YENİ DÖNEMİN 
ATEŞLEYİCİ GÜCÜ OLACAK’
“İlk 100 günde tamamlana-

cak proje sayısı binin üzerinde-
dir. Biz bunlardan daha önemli 
ve öncelikli gördüğümüz 400’üne 
programda yer verdik.” diyen Er-
doğan, “Yaklaşık 46 milyar liralık 
bütçeyle hayata geçirilecek 400 
proje, adeta yeni dönemin ateşle-
yici gücü olacaktır.” ifadesini kul-
landı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Savunma sanayi projelerine ayrı 
bir önem veriyorum. Programı-
mızda yer alan 400 projenin 48’i 
savunma sanayimize aittir.” diye 
konuştu. “Her ne olursa olsun, sa-
vunma sanayi projelerinden taviz 
vermeyeceğiz.” ifadesini kullanan 
Erdoğan, “Türkiye’nin her alanda 
tehdide, baskıya maruz kaldığı bir 
dönemde, göbeğimizi kendimizin 
kesmesine katkı sağlayacak her 
çalışma kıymetlidir” dedi.

Başkan Erdoğan’ın, Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirilen “Cum-
hurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat 
Programı” toplantısında açıkladı-
ğı ilk 100 günlük hedeflere göre, 
İstanbul’daki yeni havalimanı 29 
Ekim’de hizmete girecek. 

Kanal İstanbul Projesi’nin, 
ÇED ve etüt proje işleri tamamla-
nacak. Üç katlı Büyük İstanbul Tü-
neli’nin yap-işlet-devret modeliyle 
inşası için ihaleye çıkılacak. Bölün-
müş yol ağına 328 kilometre, oto-
yol ağına 120 kilometre daha ilave 
edilecek.

Toplam 246 kilometre uzun-
luğa sahip Aydın-Denizli ve Mer-
sin-Taşucu otoyollarının ihalesi 
gerçekleştirilecek. Karayollarında-
ki güvenliği ve konforu yükselt-
mek için 893 kilometre daha 
bitümlü sıcak karışım kaplama 
yapılacak. 

Tünellere 30 kilometre daha 
ilave edilecek, Halkalı-Kapıkule 
Hızlı Demiryolu’nun ihalesi ya-
pılacak, Konya Yüksek Hızlı Tren 
Garı hizmete sunulacak. Van Gölü 
için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feri-
botu seferlere başlayacak. Mersin 
ve Konya’da 2 milyon 596 bin ton 
kapasiteye sahip 2 lojistik merke-
zi faaliyete geçecek. Konya, İzmir, 
İstanbul, Ankara ve Kayseri’de 
toplam 73 kilometre şehir içi raylı 
sistem hattı yapımıyla, 248 araç 
alımı için ihaleye çıkılacak. 13,4 
kilometre uzunluğa ve 10 metre 
çapa sahip Silvan Tünelleri’nin 
ihalesi tamamlanacak.

“İKİNCİ BİR DENİZ SONDAJ 
GEMİSİ ALINACAK”

Enerji alanında Akkuyu Nükle-
er Santrali’nin ilk ünitesi 2023’te 
hizmete alınacak, Sinop Nükleer 
Santrali için çalışmalar devam 
edecek.  Şırnak ve Artvin’e doğal-
gaz vermeye başlanacak. Deniz-
lerdeki hidrokarbon arama faali-
yetleri için ikinci bir deniz sondaj 
gemisi alınacak. Soma ve Tunçbi-
lek’teki üretim yapılmayan kamu-
ya ait kömür sahaları özel sektö-
rün işletmesine açılacak.  Yaklaşık 
4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan 
toplam 3 bin megavat gücündeki 
güneş enerjisi santralleri için ila-
na çıkılacak. Eskişehir Alpu’da bin 
megavat kurulu güce sahip termik 
santral inşası için ihaleye çıkılacak. 
Adana-Yumurtalık’ta bir milyar 
dolarlık petrokimya tesisi yatırımı 
için arazi tahsisi yapılacak.

“BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN 
TAVİZ VERİLMEYECEK”

e-Devlet sistemi etkinleştiri-
lecek, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde icraat, plan ve proje takip 
sistemi kurulacak. İstanbul Ulus-
lararası Finans Merkezi Projesi 
başlatılacak.

Bütçe disiplininden taviz ve-
rilmeyecek, kamunun borçlanma 
maliyetleri düşürülecek. Yaklaşık 
40 milyar liralık kamu kaynağı 
tek hesapta yönetilerek, yılda 3-4 
milyar lira arasında ilave gelir elde 
edilecek.  Dış borçlanmada Çin 
piyasasına yönelinecek, Kalkınma 
Bankası yeniden yapılandırılacak, 
KOBİ’lere verilen destek artırıla-
cak, 1000 liranın altında emek-
li maaşı bırakmama sözü yerine 
getirilecek. 2019-2023 dönemine 
ilişkin stratejik plan, kasım sonuna 
kadar tamamlanacak. 

“ÖNCELİK ÇİN, MEKSİKA, RUSYA 
VE HİNDİSTAN PAZARLARI”
Sanayi ve Dış Ticaret sektö-

ründe ihracatı geliştirmek, yeni 
dönemde de önceliklerin başında 
yer alacak.  Eximbank’ın müşteri 
sayısı ve bunun içindeki KOBİ payı 
artırılacak. Yeni dönemde öncelik 
Çin, Meksika, Rusya ve Hindis-
tan pazarları olacak. Bunun için 
gereken ülke stratejileri ve eylem 
planları hazırlanacak. İhracatçıla-
rın işlemlerinin kendi tesislerinde 
yapılması uygulaması başlatıla-
cak. Hava, deniz ve demiryoluyla 
transit taşımalarda beyanname 
zorunluluğu kaldırılacak, karayo-
lunda ise ihracat refakat belgesine 
geçilecek. 

İhracat için gereken belgelerin 
bir bölümünün daha elektronik or-
tamda düzenlenebilmesi sağlana-
cak. Ticaret hacmini artırmak için 
Türkiye Ticaret Merkezi açılabile-
cek 35 yeni ülke ve şehir belirlene-
cek.  Yazılım, bilişim, sağlık, eği-
tim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil 
ihtisas serbest bölgeleri kurulacak. 
Ürün İhtisas Borsasının gelecek yıl 
işler hale getirilmesine yönelik ça-
lışmalar tamamlanacak. 

“EMLAK BANKASI TEKRAR 
FAALİYETE GEÇİRİLECEK”

Şehircilik ve konut projelerin-
de 100 günde 17 bin konut ve iş 
yeri hak sahiplerine teslim edile-
cek, 16 bin konut ve iş yerinin te-
meli atılacak.  Dar gelirliler için 15 
bin 523 konut satışa çıkarılacak, 
15 bin 506 konut inşasının ihale-
si tamamlanacak. Satışı mümkün 
gözüken 50 bin kamu konutuyla 
ilgili envanter çalışması tamam-
lanacak, ilk etapta 5 bininin satışı 
için işlemlere başlanacak. Emlak 
Bankası tekrar faaliyete geçirile-
cek, imar barışı kapsamında 13 
milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlem-
ler tamamlanacak. 

“MUSUL VE BASRA 
BAŞKONSOLOSLUKLARI 
FAALİYETE GEÇECEK”

Dış politikada ise Suriye’de 
güvenli hale getirilen bölgelere 
dönen misafirlerin sayısı 250 bini 
bulacak. Musul ve Basra Başkon-
soloslukları 100 günlük dönemde 
yeniden faaliyete geçirilecek. NA-
TO’nun Irak’taki misyonuna, Tür-
kiye’den bir komutan yardımcısı 
atanacak. 

İsrail devletinin hukuk ve in-
sanlık dışı saldırılarına maruz ka-

lan Filistinlilere destek sürecek.
“4 ANKA VE 6 SİHA ORDUNUN 
KULLANIMINA SUNULACAK”
Savunma ve güvenlik alanında 

ise Emniyete 3 bin polis amiri, 22 
bin 500 polis memuru, 7 bin bek-
çi; Jandarmaya 500 subay, 4 bin 
156 astsubay, 10 bin 175 uzman 
erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğına 44 subay, 98 astsubay, 300 
uzman erbaş alınarak güvenlik 
birimleri güçlendirilecek. Sınırlar-
daki mayın ve patlamamış mü-
himmatlar sebebiyle kullanılama-
yan 1,6 milyon metrekare alanın 
temizlik çalışmaları başlatılacak. 
MİLGEM Projesi’nin 3’üncü gemi-
si Burgazada Korveti, 27 Eylül’de 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 
teslim edilecek. Yerli ve milli eği-
tim uçağı HÜRKUŞ, Hava Kuvvet-
leri Komutanlığının envanterine 
alınacak. Milli insansız uçak AN-
KA’dan 4, SİHA’lardan da 6 adet 
daha ordunun kullanımına sunu-
lacak. 

Yurt dışında yaşayan vatan-
daşlardan bugüne kadar askerliğe 
müracaat edememiş olanların da 
dövizle askerlik hizmetinden fay-
dalanabilmesi sağlanacak.

Harita Genel Müdürlüğünün 
yerli harita-görüntüleme sistem-
leri olan HGM-Küre ve HGM-At-
las, tüm internet kullanıcılarının 
hizmetine sunulacak. Düzensiz 
göçün önlenmesi çalışmaları için 
İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve 
Kırıkkale’de 4 yeni geri gönderme 
merkezi daha kurulacak. Elazığ ve 
Van’a ilave olarak Gaziantep’te 
de Jandarma Taktik İHA Komu-
tanlığı kurulacak, Jandarmaya 
2 genel maksat helikopteri ve 6 
SİHA daha kazandırılacak. FETÖ 
operasyonlarında elde edilen di-
jital materyallerden 300 bininin 
daha incelemesi tamamlanacak.  
Emniyet ve Jandarma 459 yeni 
zırhlı araçla takviye edilecek, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 
füzeler, hassas güdüm kitleri, 
elektronik kripto anahtarları gibi 

savunma sanayi projelerinin tesli-
mi hızlandırılacak.

“30 KÜTÜPHANE, MİLLET 
KIRAATHANESİNE 

DÖNÜŞTÜRÜLECEK” 
Turizm yeni pazarlara açılacak, 

Çin’in turizm pazarındaki payını 
artırmak için eylem planı hazır-
lanacak.  İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezinin ihalesi sonuçlandırı-
larak, kütüphaneye dönüştürülen 
Rami Kışlası’nın birinci etabındaki 
fiziki gerçekleşme yüzde 45’e çı-
kartılacak. 

Kuleli Askeri Lisesi’nin müze-
ye dönüştürülmesi için gereken 
rölöve projeleri tamamlanacak. 

30 kütüphane, millet kıraatha-
nesine dönüştürülecek.  Yurt içi ve 
yurt dışında devam eden 9 resto-
rasyon çalışması tamamlanacak, 
İzmir-Bornova, Sinop ve Tekir-
dağ’daki 3 yeni kültür merkezinin 
inşası bitirilecek. 

“HER OKULDA EN AZ BİR
 POLİS MEMURU OLACAK”

Eğitimin içeriği konusunda 
hassasiyetle durulacak. Tüm okul-
larda tam gün eğitim gören öğren-
ci sayısı yüzde 68’den yüzde 71’e 
yükseltilecek. Okulları daha gü-
venli hale getirmek için 700 eği-
tim kurumu daha Kent Güvenlik 
Yönetim Sistemi’ne entegre edile-
cek. Güvenlik önceliği olan 30 bin 
okuldan başlayarak, her okulda en 
az bir polis memuru görevlendiri-
lecek. 

Öğretmenlerin mesleki eh-
liyet ve liyakatini güçlendirmek 
için yüksek lisans oranı artırılacak. 
Eğitim yöneticiliğinde profesyo-
nel sisteme geçilecek. Yabancı dil 
eğitimini etkin şekilde verebilmek 
için hem öğretmenlere hem de öğ-
rencilere yönelik yeni yöntemler 
devreye alınacak. Okul öncesi eği-
timinden üniversiteye kadar her 
aşamada öğrencilerin ilgi, yetenek 
ve becerilerinin gelişimini izlemek 
ve yönlendirmek için yeni bir sis-
tem kurulacak. 

Milli Eğitim Bakanlığının yapı-

sını, mevzuatını ve insan kaynağı-
nı yeniden yapılandırmak için bü-
yük bir veri sistemi oluşturulacak. 
Her okulun kendi şartları içinde 
geliştirilmesini sağlamak için kri-
terler belirlenecek, destekler buna 
göre sağlanacak.Yüksek öğrenime 
kayıtlı öğrencilerin askerlik du-
rumlarıyla ilgili işlemlerin e-Dev-
let sistemi üzerinden yapılabilme-
si temin edilecek. 

“1 MİLYON ÇOCUK, SPORTİF 
YETENEK TARAMASINDAN 

GEÇİRİLECEK” 
150 mahalle tipi spor sahası, 

20 okula spor salonu ve 10 futbol 
altyapı merkezi faaliyete geçirile-
cek. Yeni yapılacak 9 stadyumdan 
birinin yer teslimi, 3’ünün yıkımı, 
5’inin de proje çalışması tamamla-
nacak.  Okullarda sporu yaygınlaş-
tırmak için 1 milyon çocuk sportif 
yetenek taramasından geçirilecek.  
Karar alma süreçlerine katılımı 
sağlamak için 20 bin okulda genç-
lik temsilcileri belirlenecek. Sivil 
toplum kuruluşlarının gençlik ve 
spor alanındaki 400 projesine des-
tek verilecek. Lise ve üniversite 
öğrencisi 1001 gencin projeleri-
ni hayata geçirmelerine yardımcı 
olunacak. Yükseköğrenim yurt-
larının yatak kapasitesine 75 bin 
ilave yapılacak. Kamu yararına 
çalışan dernek ve vakıfların yurt-
larındaki 50 bin öğrenciye verilen 
beslenme yardımına, barınma yar-
dımı da eklenecek.

“OBEZİTEYLE MÜCADELE 
YAYGINLAŞTIRILACAK”

Sağlık alanında yoğun bakım-
lardaki sıkışıklığı gidermek için 
500 yeni yatak daha hizmete alı-
nacak. Kronik hastalıkları ve risk 
faktörlerini azaltarak sağlıklı nesil-
ler yetiştirmeye yönelik çalışma-
lar başlatılacak. Türkiye’yi sağlık 
turizminde marka haline getirmek 
için bu alanda faaliyet gösteren 
kurumların sayısı artırılacak, Ulus-
lararası Sağlık Hizmetleri Anonim 
Şirketi kurulacak. Sağlık Market 
uygulamasıyla, bu alandaki sarf 
malzemelerinin temini kolaylaştı-
rılacak. Kamu hastanelerinin acil 
servislerindeki yığılmayı engel-
lemek için gereken önlemler alı-
nacak. Obeziteyle mücadele yay-
gınlaştırılacak, acil ihtiyaç olan ve 
yaygın kullanılan aşıların ülkede 
üretimi için proje çağrısına çıkı-
lacak. İlaçta ve tıbbi cihazda, çok 
uluslu şirketler için yerelleşmeyi, 
Türk firmaları için de yerlileşme-
yi ve millileşmeyi teşvik edecek 
bir sistem kurulacak. Evde sağlık 
hizmetlerinden yararlanan hasta 
sayısı yüzde 20 artışla, 1 milyon 
200 bin kişiye çıkarılacak. 112 
merkezlerinin sayısı 32’den 42’ye 
çıkarılacak. 

“YERLİ VE MİLLİ 5G İÇİN 
ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK”
Yüksek teknolojili ürünlere 

destek sağlamak için fon şirketle-
riyle protokoller imzalanacak. Tür-
kiye Uzay Ajansı kurulacak, yerli 
ve milli 5G ve ötesi için çalışmala-
ra başlanacak. 

Yerli uydular için projeler ge-
liştirecek, Uzay Teknolojileri Op-
tik Sistemler Araştırma Merkezi 
açılacak. Yüksek güçlü lazer silah 
sistemlerinin araca takılı testleri-

ne başlanacak. Milli Güvenli Veri 
Depolama Sistemi, üniversitelerin 
ortak kullanımına sunulacak.

Milli güvenli mesajlaşma sis-
teminin testlerini, TAI, TÜBİTAK, 
BİLGEM, MAM gibi kritik ku-
rumlarda gerçekleştirilecek. 3,5 
milyon metrekare alanda kuru-
lan Bilişim Vadisi’nin ilk etabının 
ikinci kısmı tamamlanacak. Ar-Ge 
merkezlerinin sayısı yüzde 10, ta-
sarım merkezlerinin sayısı yüzde 8 
artırılacak. 

“ÜRETİCİYE 50 BİN KOYUN 
VERİLECEK”

Kırsal kalkınmaya yönelik 7 
projeye 710 milyon lira destek 
sağlanacak. Damızlık koyun pro-
jesi kapsamında üreticilere, Ziraat 
Bankası kredisiyle 50 bin koyun 
verilecek. 

8 bin 300 hektar alan daha su-
lamaya açılacak, 8 bin 500 kişiye 
ilave istihdam sağlanacak. 

Kralkızı-Dicle, Mardin-Cey-
lanpınar Ovaları, Suruç, Bozova 
gibi önemli sulama projelerinde 
biten kısımlar hizmete sunulacak. 
Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal 
Barajı 5’inci Kısım, Sivas-Divriği 
ve Alanya İçmesuyu Projeleriyle 
344 bin vatandaşa temiz ve yeterli 
içme suyu sağlanacak. 

Yaklaşık 40 bin hektar alanda 
daha arazi toplulaştırma çalışma-
ları bitirilecek. 

Ergene Nehri’nin suyunu te-
mizlemek için yürütülen proje 
kapsamında Marmara Derin De-
şarj Sistemi tamamlanacak. Su-
dan’da ülkeye tahsis edilen 780 
bin hektar tarım arazisini yatı-
rımcılara açmak için 12 bin 500 
hektarlık alanda kurulacak örnek 
çiftlikle ilgili ortak şirket faaliyete 
geçirilecek.

“İSTANBUL VE KONYA’DAKİ 
MİLLET BAHÇELERİ AÇILACAK”
Beşi bu dönemde tamamlana-

cak millet bahçelerinden 6’sının 
inşasına, 22’sinin de projelerine 
başlanacak.  İstanbul-Kayaşehir, 
Baruthane, Esenler ve Konya Me-
ram Millet Bahçeleri açılacak.  İs-
tanbul Kayaşehir’in 2, 3 ve 4’üncü 
etapları, Pendik, Validebağ, Kü-
çükçekmece, Ayazma ile Diyarba-
kır Dicle Vadisi’nde Millet Bahçe-
si inşasına başlanacak.  İstanbul 
Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu 
Beştelsiz, Ankara AKM sahası ve 
Gölbaşı, Konya, Yozgat-Sorgun ile 
stadyumdan dönüştürülecek Ada-
na, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, 
Gaziantep, Giresun, Hatay, Ma-
latya, Mersin, Sakarya, Samsun, 
Sivas, Trabzon Akçaabat ve Avni 
Aker Millet Bahçeleri’nin projeleri 
hazırlanacak.  Er ve erbaşların ai-
lelerinin de sağlık hizmetlerinden 
faydalanabilmeleri temin edilecek. 
Sosyal hizmet merkezlerinin sayısı 
298’den 313’e çıkarılacak. İhti-
yaçlarını tespit için ziyaret edilen 
hane sayısı 526 binden 826 bine 
çıkarılacak.

“28 MİLYON TEBLİGAT 
ELEKTRONİK ORTAMDA”

Yeni adli yılla “Yargıda Hedef 
Süre Uygulaması”na geçilecek. 
Yargı birimlerince yapılan 40 mil-
yon tebligattan 28 milyonunun 
elektronik ortamda gerçekleştiri-
lebilmesini mümkün kılacak bir 
altyapı oluşturulacak.  Öncelikle 
Konya ve Sakarya Bölge Adliye 
Mahkemeleri, bir sonraki hedef 
olarak Kayseri, Trabzon, Diyarba-
kır ve Van bölge adliye mahkeme-
leri faaliyete geçirilecek. Çocuklara 
karşı işlenen “cinsel istismar suç-
ları” konusunda cezai düzenleme-
ler yapılacak. 

31 İLDE DAHA 
NARKOTİMLER KURULACAK
Doğu sınırlarında devam eden 

fiziki güvenlik ve aydınlatma pro-
jeleri tamamlanacak. 

Güvenlik yollarının uzunluğu 
yüzde 10 artırılarak 2 bin 526 ki-
lometreye çıkartılacak. Kent Gü-
venliği Yönetim Sistemi yüzde 20, 
Mobil Plaka Tanıma Sistemi yüzde 
27 yaygınlaştırılacak. 81 vilayette-
ki İl Koordinasyon Kurulu faaliyet-
leri, yatırımların her aşamasının 
anlık izlenmesine imkan verecek 
şekilde izlenecek. Uyuşturucuyla 
daha etkin mücadele için 31 ilde 
daha narkotimler kurulacak, 81 
ilin tamamı bu kapsama alınacak.
n AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, 
ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan 

savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük 
hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı.
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İncirlik Üssü’ndeki ABD’li askerlere gözaltı talebi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı baş-

vurarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General 
Joseph Votel ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların 
da aralarında bulunduğu 11 ABD’li askerin tutuklan-
masını istediler. 

TAYDER, Av.Berzan Toprak aracılığıyla ABD 
Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel 
ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların da bulunduğu 
11 ABD’li asker hakkında Adana Cumhuriyet Baş-
savcılığı̀ na ‘FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün amaçları 
ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek sure-
tiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düze-
nini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya 
tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlike-
ye atmak’ suçlarından 60 sayfalık bir dilekçe ile suç 
duyurusunda bulundu.  Dilekçede yer alan “Türki-
ye’nin Rusya ve İran’la ilişkilerinden rahatsız olan 
ABD derin devletinin, 15 Temmuz akşamı Ankara’yı 
bombalayan uçakların İncirlik t̀en kalkmış olması ve 
bu hava üssünün genel olarak ABD’li subaylar tara-
fından kullanılmış olması’ ibaresi dikkat çekti. n AA

İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü YPG/PKK’nın çocukları silah altına alıp savaştırmaya 
devam ettiğini, bu süre içerisinde aileleriyle iletişim kurmalarına dahi izin vermediğini bildirdi

Terör örgütü YPG/PKK 
çocukları savaştırıyor
İnsan Hakları Gözlemevinin 

yayımladığı raporda, Birleşmiş Mil-
letlerden elde edilen verilere göre, 
YPG/PKK’nın geçen yıl safına kattığı 
çocuk sayısında ciddi artış olduğu 
belirtildi.

Raporda, “Silahlı grup, bir kıs-
mı aileleri kontrolünde kamplarda 
yaşayanlar dahil, çocukları saflarına 
katmayı derhal durdurmalı.” ifadesi 
kullanılarak, 18 yaşından küçükleri 
silah altına almanın uluslararası hu-
kukça yasaklandığı, 15 yaşından kü-
çük çocukların bu uygulamaya tabi 
tutulmasının ise savaş suçu olduğu 
vurgulandı. 

Örgütün işgalindeki kamplar-
dan çocukları ailelerinin haberi dahi 
olmadan kaçırdığı, akıbetleriyle ilgili 
bilgi sahibi olmalarını engellediği 
kaydedildi.

ifadesinin kullanıldığı raporda, 
çocukları kaçırılan ailelerle yapılan 
röportajlara da yer verildi. 

Söz konusu 8 ailenin 13-17 yaş-
larında 6 kız ve 2 erkek çocuğunun 
silah altına alındığına dikkat çekilen 
raporda, bu çocukların sözde eğitim 
kamplarında tutulduğu ancak 16 
yaşındaki bir erkek çocuğun Rak-
ka’da çatışmada hayatını kaybettiği 
bilgisi paylaşıldı. 

BM’nin çocukların silahlı ça-
tışmalardaki rolüne ilişkin 2017 
raporuna atıfta bulunularak, YPG/
PKK’nın 2017’de 224 çocuğu silah 
altına aldığı, 2016’ya göre bu ra-

kamın neredeyse 5 katına çıktığına 
dikkat çekildi.

“ONU BİR ARABAYA 
KOYDULAR VE RAKKA’DA 

ÖN SAFLARA GÖTÜRDÜLER”
Raporda, röportaj yapılan ailele-

rin tümünün çocuklarının örgütün 
vaatleri neticesinde kendi istek-
leriyle örgüte katıldığını söylediği 

aktarıldı.  13 yaşındaki bir kız çocu-
ğunun annesinin, “Fakiriz. Kızıma 
yeni kıyafetler ve para vereceklerini 
söylediler.” sözlerine yer verildi. 

17 yaşındaki bir kız çocuğunun 
annesinin “Kızımla hiç konuşma-
dım. Sadece ölü mü diri mi onu 
bilmek istiyorum.” ifadesinin yer 
aldığı raporda, 16 yaşındaki oğlunu 

Rakka’daki savaşta kaybeden anne-
nin bazı fotoğraflar gösterdiği belir-
tildi. Raporda, fotoğraflarda oğlunu 
silah taşırken ve askeri üniforma 
ile gördüğünü dile getiren annenin, 
“Onu bir arabaya koydular ve Rak-
ka’da ön saflara götürdüler.” ifade-
leri yer aldı.
n AA

‘BDDK’nın düzenlemesi tasarrufu artıracak’
Tüketici örgütlerinin temsilci-

leri, Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumu’nun (BDDK) tak-
sit sayısı ve vade sınırlarına ilişkin 
düzenlemesinin yerinde olduğunu 
belirterek, bu düzenlemenin tasar-
rufu artırabileceği ve tüketiciyi aya-
ğını yorganına göre uzatmaya zor-
layabileceği görüşünde birleşiyor. 
BDDK tarafından, finansal istikrarın 
güçlendirilmesi ve makroekonomik 
dengelenme sürecinin desteklen-
mesi kapsamında kredi kartı taksit 
sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sı-
nırlarına ilişkin yönetmeliklerde de-
ğişiklik yapılmasını içeren taslaklar 
hazırlandı.BDDK Başkanı Mehmet 
Ali Akben’in “Taslaklarla enflasyo-
nun düşürülmesi ile cari açık, ithalat 
ve hane halkı borçluluğunun azaltıl-
masına destek verilmesi amaçlan-
dı.” şeklinde değerlendirdiği düzen-
leme, tüketici derneklerini de mutlu 
etti.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) 
Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 
taslakta ön görülen değişikliklerin 
son derece yerinde olduğunu kay-
detti. Ağaoğlu, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun (BTK) da üze-
rine düşen görev olduğunu savuna-
rak, şu ifadeleri kullandı:

“Elektronik haberleşme sektö-
ründe faaliyet gösteren işletmelerle 
ilgili düzenleme yapmaya BDDK 
görevli ve yetkili olmadığından, ta-
sarrufa yönelik bu önlemlerin sür-
dürülebilmesi için BTK’nın da hazır-

layacağı yasal düzenleme ile önlem 
alması lazımdır. Örneğin, bireysel 
abonelere taahhütlü cihaz verilme-
si yasaklanmalı veya azami 12 ay 
taksit imkanı tanınmalıdır. Zaten 
aboneliklerin, bir yıldan uzun süreli 
yapılması halinde, 6502 sayılı ka-
nunun 52. maddesinin 4. fıkrasına 
göre; tüketiciler dilediği anda, her-
hangi bir gerekçe göstermeksizin 
aboneliği cezasız iptal edebiliyorlar. 
Bu yüzden bazı açıkgöz tüketiciler, 
taksitle cihaz edinebilmek için 36 ay 
gibi vadeyle taahhütlü abonelik söz-
leşmesi imzaladıktan sonra, taksitli 
cihazı aldığının ertesi günü abone-
liği iptal ederek cihazın taksitlerini 
ödemeyi sürdürebiliyorlar. Bunu 
öngören GSM operatörleri ve İSS’ler 
taksitle cihaz verme yöntemiyle tü-
keticileri kendilerine abone ederken, 
cihazın bedeline vade farkını fazla-
sıyla ekleyerek yine de kazanç sağ-

layabiliyorlar.”
Ağaoğlu, BDDK’nın geçmişte 

kuyum sektöründe kredi kartına 
taksiti yasaklamasına rağmen, bir 
süre sonra gelen tepkileri göz önü-
ne alarak yönetmelikte değişiklik 
yaptığını ve 4 taksite kadar kartla 
alışverişe imkan sağladığını anım-
sattı. Yeni düzenlemede kuyum 
sektöründe kartla alışverişte taksitli 
satışın tekrar yasaklanmak istediğini 
dile getiren Ağaoğlu, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Ülkemiz insanının ni-
şan düğün, sünnet gibi törenlerde 
takı takma geleneği vardır. Özellikle 
dar gelirli vatandaşlarımızın bu tür 
davetlere iştirak ettiklerinde takı 
olarak hediye verecekleri çeyrek al-
tını 320 lira verip tek seferde öde-
mesi bütçesini sarsabileceğinden 
o alışverişi makul bir fark ödeyerek 
340 liraya yapıp, ayda 85 liralık 
taksitlerle küçük dilimler halinde 

ödemek isteyecektir. Bu nedenle 
kuyumda kartlı alışverişte azami 4 
taksit uygulaması sürdürülmelidir.” 
Tüketici Dernekleri Federasyonu 
(TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, 
bu düzenlemenin bilinçli olmayan 
tüketicinin gereksiz harcamasının 
önüne geçebileceğini belirterek, 
ancak harcamalarını bilinçli yapan, 
ihtiyacını uzun vadelerle ve komis-
yon ödemeden yapmak karşılamak 
isteyen bilinçli tüketiciye zarar vere-
ceğini söyledi.

“Taksit sayısının azaltılması tü-
keticinin ayağını yorganına göre 
uzatmasını sağlayabilir.” diyen Ko-
çal, ancak, cep telefonu, tablet ve 
bilgisayar alımı amacıyla kullandırı-
lan kredilerin 48 aydan 12 aya dü-
şürülmesinin gerçekten ihtiyacı ve 
komisyon farkı ödemeden uzun va-
deyle mobil cihaz almak isteyenleri 
mağdur edebileceğini aktardı.

Koçal, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Kredi kartı ile alışverişler-
de taksit sayısının düşürülmesinin 
tüketiciyi tasarrufa yönlendireceği 
düşünülüyor. Ancak iç tüketimin bi-
raz yavaşlayacağı belirtiliyordu. Biz-
ler, eğer tüekticileri bilinçlendirebi-
lirsek bu tarz düzenlemelere ihtiyaç 
dahi kalmaz. Ayrıca bu düzenleme-
nin ana amaçlarından birisinin ban-
kaların risklerini azaltmak olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü kredi türle-
rinde sadece tüketici kredilerinde 
taksit sayısı düşürülmüş.”
n AA

 Her geçen gün 
dünya haritasında ki 
yerimizi daha ciddi sor-
guluyoruz. Bu haritada 
var olma savaşı  veri-
yoruz. Son günlerde 
ABD – Türkiye ilişkileri 
arasında ki gerginliğin 
kaynağı da bu. Size 
çok kılışe bir laf söy-
leyeyim dünya beşten 
büyüktür ama Akdeniz 
‘den küçük... İşte bütün olay bundan 
ibaret. Bazılarımız bunun faturasını 
hükümete kesebilir. Ama maalesef 
yine yanlış bakış açısı. Durum çok 
net yok olmamak için baş kaldırmak 
gerek. Yani başta kim olursa olsun 
kararlı ve milli bir duruş sergileme-
li. Şunu çok açıkça görmeliyiz ki bu 
mesele ne bireysel bir meseledir 
nede siyasi bir mesele.

 Bakalım dünya daki tabloya, 
tabloda her ne kadar  yaptırımlar 
görünse de hala avantajlı taraflar 
var. Bir kere hala ABD ve Çin gibi 
bir muhatabımız var ve bizi ciddiye 
almak zorundalar. Her ikisi de olduk-
ça mantıklı ve riskli kararlar vermek 
zorundalar. Şu durumda her ne ya-
pılırsa yapılsın en karlı Taraf Türkiye 
dir. Yoksa Akdeniz meselesi çoktan 
bitmişti.

 Zeytin dalı operasyonu icra edi-
lirken şehir merkezine girmeyelim, 
sınırlarımızı arındıralım yeter diyen 
zihniyete sesleniyorum. Çin hayatta 
kalmak istiyorsa İpek yolunu bizimle 
paylaşmak zorunda çünkü Amerika 
nın  SAFINDA yer almayan tek askeri 
güç Türkiye.

 Çin tarafında her ne kadar 
önemli  sinyaller alsak da henüz net 

bir karar çıkmış değil 
alternatif aranıyor ama 
mealasef her yol Tür-
kiye den geçiyor. Ve 
en önemlisi hükümette 
bunun farkında. İpek 
yolunun kontrolünü 
kaybetmek fikrinden 
dahi hoşlanmayan 
ABD nin son günler-
deki fevri kararları da 
bu sebepten. Ve hatta 

Hakkari Yüksek ovada ki iki masum 
canımızın acısının kaynağında bu 
büyük kriz. Ülkemizde hangi silah 
yada bomba patlarsa patlasın arka-
sında dünya güçleri var demektir. 
Coğrafyamızın ve insanımızın kade-
rinde  terörle yanmak var. Namusu 
ve vicdanı olmayan gözü dönmüş 
zalimlerle çarpışmak var. Küçücük 
bebeği dahi vatan uğruna şehit ver-
mek var...

 Dedelerimizin çok tesirli bir 
ifadesi geliyor aklıma ‘’DÜŞMANIN 
DAHİ NAMUSLUSU EFDALDİR.’’ 
Namusu ile çarpışan erlere ne oldu 
dünya lideri pkk nın arkasına   sığın-
mış. Akdeniz en derin meselemiz 
tarih kitaplarında sıcak denizler ifa-
desinden çıkıp can damarımız haline 
gelmiştir. 

 Son olarak Yüksekova’da ön-
ceki gün, eşi Jandarma Astsubay 
Çavuş Serkan Karakaya’yı görev 
yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten 
sonra kendi otomobiliyle dönerken, 
PKK’lı teröristlerin el yapımı patla-
yıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit 
olan Nurcan Karakaya ve oğlu Be-
dirhan Mustafa Karakaya ya Cenabı 
Allah tan Rahmet  Yakınlarının ve 
Milletimizin başı sağ olsun..

DÜŞMANINDA NAMUSLU OLANI EFDALDİR!

Zeka geliştirici olarak bilinen 
sudoku ve çapraz bulmaca gibi 
oyun ve uygulamaların oyunların 
insan zekasına bir etkisi olmadığı 
öne sürüldü. Kanada’nın Ontario 
eyaletinin Londra kentindeki Wes-
tern Üniversitesi’nde yürütülen 
çalışmada sudoku, çapraz bulmaca 
gibi zeka geliştirici oyunların aslın-
da insanlarda zeka gelişimine ya 
da genel IQ seviyesine etkisi olma-
dığı belirtildi.

Üniversitenin Beyin ve Zeka 
Enstitüsünde yapılan araştırmaya 
katılanlar iki gruba ayrıldı. Birinci 
grup 20 gün boyunca zeka gelişti-
rici uygulamalar ve oyunlar oynar-
ken, diğer grup bu sürede hiçbir 

zeka geliştirici oyun oynamadı.
Daha sonra iki grup aynı teste 

tabi tutuldu. 20 gün boyunca zeka 
geliştirici oyunlar oynayanlar test-
ten diğer grupla benzer sonuçlar 
aldı.

Araştırma ekibinden Bobby 
Stojanoski, beyin geliştirici oyun-
ları oynayanların bu tür oyunlar 
oynamayanlardan daha iyi sonuç-
lar almadığını belirterek, bilişsel 
gelişim için düzenli egzersizin, 
sosyalleşmenin, sağlıklı beslenme-
nin ve iyi uykunun daha önemli 
olduğunu vurguladı. Araştırmanın 
sonuçları “Neuropsychologia” der-
gisinde yayımlandı. 
n AA

Sudoku ve çapraz bulmaca
zeka geliştirmiyor

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

 İnsan Hakları Gözlemevinin yayımladığı raporda, Birleşmiş Milletlerden elde edilen 
verilere göre, YPG/PKK’nın geçen yıl safına kattığı çocuk sayısında ciddi artış olduğu belirtildi.
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Afganistan’ın Paktiya vilayeti Vali sözcü-
sü Abdullah Hasret, saldırganın üzerine 
yerleştirdiği bombayı, Paktiya’nın Gerdiz 
şehrindeki Hazara Şiilerin gittiği bir camide 
cuma namazı sırasında infilak ettirdi-
ğini söyledi. Saldırıda 8 kişinin hayatını 
kaybettiğini ifade eden Hasret, 12 kişinin 
de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz 
üstlenen olmadı.
n AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı 
Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat 
alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye fa-
aliyetlerini sürdürüyor. Genelkurmay Baş-
kanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 
Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç 
arasında kalan hatta, 24’üncü koordineli/
bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.
n AA

Afganistan’da 
intihar saldırısı

TSK’dan Münbiç’te 
24’üncü devriye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Mike 
Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin “Çok sayıda konuyu 
ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler” ifadele-
rini kullandı. Sözcü Nauert, iki bakanın Singapur’da yaptığı 
görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bakan Pompeo, Tür-

kiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Singapur’da 3 
Ağustos’ta ASEAN Bakanlar Toplantısı’nda görüştü. Çok 
sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleş-
tirdiler. İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması 
için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir bir-
liğine vardılar.”
n AA

‘Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler’

Suudi Arabistan’ın Cidde ken-
tinde düzenlenen törende, “2018 
Hac Medya Planı” çerçevesindeki 
girişimler ve stratejilerin tanıtımının 
yanı sıra bu yıl için belirlenen “Dün-
ya Kraliyetin Kalbinde” sloganıyla 
ilgili sunum yer aldı.

Sunumda ayrıca “hacda medya 
yönetimi stratejisi, temel mesajlar, 
uluslararası medya planı, medya so-
runlarıyla yüzleşmek için hazırlanan 
proaktif medya planı ve hacla ilgili 
dijital tanıtım kampanyası” hakkın-
da bilgi verildi.

Törene, Suudi Arabistan Medya 
Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad 
(ortada) da katıldı. Törende konuşan 
Bakan Avvad, hac haberlerinin te-
mel birincil kaynağı olacak internet 
sitesinin (hajjmedia.gov.sa) yayına 
başladığını belirtti.

Kraliyetin, bu büyük organizas-

yonu kendi izleyicilerine ve okuyu-
cularına aktarmak isteyen kanallar, 
uluslararası haber ajansları ve çe-
şitli medya kuruluşları için altyapı 
oluşturduğunu vurgulayan Avvad, 
bu yıl hac mevsimini takip edecek 
800’den fazla yabancı basın mensu-
bunu ağırlayacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan Medya Bakanı 
Avvad, yerli ve yabancı basın men-
supları için Mekke’de ve kutsal me-
kanlarda medya merkezlerinin de 
hazırlandığına dikkati çekti.

Avvad, söz konusu merkezlerde, 
“canlı görüntü ve fotoğraf hizmeti-
nin sunumu, hac ve umre adayları 
için kolaylık sağlanması amacıyla 
Suudi Arabistan’ın Kabe ve Mescid-i 
Nebevi’nin genişletilmesi ve çevre-
sindeki kentsel alanların gelişimi” 
hizmetlerinin sunulacağını kaydetti.
n AA

Fas’ın yarım kalmış kültür
hazinesi: ‘Hassan Camisi’

Almanların çoğu ırkçılığı 
sorun olarak görüyor

Fas’ın başkenti Rabat’taki ta-
rihi “Hassan Camisi”, şehre gelen 
ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.  
Günümüze sadece yarım kalmış 
dikkat çekici minaresi ve tavan 
desteği olarak düşünülen sütunları 
ulaşsa da “Hassan Camisi”, Ra-
bat’ta görülmesi gereken başlıca 
tarihi mekânlar arasında sayılıyor.  
Caminin yapımına Muvahhidler 
(1121-1269) döneminde, İspan-
yolları yenilgiye uğratan Emir Ya-
kub el-Mansur’un talimatıyla baş-
lanmış. 

Emir Mansur, zaferinin anısına 
minaresinin yüksekliği 80 metreye 
ulaşan büyük bir cami yapılması-
nı istemiş. Ancak caminin inşası 
Mansur’un 1199 yılında ölümü-
nün ardından tamamlanamamış, 
minarenin yüksekliği de 44 metre-
de kalmış.

Kırmızı kum taşından yapılan 
ve bugün “Hassan Kulesi” olarak 
adlandırılan minare, Endülüs mi-
marisinin nakış ve süslemelerini 
barındırıyor. Caminin kalıntıları ise 
yapının 180 metre genişlikte, 140 
metre eninde ve 400 sütun üzerine 
inşa edilmesinin planlandığını gös-
teriyor.  Tarihi Hassan Camisi’nin 
yakınında Endülüs mimarisi ve Fas 
modeliyle inşa edilen yeni caminin 
içinde ise Fas’ın bağımsızlık savaşı-
nın lideri Fas Kralı 5. Muhammed 
ve 1962 yılında türbeyi inşa ettiren 
oğlu Kral 2. Hasan ile diğer oğlu 
Mevlana Abdullah’ın mezarları 
yer alıyor.  Türbenin dört tarafında 
inşa edilen kapıların her birinde de 
Fas’ın Kraliyet Sarayı nöbetçileri, 
geleneksel kıyafetleri ve ellerinde 
tüfekleriyle nöbet tutuyor.
n AA

Almanların büyük çoğunluğu 
ülkedeki ırkçılığı sorun olarak gö-
rüyor. 

Almanya Birinci Televizyon ka-
nalı ARD’nin Infratest dimap şirke-
tine yaptırdığı ankette, Almanların 
yaklaşık 3’te 2’sinin ırkçılığı ciddi 
bir sorun olarak gördüğü belirtildi. 

Ankette, ırkçılığın “çok büyük” 
veya “büyük” sorun olarak gören 
Almanların oranının yüzde 64 ol-
duğu kaydedildi.  Irkçılığı “küçük” 
ya da “çok küçük” sorun olarak gö-
renlerin oranı yüzde 30 çıkarken, 
araştırmaya katılan Almanların 
yüzde 5’i ise ırkçılığın sorun “ol-
madığını” savundu. 

Ankete katılan göçmenlerin 
yüzde 68’i de ülkede ırkçılığı “çok 
büyük” veya “büyük” sorun olarak 
niteledi. Almanların yüzde 62’si 
uzun süreden beri Almanya’da 
yaşayan göçmenlerin ülkeye “çok 
iyi” ya da “iyi” uyum sağladığını 
söylerken, Almanların yüzde 33’ü 
de bu gruptaki göçmenlerin ülkeye 
uyumunun “kötü” veya “çok kötü” 
olduğunu savundu.

Son yıllarda Almanya’ya gelen 
göçmenlerin uyumu ile ilgili de Al-
manlar, bu gruptaki göçmenlerin 
uyumunun “kötü” veya “çok kötü” 
olarak değerlendirenlerin oranı 
yüzde 68 oldu. Ankete katılanların 
yüzde 28 ise ülkeye kısa süre önce 
gelenlerin uyumunu “çok iyi” veya 
“iyi” olarak görüyor. Türk asıllı 

futbolcu Mesut Özil’in yaklaşık iki 
hafta önce Alman Milli Takımı’n-
dan ırkçı ve ayrımcı saldırılar nede-
niyle ayrılmasından sonra ülkede 
ırkçılık ve göçmenlerin uyumu ko-
nusunda ülke genelinde tartışma 
başlamıştı. 

Öte yandan, aynı ankette Al-
manya’da iktidarın büyük ortağı 
Hristiyan Birlik CDU/CSU parti-
lerinin oy oranının düştüğü belir-
tildi.  Ankete göre, Başbakan An-
gela Merkel’in liderliğindeki CDU/
CSU’nun oy oranı bir ay öncesine 
göre 1 puan düşerek yüzde 29’a 
geriledi. CDU/CSU’nun bu oy ora-
nının şimdiye kadar ölçülen en 
düşük seviye olduğu ifade edildi. 
İktidarın diğer ortağı Sosyal De-
mokrat Parti (SPD) ise bir ay önceki 
oy oranını koruyarak yüzde 18’de 
yer aldı.  Ana muhalefet partisi 
aşırı sağcı Almanya için Alternatif 
(AfD) partisi ise oy oranını 1 puan 
artırarak yüzde 17’ye yükseldi.

Yeşillerin oyu da 1 puan arta-
rak yüzde 15’e ulaşırken, Sol Parti 
yüzde 9’da kaldı. 

Oy oranında bir ay öncesine 
göre yüzde bir gerileme yaşayan 
Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüz-
de 7’ye düştü. 2017’nin eylül ayın-
da yapılan genel seçimde, CDU/
CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, 
AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, 
Sol Parti yüzde 9,2 ve Yeşiller yüz-
de 8,9 oy almıştı. n AA

Hollanda MÜSİAD şubeleri, son yıllarda yıpranan ilişkilerin, iki devletin de iyi niyet göstermesi 
neticesinde tekrar düzelme aşamasına girmesinin büyük bir önem taşıdığını belirtti

‘Türkiye-Hollanda ilişkilerinin 
düzelmeye başlaması önemli’

Hollanda Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) şube-
leri, son yıllarda yıpranan ilişkilerin, 
iki devletin de iyi niyet göstermesi 
neticesinde tekrar düzelme aşama-
sına girmesi ve Ankara ile Lahey 
büyükelçilerinin en kısa sürede gö-
revlerine başlamaları konusunda 
varılan uzlaşmanın büyük bir önem 
taşıdığını belirtti.

Hollanda MÜSİAD şubeleri adı-
na, Utrecht Şube Başkanı Ali Kök-
lü, Den Haag Şube Başkanı Ham-
za Çelik, Rotterdam Şube Başkanı 
Mustafa Duyar ve Amsterdam Şube 
Başkanı Ümit Akbulut, Türkiye ile 
Hollanda arasında normalleşme 
sürecine giren siyasi ilişkiler ile ilgili 
ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, MÜSİAD Hollanda 
şubeleri adına, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin normalleşme sürecine gir-
mesine dair atılan olumlu adımların 
memnuniyetle karşılandığı belirti-
lerek, “Son yıllarda yıpranan ilişki-
lerin, iki devletin de iyi niyet gös-
termesi neticesinde tekrar düzelme 
aşamasına girmesi ve Ankara ile La-
hey büyükelçilerinin en kısa sürede 
görevlerine başlamaları konusunda 
varılan uzlaşma, büyük bir önem ta-
şımaktadır.” ifadesi kullanıldı. 

Hollanda ve Türkiye arasında-
ki iki taraflı ilişkilerin, 400 yılı aşkın 
bir geçmişe sahip olduğu hatırlatı-
lan açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Bu ilişkiler neticesinde ciddi bir 
dostluk bağı oluşmuştur. Aynı za-
manda güçlü askeri, ekonomik, ti-
cari, siyasi ve kültürel ilişkilerin de 
geliştiği vakidir. NATO ortaklığının 
yanı sıra Hollanda’nın Türkiye’de 
25, Türkiye’nin ise Hollanda’da 9,2 
milyar dolarlık bir yatırımı bulun-
maktadır. Hollanda’nın Türkiye’de 
faaliyet gösteren şirket sayısı 2 bin 
500’ü aşmış ve böylelikle Almanya 
ve İngiltere’den sonra üçüncü sıraya 
yükselmiştir. Diğer taraftan Hollan-
da’daki Türk girişimcilerin sayısı ise 
23 bine ulaşmıştır. Türkiye, geçti-
ğimiz yıl 900 bin Hollanda vatan-
daşını turist olarak ağırlamışken, 
Hollanda’da mukim Türklerin sayısı 
ise 450 bini aşmıştır. Bu bağlamda, 

Türkiye ve Hollanda’nın siyasi ve 
ticari ilişkilerini daha rasyonel bir 
seviyede yürütmeleri gerektiğini ve 
hatta daha ileri seviyelere taşınması 
gerektiğine inanmaktayız. MÜSİAD 
olarak temennimiz, atılan bu dosta-
ne adımların kalıcılığının sağlanma-

sı ve tüm STK’larımızın bu süreçte 
yapıcı ve aktif bir rol oynamasıdır.” 

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen MÜSİAD Yurt Dışı Teşki-
latlanma Başkanı İbrahim Uyar, 
MÜSİAD’ın Hollanda’da ticari dip-
lomasiye yönelik etkin bir faaliyet 

yürüttüğünü belirterek, Hollanda ile 
tarihi süreç içerisinde oldukça yakın 
ilişkiler kurulduğunu, MÜSİAD ola-
rak, sekteye uğrayan ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi adına çalışmalarına hız 
kesmeden devam edeceklerini bil-
dirdi. n AA

Suudi Arabistan ‘2018 Hac Medya Planı’nı açıkladı

Hollanda MÜSİAD şubeleri, Ankara ile Lahey büyükelçilerinin en kısa sürede 
görevlerine başlamaları konusunda varılan uzlaşmanın büyük bir önem taşıdığını belirtti.
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Yaklaşık 2 yıldır faaliyet göste-
ren Girişimci İşadamları Vakfı Konya 
Şubesi bir taraftan girişimcilerin elin-
den tutarak onları iş hayatına yön-
lendirmeye çalışırken; diğer yandan 
da işadamlarının ticari faaliyetlerini 
geliştirmeye dönük eğitsel çalışmalar 
yapıyor

Türkiye ekonomisinin önemli 
merkez üslerinden biri olan Konya’da 
ekonomi faaliyetlerinin ve ihracatın 
artırılmasına yönelik olarak faaliyet 
gösteren bir vakıf olan Girişimci İşa-
damları Vakfı (GİV) Konya Şubesi, 
2 yılı aşkın bir süredir işadamlarına 
hizmet ediyor. GİV Konya Şubesi’nin 
Başkanı Fatih Ceylan, vakfın kuru-
luş amacını, yapılan faaliyetleri ve 
geleceğe dönük hedeflerini anlattı. 
Girişimcilere gereken desteği vere-
rek şehir ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamayı amaçladıklarını dile geti-
ren Başkan Ceylan, “Konya’dan ya 
da Türkiye’den çıkacak girişimcilerin 
ülke ekonomisini sırtlayabileceğine 
inanıyoruz” diye konuştu. 

Fatih Ceylan kimdir?
1979 Konya Ereğli doğumluyum. 

Annem ve babam devlet memu-
ru olduğu için sürekli Ereğli dışında 
ikamet ettim. Konya’da Uluırmak 
Mahallesi’nde yetiştim. İlk ve ortao-
kulun bir kısmını Kadınhanı’nda oku-
dum. Ortaokulun kalan kısmı ve lise 
ile üniversiteyi Konya’da bitirdim. 
2 yıllık teknik üniversite ve 4 yıllık 
kamu yönetimi mezunuyum. Çocuk 
yaşlarımdan bu yana ticarete olan 
merakım ve sanayiye olan hevesim 
nedeniyle sanayici oldum. Endüst-
riyel reklam tabelaları üretimi yapı-
yorum. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ile 
olan geçmişim de 2 yıl öncesine da-
yanıyor. Ancak GİV’den önce birçok 
STK’da görev yaptım. Öncülüğünü 
ve kuruculuğunu yaptığımız ÇIDAM 
ve İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi 
farklı derneklerde görevlerimiz oldu. 
Siyasi olarak da AK Parti’de uzun 
yıllar görev yaptım. 2001 yılında AK 
Parti Gençlik Kolları’na girdim. Sel-
çuklu’da Gençlik Kolları Başkanlığı 
yaptım 5 yıl boyunca. Sonra 2013 yı-
lında AK Parti İl Yönetimi’ne girdim 
ve 4 yıl boyunca görev yaptım. Son-
rasında da GİV’de arkadaşların talebi 
ve genel merkezin takdiri ile başkan-
lık emanetini devraldım. 

Vakfın ismiyle müsemma bir kişiliğe 
sahip olduğunuzu gördük özetle 

anlattıklarınızdan. Biz bu vakfı daha 
yakından tanımak isteriz. GİV’in 

genel merkezinin oluşumu ve Konya 
Şubesi’nin kuruluş hikayesini tüm 

yönleriyle anlatabilir misiniz?
GİV, 1996 yılında İstanbul’da 

bugünün Akıncılar mensubu Hayati 
Üstün ağabeyin öncülüğünde Meh-
met Güney ağabeyin koordanisyo-
nunda kurulmuş bir vakıftır. GİV’in 
kurucusu olan Hayati Üstün ağabey 
gerçek bir girişimcidir. Hayati Üstün 
ağabey, gençlerin iş hayatına atılmak 
isteyenlerin elinden tutmayı hedef-
lemiştir. GİV üzerinden gençlerin 
eğitimlerini ve onların iş hayatına 
atılmasını hızlandırmak maksadıyla 
kendisi gibi düşünen ticaret ehlini, 
sanayicileri ve işadamlarını biraraya 
toplayıp birlikten kuvvet doğurmak 
için bu vakfı kurmuşlar. Etkileşim 

olsun, birbirimizden daha fazla isti-
fade edelim diye düşünmüşler. GİV 
İstanbul Şubesi’nin bugünkü baş-
kanı Mehmet Koç Bey, aslen deniz 
üzerinde taşımacılık şirketleri olan 
bir isim. O, vakfa geldikten sonra bir 
açılım ve kendisini gösterir bir deği-
şiklik olmuş. Biz İnsan ve Medeniyet 
Hareketi’nin bir programı vesilesiyle 

İstanbul’a gittiğimizde Mehmet Koç 
beye GİV’in ilk şubesini Konya’da 
açmak istediğimizi söyledik. Mehmet 
Bey de o dönemde henüz şubeleşme 
adına bir altyapılarının olmadığını 
söylemişti. Vakıfların şubeleşmesi-
ne yönelik prosedürler çok zordur. 
Bu nedenle işadamları derneklerinin 
sayısı bir hayli fazlayken, vakıf sayısı 
çok azdır. Biz vakfı milletin ve üye-
lerimizin emaneti olarak görüyoruz 
ve bu doğrultuda çalışmaya gayret 
gösteriyoruz. Altyapıyı oluşturduktan 
sonra açabileceğimizi ve yetkilendiril-
mek üzere İstanbul’a beklendiğimizi 
söylediler. Vehbi Demirci, Ahmet 
Demirkirişçi ve ben İstanbul’a git-
tik. Vehbi Demirci’nin başkanlığında 
2016 yılının Mayıs ayından itibaren 
faaliyet göstermeye başlamış olduk. 
Önce altyapımızı sağladık. Sonrasın-
da yönetimi oluşturduk. 2 yılı aşkın 
sürede 200’ün üzerinde üye başvu-
rusu olan ve tescillenmiş 200 üyesi 
olan bir vakıfız. Bugün kendi ayakları 
üzerinde durabilen, projeler üreten 
ve gelmiş olan projeleri yönlendiren 
bir vakıf olarak çalışıyoruz. 

İlk şube Konya dediniz. Sizden sonra 
başka şehirlerde bu zincire yeni 

halkalar eklendi mi?
2016 yılından sonra Gebze şubesi 

kuruldu. Adana, Kayseri, İzmir, An-
kara gibi şubeler sırada bekliyorlar. 
Bu yıl içerisinde genel başkanımızın 
bize verdiği bilgiye göre 10 şubenin 
daha hayata geçmesi hedefleniyor. 
GİV gibi vakıf kültürünü sahiplenmiş 
bir vakfın şubeleşmesi çok da zor de-
ğil. Ama sağlıklı bir şekilde uzun süre 
yapının devam etmesi adına genel 
merkez titiz bir çalışma yapıyor. Kon-
ya bu manada bir pilot şehirdi. De-
nemek için Konya’ya verdiler. Biz de 
gereğini yaptık. Kurulacak olan şube-
lere bizi örnek gösteriyorlar. GİV ge-
nel merkezi sağolsun, teveccüh gös-
teriyor ve Konya’nın genel merkezi 
çalışmalarıyla geçtiğini söylediler. 
Neticede bu övgülere mazhar olmayı 
başaran bir vakıf olduk hamdolsun. 

2 yıl gibi bir süre yeni bir vakıf için 
kısa diyebileceğimiz bir zaman dilimi. 

Asıl konumuz olan iş dünyası ve iş 
adamlarına dönük faaliyetlere geçecek 

olursak GİV Konya Şubesi olarak 
üyelerinize dönük neler yapıyorsunuz?

Dikkat ederseniz bizim vakfımı-
zın logosunda girişimci ve işadamları 
ayrı ayrı renklerdedir. Bir kişi giri-
şimciyse henüz işin başındadır. Bu 
girişim seri üretime geçmiş kazanç 
getiriyorsa o girişimci artık işadamı 
olmuş demektir. Onun için biz giri-

şimcilere ve işadamlarımıza dönük 
ayrı ayrı çalışmalar yapıyoruz. İşa-
damlarımızın ihracatını geliştirmeye 
yönelik olarak faaliyetler yürütüyoruz 
Konya’da. Bunun için her ay düzenli 
olarak girişimci buluşmaları yapıyo-
ruz. Üyelerimizin kurumsallaşma, 
üretimde verimlilik, bantta ürün ka-
litesinin yükseltilmesi, ihracata yöne-
lik yapılabilecek bütün çalışmalar, dil 
eğitimleri, kurumsallık eğitimleri gibi 
onlarca alanda farklı sektörlerden 
farklı uzman isimlerle eğitim çalış-
maları yapıyoruz. Eğer ürün kaliteniz 
ihracat sınırlarını aşmıyorsa ihracat 
yapamıyorsunuz. Bunu sağlayabil-
mek için kurumsal olmak, kaliteli 
ürün üretmek, kaliteli ürün üretirken 
bantta zayiatı en aza indirgemek ge-
rekiyor. Bunu sağlayabilmek için hem 
vakıf binamızda hem de iş yerlerinde 
uygulamalı olarak eğitim çalışmaları 
yapıyoruz alanında uzman eğitim-
ciler ile birlikte. Yılın minimum 10 
ayında eğitim vermeye devam edi-
yoruz. Bunları yaparken üyelerimize 
danışıyor, beklentileri ve sonuçları 
alıyoruz. Öyle bir konu seçiyoruz ki, 
herkese hitap etsin istiyoruz. Sadece 
ayakkabıcılığın sorunlarını ele alan 
konular değil, üretimde kaliteyi genel 
anlamda artırmaya dönük eğitimler 
düzenliyoruz. Yani ortak problemle-
rin olduğu alanlara hitap ediyoruz. 

Bunun dışında dış ülkelerden ge-

len misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yakın 
zamanda Kazakistan’dan gelen heye-
ti ağırlamıştık. Allah’a hamd olsun bir 
ihracat kapısı açmış olduk. Sonra Mı-
sır’dan gelen işadamları heyetini de 
GİV Konya Şubesi’nde ağırladık ve 
üyelerimizle buluşmalarını sağladık. 
Bir ticaret kapısı açmanın derdinde 
olduk. Sonra bu yılın Ocak ayında Ka-

tar’da düzenlenen Türk Katar Ulusla-
rarası Fuarı’na buradan 54 firmamızı 
götürdük ve ticaret yapmalarını sağ-
ladık. 

Mesela iş adamlarımıza dönük 
dil kursları yaptık. Normal okullarda 
öğretilen dil ile ticaretin dili çok farklı-
dır. Ticaretin dilini öğretmeye gayret 
ettik. Bunun için kurslar hazırladık. 
Bu yıl Eylül ayından itibaren üyele-
rimize ve Genç GİV ile üyelerimizin 
çocuklarına bir kurs vereceğiz. Sonra 
yurt dışı dil eğitimleri için kolaylık 
sağlayacağız. Üyelerimizin geleceğe 
dönük planlarına ortak olmaya çalı-
şacağız. 

MEVKA, KOSGEB destekli al-
dığımız proje destekli eğitim prog-
ramlarımız var. Üyelerimizin her bi-
rine endüstri mühendisi ve alanında 
uzman bir isim şirketlerini ziyaret 
edecek. Onların nerede sorun yaşa-
dıklarını tespit edecek. Onlara uygun 
bir reçete yazacak ve uygulamaya 
koyacak. Yani bireysel olarak belki de 
alınamayacak bir hizmeti üyelerimi-
ze ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmiş 
ve faydalı olmuş olacağız. Bunu Kon-
ya sanayimizi geliştirmek ve ihracat 
hacmimizi artırmak için yapıyoruz. 

Üyelerimiz için her yıl en az iki 
ülke ziyareti programı düzenliyoruz. 
Bunda da KOSGEB üzerinden alına-
bilen destekleri almak üzere yola çıkı-
yoruz. Biz, ismiyle müsemma tam bir 

vakıfız. Devletten aldığımız desteğin 
bir kuruşunu bile kimseye heba ettir-
meyiz. Biliriz ki bu paranın üzerinde 
yetimin, garibin, gurabanın hakkı 
vardır. Bu para bize ihracatımızı ge-
liştirelim diye verildiyse, bunu heba 
ettirmeyiz. Vakfımız bu konuda çok 
hassastır. Üyelerimizi de bu manada 
titizlikle alıyoruz. 

Sayın başkan işadamlarını eğitmeye ve 
ticaret hacmini güçlendirmeye yönelik 

faaliyetlerin yanında iş dünyasına 
girmeye çalışan girişimcilere yönelik 

neler yapıyorsunuz?
Vakfımız kurulduğundan bu 

yana 10’un üzerinde ciddi manada 
proje geldi buraya. Konya’nın ilçe-
lerinin yanı sıra farklı şehirlerden 
de projeler aldık. Ar-ge birimimiz 
projenin bütün detaylarını inceliyor. 
Projenin durumuna göre Ar-ge’nin 
başındaki alanında uzman arkadaşlar 
notlar alıyor ve projenin hangi aşa-
mada olduğuna karar veriyor. Proje 
henüz prototipi üretilmemişse buna 
ortak bulmak güç olur. Bunun önce 
Teknokent, İnnopark üzerinden çi-
zimlerinin yapılması ve prototipinin 
üretilmesi lazım. Sonra projenin elle 
tutulur hale gelmesi lazım. Bundan 
sonra proje sahibine eğitimler veri-
yor ve yatırımcıyla buluşturuyoruz. 
Bunun için çok özel bir projemiz 
işte girişim adıyla hazırladığımız. 
Teknokent ile birlikte sözleşmeleri-
ni imzaladığımız, KOP’un da deste-
ğini aldığımız bir proje. Bu projeyle 
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray ve 
Nevşehir’de nerede bir girişimci var 
ise, onlara vereceğimiz eğitimlerle 
İşte Girişim programı üzerinden ka-
yıt ve koruma altına alacağız. Sonra 
ellerindeki ürün belli bir aşamaya 
ulaştıktan sonra bu ürünlerin ülkeye 
katma değer üretir hale gelenlerini 
ödüllendirmek suretiyle girişimcileri 
büyük bir salon programı ile lansma-
na çıkıyoruz. Ödül töreniyle girişimci-
lerimizin desteklenmesini sağlamaya 
çalışıyoruz. Yani girişimcilerimizin 
elinden tutmak için bütün imkanları-
mızı seferber ediyoruz. 

Ülke ekonomilerinde dikkat edin 
her bir ülkenin birkaç tane ulusal 
markası ekonomiyi sırtlar. Büyük 
ekonomilere baktığınız zaman ilk 
otomobili Almanlar bulmuş, ilk seri 
üretimi Amerikalılar yapmıştır. Her 
ikisi de bugün dünyanın ekonomi 
devleri arasında. Ama girişimciliğe 
devam ederek kendilerini geliştiri-
yorlar. Kore biliyorsunuz, savaş son-
rası dağıldı. Ülke olarak biz de gittik 

destek verdik. Bizim yardım ettiğimiz 
ülke bugün dünya üzerinde ekonomi 
anlamında parlayan bir yıldız konu-
munda. Biz neden olmasın diyoruz. 
Konya’dan ya da Türkiye’den çıka-
cak girişimcilerin ülke ekonomisini 
sırtlayabileceğine inanıyoruz. Bu giri-
şimcileri arıyoruz. Çünkü girişimcilik 
aileden başlar, okul hayatı boyunca 
gelişerek devam eder.  Devletin de 
desteği ile seri üretime geçer. Konya 
gerçekten girişimci bir şehir. Dışarı-
dan gelenler buradaki girişimci ruhu 
daha iyi fark ediyor. Hep ararız, Kon-
ya tabiriyle kulağımız deliktir. Yeni 
bir şey varsa ona hakim olmaya ça-
lışırız. 

Vakfınızın gençlere yönelik de bir 
oluşumu var mı?

GİV’in Genç GİV adı altında bir 
gençlik yapılanması var. Gençleri 
desteklemek ve ellerinden tutmak 
adına bizden istediklerine cevap ver-
meye çalışırız. Genç GİV’in neler yap-
tığından da kısaca bahsedecek olur-
sak, meslek liselerinde öğrencilerle 
temas kurar, girişimciliği oralarda 
anlatır. Meslek liselerinde teşkilatla-
nır, meslek liselerinde tanınır. Genç 
GİV bu yıl, İMKB Meslek Lisesi, Fatih 
Endüstri Meslek Lisesi ve Meram En-
düstri Meslek Lisesi ile birlikte öğren-
cilere staj imkanı sağlamaya yönelik 
bir çalışması oldu. Sonra meslek yük-
sek okullarına bir temasımız var. Bu 
yıl okulların açılması ile birlikte bir 
çalışmayla gireceğiz inşallah. iktisadi 
idari bilimler, mühendislik ve dış ti-
caret bölümlerinde de Genç GİV’in 
teşkilatlanma çalışması devam edi-
yor. Oralardan gelen öğrencilere ufuk 
kazandırma, onlara destek sağlama 
noktasında çalışmalarımız devam 
ediyor. Vakfımızın da geleceği zaten 
aynı zamanda bunlar. Ben, gençlerle 
ilgili şöyle bir şey söylüyorum; Genç-
ler siz ailelerinizin, şirketlerinizin, ül-
kemizin ve vakfımızın geleceğisiniz. 
Bu sorumluluğu unutmayın. Gençliği 
olmayan bir kurumun geleceği ola-
maz. Bundan yola çıkarak Genç GİV 
ile birlikte ciddi çalışmalar yapıyoruz. 
Genç GİV’imizin 30 ülkeden 60’ın 
üzerinde yabancı katılımcısı var. 
Bu gençler bugün bizimle iletişim 
bilgilerini paylaşıyorlar. Bu gençler 
ülkelerine döndükten sonra ticaret 
yapmayı hayal ediyoruz. Ülkemizde 
eğitim gören gençler Türkçe konu-
şup yazıyorlar, bizi tanıyorlar. Ülkele-
rine döndüklerinde GİV’in doğal birer 
ülke temsilcileri olacaklar. Bu genç-
lerle temasımızı sürekli canlı tutuyo-
ruz. Onlara yönelik sosyal faaliyetler 
düzenliyoruz. Gençlere ufuk çizmek 
adına çalışıyoruz. Başında Fikret 
Akdiş isimli bir genç kardeşimiz var 
Genç GİV’imizin. Gençliğimiz işinin, 
aşının derdindedir. Bizim gençleri-
miz bu doğrultuda gayret gösteriyor-
lar. Sonunda buralar onlara kalacak. 
GİV, kasasını ve kesesini doldurmak 
için, daha zengin olmak için biraraya 
gelmiş işadamları toplumu değildir. 
Kendisi kazanırken şehrini ve ülkesi-
ni kazandıracak, kazancından garibi 
gurabayı gözetecek ve bunlarla ilgili 
çalışmalar yapacak olan bir işadam-
ları topluluğudur. Çünkü biliyoruz ki 
dünya hayatı geçicidir. Geriye kalan, 
bize kalan, elimizle verdiklerimiz ve 
dağıttıklarımızdır.
n RASİM ATALAY

Şehir ve ülke ekonomisine katkı vermek amacıyla girişimcilere destek verdiklerini ve  işadamlarına yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirten Girişimci İşa-
damları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, “Konya’dan ya da Türkiye’den çıkacak girişimcilerin ülke ekonomisini sırtlayabileceğine inanıyoruz” dedi

Girişimci yetiştiriyorlar

Girişimcilere ve işadamlarına destek veren Girişimci İşadamları Derneği Konya Şubesi, seminerler veriyor, birlik ve beraberlik içerisinde üreticinin önünü açıyor.

 Fatih Ceylan

GİV Konya Şubesi, girişimciler ve işadamları için çeşitli ikili görüşmeler yapıyor, iş toplantılarına katılarak işadamlarının gelecek vizyonlarına destek veriyor. 
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Çaykur Rizespor, ligin ilk haftasında 
oynayacağı Kasımpaşa maçı için ha-
zırlıklarını sürdürüyor. 

Mehmet Cengiz Tesislerinde 
sabah antrenmanı ile güne başlayan 
Karadeniz ekibinin kalecisi Samir 
Ujkani ve orta saha oyuncusu Çınar 
Tarhan, gazetecilere açıklamalarda 
bulundu. Sezona iyi başlayıp, ligi iyi 
getirmek istediklerini ifade eden orta 
saha oyuncusu Çınar Tarhan, kamp 
dönemlerinde takım olarak iyi çalış-
tıklarını ifade etti. Çınar sözlerine şu 
şekilde devam etti; 

“Her şey istediğim gibi gitti. 
Önceki takımımda şampiyonluk-
tan sonra transfer konusunda ben 
Rize’yi seçtim. En uygun olarak 
Rize’yi gördüm. Ortam çok güzel, 
inşallah haksız çıkmam bundan. 
Doğru seçim yaptığıma eminim. 
Başkanımızın gençlere olan önemini 
bildiğim için de burayı tercih ettim. 

Süper Lig’de önümüzdeki 
senelerin kalıcı kadrosunu 
kurmak istiyoruz. Bende 
bunları göz önünde bulun-
durarak buraya geldim. 
Rize, Erzurum ve Slovenya 
kamplarında gerçekten çok 
sıkı çalıştık. Benim içinde 
güzel geçti. İnşallah sezo-
na iyi başlayıp iyi getirmek 
istiyoruz” 

Ujkani, taraftar önüne çıkmak 
için sabırsızlıkla beklediğini ifade 
etti. Rize’de olduğu için mutlu ol-
duğunu belirten Ujkani, “Çaykur 
Rizespor’u seçtim, çünkü kulüp 
hakkında biraz bilgi almıştım. Aynı 
zamanda milli takım arkadaşım Ve-
dat Muriç burada oynuyor. Muriç de 
Çaykur Rizespor hakkında bana çok 
güzel şeyler söyledi. O yüzden be-
nim tercihim bu yönde oldu. Benim 
için öncelikli olarak takımın bir şekil-
de kazanmasıdır. Takımın bir şekilde 

kendini güvende hissedip kendini 
iyi bir konumda bulmasıdır. Rize’de 
olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben 
Kosovalı olduğum için iki ülke kül-
tür anlamında çok yakın bir birine. 
Kardeş gibiyiz burada. Kendimi o 
yüzden evimde gibi hissediyorum. 
Rize’ye daha önce hiç gelmemiş-
tim. Buradaki doğayı çok sevdim. 
Taraftarlarımızın önüne çıkmak için 
sabırsızlanıyorum. Türkiye’ye milli 
takımla gelmiştim, taraftarların ne 
derece futbola bağlı olduklarını bili-
yorum’’ dedi.   n İHA

MKE Ankaragücü transfer yasa-
ğını kaldırarak ön sözleşme imzala-
dığı futbolcuların lisanslarını tescil 
ettirmeye başladı. 

MKE Ankaragücü, 2018-2019 
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükan-
donyadis sezonu öncesi güçlü bir 
kadro kurmayı hedefleyen Yönetim 
Kurulu, bir yandan transfer çalışma-
larına devam ederken, bir yandan 
da transfer yasağını kaldırarak ön 
sözleşme imzaladığı futbolcuların 
lisanslarını tescil ettirmeye başlandı. 

Transfer yasağı ve yeni sezon 
planlaması ile ilgili açıklama yapan 
Ankaragücü Yönetim Kurulu şu açık-
lamayı yaptı: 

“Transfer yasağımız resmi 
olarak kalkmıştır. Yeni sezonda da 
başarılı olabilmek için çalışmala-
rımız titizlikle sürmektedir. Süper 
Lig’in maliyeti geçtiğimiz sezonlara 
oranla daha yüksektir. Bu maliyeti 

karşılayabilmek ve camiamızın gu-
rur duyacağı bir takım oluşturmak 
için teknik heyetimizle birlikte gece 
gündüz demeden yoğun bir mesai 
harcamaktayız. 

2018-2019 Spor Toto Süper Lig 
Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 
başlamasına 8 gün kaldı. Bu sezon 
transfer yasağını son güne bırakma-
dan kaldırdık ve futbolcularımızın li-
sans işlemlerinin tesciline başladık. 
Çok zorlu süreçleri geride bırakarak 
hak ettiğimiz Süper Lig’e tertemiz 

iki şampiyonlukla geri döndük. Yeni 
başarıların yakalanabilmesi ve yeni 
hedeflere ulaşılabilmesi adına her 
zamankinden daha fazla başarıları-
mızda önemli bir etken olan desteğe, 
birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymak-
tayız. Bu anlamda taraftarlarımızı 
ve camiamızı Passolig ve Kombine 
kartı almaya davet ediyor, Passolig 
ve Kombine satışında kulübümüze 
yakışan rekor düzeyinde satış elde 
edeceğimizi ümit ediyoruz.” 
n İHA

Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Süper Lig’de 61. sezona 
girmeye bir hafta kala modern statlar dikkati çekiyor. Fenerbah-
çe ve A Milli Takım’ın unutulmaz futbolcularından Lefter Küçü-
kandonyadis’in adının verildiği sezon, 10 Ağustos Cuma günü 
yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlayacak

Stadyumlar, ligin 
açılmasını bekliyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direk-
törü Tamer Tuna,”Lig başlayana kadar 
iyi bir seviyeye ulaşacağız. Sivasspor’un 
hem kendi adına, hem Sivas şehri adı-
na, markası adına hem de bugüne ka-
dar gösterdiği başarısını yukarı taşımak 
bütün amacımız. Bunu da iyi bir şekilde 
ortaya koyacak takım var” dedi. 

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 se-
zonuna kulüp tesislerinde hazırlanan 
Demir Grup Sivasspor çalışmalarını 
sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 
ısınma hareketleriyle başladı. Daha son-
ra pas ve kondisyon çalışması yapıldı. 
Antrenmanda taraftarlar Brezilyalı yıldız 
Robinho’ya ve Barcelona’dan transfer 
edilen Douglas’a yoğun ilgi gösterdi. 

Basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna,”-
Başlangıçtan bu yana hem hedeflerin 

hem de düşüncelerin lige dayalı olduğu-
nu biliyoruz. O yüzden bir aylık süreçte 
hazırlık döneminde çok iyi bir kamp 
geçirdik. Sivas’ta ki hazırlıklarımızda iyi 
geçti. Lige kadar kısımda bu hazırlıkların 
sonuçlarını almak istiyoruz. Lig maçı ve 
başlangıçlar her şeyden önemli iyi so-
nuçlarla başlamak istiyoruz ki o süreci 
de iyi geçirelim sezon sonuna kadar. 
Tabi transfer periyotu oyuncularımızın 
bugüne kadar ve geçen seneden gelen 
bazı hem takım olarak hem de pozisyon 
olarak neler katabiliriz onlara yoğun-
laşmış durumdayız. Artık ayın 11’indeki 
Alanyaspor maçıyla lig başlangıcımızı 
iyi bir şekilde yapmak istiyoruz” diye 
konuştu. 

“YENİ TRANSFERLER OLACAK” 
Transfer çalışmaları hakkında bilgi 

veren Tuna,”Transferlerle ilgili aramıza 
katılan oyuncular oldu. Katılacak olanlar 

var. Çalışmalar devam ediyor. Net oyun-
cular olmak zorunda takım içindeki po-
zisyonu çok önemli. Hem ofansif kanat 
oyuncusu hem de bir stopere ihtiyacımız 
var. Ondan sonra tekrar oyuncu ihtiyacı-
mız olur mu? Onu değerlendireceğiz. O 
çalışmalarda sürüyor ama oldukça iyi bir 
seviyedeyiz. Lig başlayana kadar daha 
iyi bir seviyeye ulaşacağız. Sivasspor’un 
hem kendi adına, hem Sivas şehri adı-
na,markası adına hem de bugüne kadar 
gösterdiği başarısını yukarı taşımak 
bütün amacımız. Bunu da iyi bir şekilde 
ortaya koyacak takım var. Oyuncularımız 
biz iyi çalışıyoruz umarım karşılığını ala-
biliriz” diye belirtti. 
“BİZ TRANSFER EDİLEN OYUNCULAR 

ADINA ŞANSLIYIZ” 
Yeni transferleri değerlendiren 

Tuna,” Bizimle sezona başlayan Uğur 
ve Erdoğan vardı. Sonradan Aydın Ka-

rabulut ve Douglas katıldı. Douglas geç 
geldi ama takımı Barcelona ile birlikte 
kamptaydı. Aydın’ın kendi başına birey-
sel çalışmaları oldu. Bunların üzerine 
koymaya çalışıyoruz. Takıma adaptas-
yonları kolay oldu çünkü oyuncuların bu 
geçişleri kolay oluyor. Karakterleri ve 
huyları da iyiyse, çalışkan oyuncularsa 
daha da kolaylaşıyor. Biz transfer edilen 
oyuncular adına şanslıyız. Sivas şehri-
nin ve tesisinin de bir avantajı var. Gelen 
oyuncu burada çok mutlu hem çalışma 
adına onlar adına da şans diyebiliriz. O 
yüzden adaptasyon kolay oldu. Lig maçı 
oynayacak kadar hazırlar. Kullanabile-
ceğimiz oyuncuları kullanacağız” ifade-
lerini kullandı. 

Taraftara kombine kart çağrısı yapan 
Tuna her Sivaslı ailenin bir tane kombine 
kart alması gerektiğini sözlerine ekledi. 
n İHA

Tamer Tuna: Lig başlayana kadar iyi bir seviyeye ulaşacağız

Çaykur Rizespor, iyi başlamak istiyor Ankaragücü’nde transfer yasağı kalktı

Galatasaray, Süper Kupa Finali’nde oynayacağı Akhisarspor 
müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. 

Galatasaray, yeni sezon öncesi yurt dışındaki kamp çalışma-
larını tamamladıktan sonra Akhisarspor ile oynayacağı 2018 TFF 
Süper Kupa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla 
başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih 
Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde bi-
reysel açma germe ve core - stabilizasyon hareketleri yapıldı. 
Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. 
Hazırlık bölümündeki son karşılaşmada AEK önünde mücadele 
eden oyunculardan Maicon, Serdar Aziz, Bafetimbi Gomis, Garry 
Rodrigues ve Yuto Nagatomo, bu bölümün ardından yenilenme 
çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncuların yer 
aldığı grup ise antrenmana sınırlı alanda çift kale pas çalışma-
sıyla devam etti. Son bölümde orta ve sonuçlandırma çalışması 
yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin 
ardından tamamlandı. 
n İHA

Süper Lig’in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan 
kombine çağrısı. Yaptığı transferlerle dikkat çeken ve verimli bir 
kamp dönemi geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Ba-
sın Sözcüsü Metin Barlak, iddialı bir kadro kurduklarını, taraftarların 
desteğiyle başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını söyledi. 
Barlak, taraftara kombine bilet alarak kulübe destek olmaları çağrı-
sında bulundu. Transferde son derece titiz davrandıklarını ve takıma 
katkı verecek isimleri en uygun maliyetle mavi-beyazlı renklere bağ-
ladıklarını kaydeden Basın Sözcüsü Metin Barlak, hazırlık çalışmala-
rının da son derece verimli geçtiğini, kurdukları kadronun Erzurum’u 
ligde başarıyla temsil edecek güçte olduğunu belirtti. Başarının 
anahtarının camianın tek vücut olmasından geçtiğini hatırlatan Me-
tin Barlak, şunlardı söyledi: “Son üç yılda peş peşe kazanılan şam-
piyonluklarda takımın olduğu kadar taraftarın da büyük desteği var. 
Yağmur çamur demeden yanımızda oldular. Şimdi işimiz daha zor, 
Süper Lig’de kalıcı olmak, üst sabırla üst sıraları zorlamak istiyoruz. 
Bu yolda taraftarımızın kombine alarak bize desteğini sürdürmesini 
bekliyoruz.” 
n İHA

Galatasaray, kupa maçı 
hazırlıklarını sürdürdü

Erzurumspor’da 
kombine çağrısı

Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen tesisleşme 
hamlesinin ardından Süper Lig maçlarının büyük çoğun-
luğu, 2009 yılı sonrasında açılan veya son 12 yılda yeni-
lenen statlarda oynanacak. Geçen sezon hizmete giren 
Yeni Malatya Stadı ile Spor Toto Akhisar Stadı’nın yanı 
sıra İstanbul’daki Türk Telekom Stadı ve Vodafone Park, 
Trabzon’daki Medical Park Stadı, Sivas’taki Yeni 4 Eylül 
Stadı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, Konya Büyükşehir 
Belediye Stadı, Antalya Stadı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih 
Terim Stadı, Bornova Stadı, Alanya’daki Bahçeşehir Okul-
ları Stadı, Rize’deki Çaykur Didi Stadı ve Kayseri’deki Bü-
yükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, 2009 yılı sonrasında 
açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.  İstanbul’daki Ülker 
Stadı, Erzurum’daki Kazım Karabekir Stadı, Ankara’daki 
Osmanlı Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı, 
son 12 yılda yenilenerek Türk futboluna hizmet veriyor.

İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK TEK STAT VAR
Bu sezon karşılaşmaların oynanacağı statlardan biri ilk 

kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak. Erzurum’da 
1968 yılında inşa edilen Kazım Karabekir Stadı, 2011 Dün-
ya Üniversiteler Kış Oyunları öncesinde 2010 yılında yeni-
lenerek tekrar hizmete girdi. Daha önce Türkiye’nin en üst 
düzey futbol liginde Erzurumspor’un iç saha maçlarına ev 
sahipliği yapan 23 bin 277 kişi kapasiteli statta, yenilen-
mesinin ardından ilk kez Süper Lig maçları oynanacak.

13 İLDE 18 FARKLI STAT
Süper Lig’de maçlar, 13 ildeki 18 statta yapılacak. 

Yeni sezonda İstanbul’dan 5, Antalya’dan 2, Ankara, Ma-
nisa, Konya, Bursa, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, 
Erzurum ile Trabzon’dan da birer takım mücadele edecek.

TOPLAM KAPASİTE 506 BİN 
Süper Lig’de bu sezon karşılaşmaların yapılacağı stat-

ların toplam seyirci kapasitesi 506 bin 580 olacak. Geride 
kalan sezon 503 bin 435 olan kapasite, Dr. Necmettin Şey-
hoğlu Stadı ve Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yerine Çaykur 
Didi ile Kazım Karabekir statlarının eklenmesiyle 506 bin 
580’e çıktı.

EN ÇOK SEYİRCİ KAPASİTELİ STATLAR
Süper Lig’de en çok seyirci kapasitesine sahip statla-

rın başında, Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı Türk 
Telekom geliyor. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan 
Türk Telekom Stadı’nın kapasitesi 52 bin 223 kişi. Fener-
bahçe’nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 kol-
tukla en yüksek kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.

EN AZ KAPASİTELİ STATLAR
Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk 

kapasitesine sahip olan İzmir’deki Bornova Stadı. Gözte-
pe’nin iç saha maçlarını yapacağı Bornova Stadı’nın ka-
pasitesi geçen sezon 8 bin 781’e yükseltildi. Süper Lig’de 
ikinci sezonunu geçirecek Alanyaspor’un maçlarını yapa-
cağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 130 koltukla en az 
kapasiteye sahip ikinci stat konumunda.
n AA
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Konyalı sporcu 
Kilis’te ikinci oldu

Cihat Liman’a 
coşkulu karşılama

Yavru Kartal, kampta 
doğum günü kutladı

İtalya’da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’ndan 
bronz madalya ile dönerek ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Sel-
çuklu Belediyesporlu sporcu Cihat Liman, ailesi, arkadaşları, Selçuklu 
Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri tarafından Konya hava-
alanında coşkuyla karşılandı. Selçluklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı yaptığı açıklamada ile Cihat Liman’ı tebrik etti. Pekyatırmacı, 
“İtalya’da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’ndan bronz 
madalya ile dönerek ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden sporcu-
muz Cihat Liman’ı tebrik ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak sporun 
ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Konya Anadolu Selçukspor’un genç kalecisi Hüseyin Koç, 20. yaş 
gününü Erzurum kampında kutlandı. Yeşil beyazlı takımın kamp yaptığı 
Erzurum Ski Lodge otelde kendisi için hazırlanan pastayı kesen Hüseyin 
Koç’u bu mutlu gününde Kulüp Menajeri Alim Öztaş, Teknik Direktör 
Gürses Kılıç, yardımcı antrenörler ve takım arkadaşları da yalnız bırak-
madı. Teknik direktör Gürses Kılıç genç futbolcunun  yeni yaşının hayır-
lar getirmesini, yeni sezonda başarılı bir performans ortaya koymasını 
temenni etti. 20. yaş günün kutlayan Hüseyin Koç hocalarına ve futbolcu 
arkadaşlarına teşekkür ederken hep birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi 
diledi.
n SPOR SERVİSİ

UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından 
yürütülen “Her Çocuk İçin Sosyal Uyum” isimli proje kapsamında dü-
zenlenen festivalin ilk karşılaşması gerçekleştirildi. Karşılaşmalarda 
Konyalı sporcu Alişan Yıldız 38 kiloda ikinci oldu. Yaz Spor Festivali çer-
çevesinde 11 ilden 300 sporcunun katılım sağladığı turnuvada 26 kilo 
erkeklerde dereceye giren 3. Muhammed Hanifi (Suriyeli). 3. Mahmut 
Kibar (Kilis), 2. Ertan Orçun (Gaziantep) 1. Eymen Yenigün (Adıyaman) 
ve 38 kiloda dereceye giren 3. Sait Candan (Adıyaman), 3. Nuri Yavaş 
(Bilecik), 2. Alişan Yıldız (Konya), 1. Enes Uslu ( Kahramanmaraş) ödül-
lerini Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir, Ahmet Polat ve 
Kadir Çirtikoğlu taktim etti.   n İHA

İkinci etap bitiyor!

Avrupa Paralimpik Yüzme Şam-
piyonası’nda mücadele edecek mil-
li sporcular, hazırlıklarını Ankara’da 
sürdürüyor. Bedensel Engelliler 
Yüzme Milli Takımı, İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de 13-19 Ağustos 
tarihlerinde düzenlenecek Avrupa 
Şampiyonası öncesi son kampını 
Eryaman’daki Türkiye Olimpiyat 
Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) ger-
çekleştiriyor.

Milli Takım Antrenörü Mehmet 
Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, çalışmaların yoğun 
geçtiğini belirterek, “Rize kampın-
dan sonra Ankara’ya geldik. Ankara 
geçen sene bize çok uğurlu geldi. 
Dünya Şampiyonası’ndan 2 madal-
yayla dönmüştük. Avrupa Şampi-
yonası’nda hedefimiz daha büyük.” 

ifadelerini kullandı.
Kurt, Dublin’de Türkiye’yi 15 

sporcunun temsil edeceğinin bil-
gisini vererek, “Avrupa Şampi-
yonası’nda daha önce en fazla 7 
sporcuyla mücadele etmiştik. En 
yüksek sayıda sporcuyla katılıyoruz. 
Hedefimiz 5 madalyayla dönmek.” 
diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası kadrosun-
da genç sporcuların da bulunduğu-
na dikkati çeken Kurt, “En küçük 
sporcumuz 2005 doğumlu. Genç 
yaşta bu tecrübeyi yaşamaları bizim 
için önemli. Asıl hedefimiz 2020 
Tokyo Paralimpik Oyunları.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Dünya şampiyonu Beytullah 
Eroğlu’nun, Dublin’de 50 metre ke-
lebek ve sırtüstü ile 100 metre ke-

lebek ve sırtüstü olmak üzere dört 
kategoride yarışacağını aktaran 
Kurt, “Beytullah’ın dışında madalya 
beklentimizin olduğu sporcularımız 
da var. Sümeyye Boyacı ve Sevilay 
Öztürk de kağıt üzerinde madalyaya 

yakın sporcular. İnşallah madalya-
lar altın olur. Dünya Şampiyona-
sı’nda şampiyonluk yaşadık. Bay-
rağımızı en üstte dalgalandırmak, 
İstiklal Marşı’mızı bütün ülkelere 
dinletmek çok güzel bir duygu. İn-

şallah onu burada da yaşamak na-
sip olur.” şeklinde konuştu. 

“AVRUPA REKORU 
GELEBİLİR”

Kurt, geçen yıl Meksika’da ya-
pılan Dünya Şampiyonası’nda 50 
metre kelebekte altın madalya ka-
zanan Beytullah Eroğlu’nun perfor-
mansına ilişkin ise şunları söyledi: 
“Şu anda performansı yükseliyor. 
Oldukça yüksek performansı var. 
Tek handikabımız, geçen sene Dün-
ya Şampiyonası’nın geç bitmesin-
den dolayı sezonu iki ay geç açmak 
zorunda kaldık. Ondan dolayı sezon 
içerisinde performansı en üst se-
viyelere gelmedi ama iki kamptır 
çok iyi performans gösteriyor. 50 
metre kelebekte en güçlü aday 
Beytullah. Avrupa rekoru gelebilir. 

Avrupa rekoruna sahip sporcu da 
yarışacak. O yüzden çok keyifli bir 
mücadele olacak. İnşallah kazanan 
biz oluruz. Beytullah’ın kariyerinde 
eksik olan tek madalya paralimpik 
oyunları madalyası. İnşallah onu da 
alacak.”

KADRO
Avrupa Paralimpik Yüzme Şam-

piyonası’nda madalya mücadele-
si verecek bedensel engelli milli 
sporcular şunlar: Beytullah Eroğlu, 
Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, 
Bülent Oturakçı, Uğurcan Özer, Mu-
hammed Ali Aydın, Nil Şahin, Uğur 
Şenel, Özge Üstün, Koral Berkin 
Kutlu, Mustafa Şar, Ömer Onur İnci, 
Hamit Demir, İsmail Can Doğan, 
Rümeysa Ravza Ormancı.
n AA

Paralimpik yüzücülerin hedefi Avrupa’da 5 madalya

Milli okçular Gülnaz Büşranur 
Çoşkun ve Mete Gazoz, makaralı 
yay kategorisinde gençler karışık 
takım dünya rekorunu kırdı. Türkiye 
Okçuluk Federasyonundan (TOF) 
yapılan açıklamaya göre, Bulga-
ristan’da süren Avrupa Grand Prix 
müsabakalarında Mete ve Gülnaz, 
1333 puana ulaşarak yeni dünya 
rekorunun sahibi oldu. Bu alanda 
bir önceki rekor, 1307 puanla Mete 
Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz iki-
lisine aitti. 

KLASİK YAY KADIN 
TAKIMINDAN BRONZ 

MADALYA
Başkent Sofya’daki Avrupa 

Grand Prix müsabakalarında, kla-
sik yay kadın takımı bronz madalya 
kazandı. Yasemin Ecem Anagöz, 

Gülnaz Büşranur Çoşkun ve Aybü-
ke Aktuna’dan oluşan milli takım, 
üçüncülük maçında Belarus’u 6-2 
mağlup ederek bronz madalyaya 
ulaştı.

2 TÜRK TAKIMI FİNALDE
Organizasyonda mücadele eden 

makaralı yay erkek ve kadın takım-
ları finale yükseldi. Evren Çağıran, 
Samet Can Yakalı ve Demir Elma-
ağaçlı’dan oluşan makaralı yay 
erkek takımı, yarı finalde Rusya’yı 
234-229’luk skorla geçerek, finalde 
İtalya’nın rakibi oldu. Yeşim Bostan, 
Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Sü-
zer’den oluşan makaralı yay kadın 
takımı ise yarı finalde Ukrayna’yı 
235-223 mağlup ederek, Estonya ile 
final maçına çıkmaya hak kazandı.
n AA

Okçulukta Gülnaz ve Mete’den gençler dünya rekoru

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 2. 
Etap kampının sonuna geldi. Burada iki hazırlık maçı yapan Yavru Kartal, iznin ardından 

yine Erzurum’da yeni sezon çalışmalarına devam edecek

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, Erzurum’da devam et-
tiği 2. Etap kamp çalışmalarının sonuna 
geldi. Yeşil beyazlılar, bugün yapacağı 
son antrenman ile Erzurum kampını ta-
mamlayacak. Daha sonra izne ayrılacak 
olan Konyaspor’un pilot takımı Anadolu 
Selçuk, 3. Etpa kampa çalışmaları için 
yeniden Erzurum’a gidecek. Buradaki 
sonra kampın ardından Yavru Kartal, ilk 
hafta oynanacak olan Tuzlaspor maçının 
hazırlıkları için Konya’ya gelecek ve ça-
lışmalarını sürdürecek.

ERZURUM’DA İKİ HAZIRLIK MAÇI
Hazırlıklarına Erzurum’da devam 

eden Konya Anadolu Selçukspor, bura-
da iki özel karşılaşma oynadı. İlk olarak 
1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile özel 
maç oynayan yeşil beyazlı takım, bu 
karşılaşmadan 0-0’lık sonuç ile ayrıldı. 
Konya Anadolu Selçukspor, ikinci ma-
çında ise yine 1. Lig ekiplerinden Elazı-
ğspor ile karşılaştı. Yavru Kartal, Elazı-
ğspor’a 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlı 
takımın Teknik Direktörü Gürses Kılıç, 
genç oyuncularını bu maçlarda sahaya 
sürerek, son durumlarını inceledi.

TRANSFERDE SESSİZLİK HAKİM
İzne çıkarak dinlenecek olan Konya 

Anadolu Selçukspor’da transfer çalış-
maları da devam ediyor. Ancak Yavru 
Kartal’dan Konyaspor kampına katılan 
oyuncuların A Takım’da kalıp kalmaya-
cağı Anadolu Selçukspor’u bekletiyor. 
Pilot takım, orada bulunan oyuncula-
rın son durumuna göre takıma takviye 
yapacak. Atiker Konyaspor’a 5 oyuncu 
gönderen Yavru Kartal’da bütün oyun-
cular Konyaspor’un Hollanda kampına 
katıldı. Genç futbolcuların son durumu 
önümüzdeki günlerde belli olacak.

İÇ SAHADA TUZLA İLE BAŞLAYACAK
Konya Anadolu Selçukspor sezona 

iç sahada Tuzlaspor karşılaşması ile 
başlayacak. Yeni sezonda TFF 2.Lig 
Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan 
Konya Anadolu Selçukspor sezona iç sa-
hada oynanacak Tuzlaspor karşılaşması 
ile başlayacak. 

Yeşil beyazlı temsilcimiz, Tuzlaspor 
maçının hazırlıklarına ligin başlamasın-
dan bir hafta önce Konya’da başlayacak.
n SPOR SERVİSİ



Konyaspor dünyaca ünlü 
38’lik yıldızı Samuel Eto’o ile 
yollarını ayırdı. Uzun süredir 
konuşulan ancak özel sebepler 
nedeniyle bu güne sarkan ayrı-
lık kesinleşmiş oldu. 

Peki nasıl değerlendirmeli 
bu ayrılığı? Bazı taraftarların 
ifade ettiği gibi çok büyük bir 
kayıp mı? Geçen sezon yolunu 
kaybeden Konyaspor’un ye-
niden doğru yola dönüşünün 
simgesi mi? İrdelemek şart…

Eto’o devre arasında gel-
di. O günün şartlarında karşı 
çıksak da, dönemin ihtiyaçları 
çok da itiraz kabul etmiyordu. 
O günün doğrusu oydu. Yarım 
sezon oynadı. Konyaspor’un 
ligde kalmasına az ya da çok 
katkı sağladı. Yıllık ücretinin bir 
kısmını alarak da Konya’dan 
ayrıldı. 

Şunun altını çizmekte fay-
da var. Eto’o ile ayrılık kararı 
çok önce alınmıştı. Ancak ilk 
görüşmeler olumsuz sonuç-
lanmıştı. Çünkü Eto’o’nun 
sözleşmesinde yıllık ücretinin 
önemli bir bölümünü sezon 
başında alacağı ile ilgili mad-
de vardı ve Eto’o o parayı hak 
edinceye kadar takımda kaldı. 
Parasını aldı ve gitti. Süre-
cin uzamasının tek sebebi 
Eto’o’nun sözleşmesindeki 
maddenin aktif hale gelmesini 
beklemesi.  

*** 
Genel olarak Eto’o’nun 

gönderilmesi taraftarı pek ra-
hatsız etmese de, gönderiliş 
detaylarından sonra başlıyor 
itiraz. Kimisine göre yıllık üc-
retinin önemli bir bölümü 
ödenen futbolcuyu göndermek 
hata. Kimisine göre de zararın 
neresinden dönersen kar…

İki bakış açısına da saygı 
duyuyorum ancak biraz daha 
derine inelim…

*** 
Eto’o’nun gönderilişini 

doğru anlamlandırmak için bi-
raz geriye gitmek gerek. Geçen 
sezonun başına.  

Konyaspor 3 yıllık Aykut 
Kocaman döneminin geride 
bırakmıştı. Yapılan maliyetsiz 
transferlerden büyük verim 
alınan, oyuncu satışından ku-
lübün kasasına hatırı sayılır 
paralar giren ve en önemlisi 
sportif başarılarla dolu dönemi 
devam ettirmek yerine anlayış 
değişikliğine gitti Konyaspor.

Bir anlamda Türk futbo-
lunu batıran basitliğe yeniden 
teslim oldu. Kısa sürede sonuç 
alma ve ses getirme heyecanı 
ile yüksek maliyetli fazla sayıda 
oyuncu katıldı kadroya. Yine o 
bildik ezber gerçekleşti ve şa-
şalı transferler tutmadı.  Devre 

arasında can havli ile daha 
yüksek maliyetli transferlere 
sarılındı. 

Zar zor ligde kalınan sezo-
nun Konyaspor’a maliyeti 200 
milyon liranın üzerinde oldu. 

*** 
Eto’o kötü yönetilen ku-

lüplerin devre arasındaki can 
simidi. Eto’o futbolculardan 
daha çok para kazanan me-
najerlerin kulüpleri cezbedici 
oltası. Eto’o çok büyük yıldız 
ancak batan Türk futbolunun 
adeta özeti. 

*** 
Seçiliş sürecinde karşı 

çıktığımız ancak daha sonra 
yaptığı hamlelerle kamuoyun-
da önemli bir güven oluşturan 
Konyaspor yönetiminin en 
radikal kararı Eto’o’yu gönder-
mek. Bu ayrılığa salt maliyet 
gözü ile bakmamak gerek. 
Ne söylendiği gibi Konyaspor 
Eto’o’ya ücretini ödeyemeye-
cek durumda, ne de gönderil-
mesini Rıza Çalımbay istedi. 
Eto’o’nun gönderiliş kararı ta-
mamen yönetimin ve bu radi-
kal hamle tek kelime ile ilkesel.

***  
Benim açımdan Eto’o’yu 

göndermek demek; Kon-
yaspor ekolüne geri dönmek 
demek. Kazanımları tüketen 
kulüp yapısından tekrar üreten 
kulübe dönmek demek. Sırf 
dünyaca ünlü diye bir oyun-
cuya milyonlar dökmek yerine 
Mücahit Can Akçay’ı yetiştir-
mek demek. 

*** 
Elbette Eto’o’yu küçümse-

miyor, büyük futbolcu olduğu-
nu yadsımıyorum. Kalsa fayda 
sağlardı. Konyaspor’un PR’na 
çok büyük katkı da verirdi. An-
cak Türk futbolu can çekişiyor. 
Bu şartlar altında filizlenmekte 
iken örselenen Konyaspor 
ekolüne dönülecekse, feda ol-
sun yıldızlar. 

Eto’o gibi bir yıldızın kay-
bı kolay hazmedilecek bir şey 
değil. Anlamak zorundayız 
itirazları. Lakin söz konusu 
Konyaspor’un geleceğini kur-
tarmaksa, bazen can yanar, bir 
şey olmamış gibi devam edilir 
yola…

Saygılarımla…

BİR AYRILIK…

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da Eto’o ile yollar ayrıldı. Devre ara-
sında Antalyaspor’dan transfer edilen dünyaca 
ünlü yıldız ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi 
feshedildi.

Atiker Konyaspor’da önemli gelişmeler 
yaşanmaya devam ediyor. Yeşil beyazlılar 
dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o ile karşılık-
lı anlaşarak yollarını ayırdı. Anadolu Kartalı 
Samuel Eto’o’ya sözleşmesinden doğan hak 
edişleri dışında ekstra bir ücret ödemedi. Yö-
netimin Eto’o ile ayrılık kararını uzun süre önce 
aldığı ancak görüşmelerin uzadığı biliniyordu. 

DEVRE ARASINDA GELMİŞTİ
Atiker Konyaspor sözleşmesini feshettiği 

Samuel Eto’o’yu geçen sezon devre arasında 
kadrosuna katmıştı. Sezon boyunca golcü soru-

nu yaşayan yeşil beyazlılar, transfer döneminin 
sonuna doğru sürpriz bir hamle yaparak kulübü 
ile sorunlar yaşayan Samuel Eto’o’yu transfer 
etmiş ve ligde kalma adına önemli bir adım 
atmıştı. 

6 GOL 2 ASİST
Antalyaspor’dan transfer edildikten sonra 

Konyaspor’un ligde kalma mücadelesinde en 
büyük kozlarından biri olan Samuel Eto’o, ye-
şil beyazlı formayı 14 kez giydi. 6 gol 2 asistlik 
performans sergileyen deneyimli oyuncunun 1 
yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşmesi bulunuyordu.

YÖNETİM KARARI ÇOK 
ÖNCEDEN ALDI

Atiker Konyaspor’un Eto’o ile yollarını 
ayırması büyük yankı uyandırırken yönetimin 

bu kararı çok önceden aldığı öğrenildi. Genel 
kuruldan önce Konyaspor yönetiminin ilke ve 
prensiplerinin belirlendiği toplantılarda Eto’o 
konusunun gündeme geldiği ve yönetimin fut-
bol felsefesi ve oyuncunun aldığı yüksek yıllık 
ücret gereği yolların ayrılmasına karar verildiği 
öğrenildi. 

Ancak Eto’o ile yapılan ilk görüşmelerden 
sonuç alınamadı ve süreç uzadı. 

TARAFTAR BÖLÜNDÜ
Atiker Konyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı 

Eto’o ile yollarını ayırması gündem bomba gibi 
düştü. Bazı taraftarlar Eto’o’nun gönderilmesi 
kararına isyan ederken bir kısım taraftar da 
yönetimin Eto’o hamlesini doğru olarak değer-
lendirdi.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Atiker Konyaspor’da
Eto’o dönemi sona erdi

RPS
‘Mükemmel bir 
kamp geçirdik’

Atiker Konyaspor’da 2018-2019 
sezonu çalışmaları Konya’da yeniden 
başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay 
burada yaptığı açıklamalarda birçok ko-
nuya değindi. 

MÜKEMMEL
 BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR
Yeşil beyazlı takımın Teknik Direk-

törü Rıza Çalımbay açıklamasında çok 
bir kamp dönemi geçirdiklerini belir-
terek, “İki kampımız da mükemmel 
geçti. Bolu ve Hollanda kampları çok 
verimliydi. Çok çok iyi geçti. Hazırlık 
maçları da bizim için çok iyi oldu. Bütün 
oyuncularımızdan çok memnunum. Tek 
sıkıntımız yapılan transferlerde. Bazıları 
ile kamplarda beraber olamadık. Ama 
o da önemli değil. Şu anki çalışmala-
rımızla isteğimizi lige yansıtırsak, lige 
mükemmel bir başlangıç yapabiliriz. 
Zaten kendi taraftarımız önünde hem Er-
zurumspor maçına hem lige çok çok iyi 
başlamamız gerekiyor. Ben takımıma 
inanıyorum. Taraftarımıza da çok ihtiya-
cımız olacak” dedi.

BURADA ÇOK İYİ BİR 
İSKELET VAR

Takım iskeletinin çok iyi olduğunu 
ve yapılan transferler ile güçlendikle-
rini sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, 
“Takım içindeki dengeleri bozmamaya 
çalışıyoruz. Onun için ihtiyaç olan bölge-
lere transfer yapıyoruz. Mehdi’nin yeri-
ne bir oyuncu almamız gerekiyor. Onun 
dışında sol açığa bir oyuncu istedik. Biz 
gelmeden önce de güzel bir kadro vardı 

burada. O şekilde transferi tamamlamış 
olacağız. Yönetimle görüştük istedikleri-
mizi söyledik. Gerekli transferleri yaptık. 
İnşallah faydalı olur. Yeni transferleri-
miz Türkiye’yi bilmiyor daha. Ama ta-
kım iskeletimiz çok iyi. O arkadaşlar da 
takıma uyum sağlayacak ve çok büyük 
katkıları olacak” şeklinde konuştu.
BEN ETO’O’YU ÇOK SEVİYORUM

Son olarak takımdan ayrılan Samuel 
Eto’o hakkında konuşan Konyaspor Tek-
nik Direktörü Rıza Çalımbay, “Samuel 
Eto’o ile Antalyaspor’da çalıştık. Biz git-
tiğimizde 2 puanı vardı. Eto’o kadro dışı 
idi. Biz onu kadroya aldık. Ve çok büyük 
katkısı oldu. Onun beraber uyumlu bir 
şekilde çalışarak takımı o durumdan 
kurtardık. Mükemmel bir sezon geçirdik. 
Sonraki sezon hem Eto’o açısından hem 
benim açımdan bir kriz çıktı. Bu kriz yeni 
transferler ile alakalı. Eto’o kendisi de 
onların aldığı ücreti almak istedi. Böyle 
bir sıkıntı çıkınca ben ayrılmak istedim. 
Eto’o ile bir alakası yok. Hiçbir zaman 
bir sorun yaşamadık. Burada tekrar bir 
araya geldiğimiz için çok mutlu oldum. 
Çok seviyorum kendisini. Futbolu çok 
seviyor. Biz Konyaspor’a gelmeden 
önce yönetimin bir düşüncesi varmış. 
O da tatlı bir şekilde halledildi. Eto’o da 
yönetim de memnun kaldı bu işten. Ben 
üzüldüm gitmesine. Ama futbolun için-
de böyle şeyler var. Takımdan ayrılması 
ile ilgili benim bir alakam yok” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.
n MUHAMMED SAYDAM

Atiker Konyaspor’da transfer çalışmaları 
sürüyor. Son olarak Fallou Diagne’yu kadrosu-
na katan yeşil beyazlılar bir transfer bombasını 
daha patlatmaya hazırlanıyor. Anadolu Kartalı, 
geçen sezon UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden 
Vitória Guimarães’ın Perulu orta sahası Hurta-
do ile anlaşma sağladı. Kulübü ile de bonser-
vis problemini çözen Anadolu Kartalı son anda 
bir pürüz çıkmaması durumunda tecrübeli 
oyuncu ile sözleşme imzalayacak. 

Oyuncunun kısa süre içinde Konya’ya gele-
rek resmi anlaşmaya imza atması bekleniyor.

HURTADO KİMDİR?
Atiker Konyaspor’un prensip anlaşmasına 

vardığı Hurtado futbol hayatına Peru’da başla-
dı. Ardından Portekiz’e transfer yapan Hurtado 
Paços Ferreira ile anlaştı. Sonraki dönemde 
Reading ve Vitória Guimarães formaları giyen 
tecrübeli oyuncu 28 yaşında ve1.76 boyunda. 
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında 
Konyaspor’a karşı 2 maçta da forma giyen 
Hurtado bir de gol atma başarısı göstermişti. 
n SPOR SERVİSİ

Perulu Hurtado transferinde mutlu son

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, yeni se-
zon hazırlıklarına Konya’da yeniden başladı. İlk antrenman-
da açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 
çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti. Çalımbay, 

Eto’o’nun takımdan ayrılmasına üzüldüğünü belirtti
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