
Trafik düzenine duba ayarı
Aziziye Caddesi’ni dubalarla ortadan bölen Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarına parkı engellemek amacıyla kaldırım 

kenarlarını da dubalarla çevirdi. Tren Yolu Caddesi’ni Adnan Menderes Toptancı Sebze Meyve Hali önünden Adnan 
Menderes Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan sokak, dubalarla düzene sokuldu.  n HABERİ SAYFA 3’TE

14 Tarımsal destekleme 
kayıtları başladı 04 ‘Seçimin sonucu 

piyasayı rahatlattı’ 06 Milli güdüm kitinde 
teslimat başlıyor

HADİM YATIRIMLARLA 
DEĞİŞİME UĞRADI

VİNÇTE DÜNYA 
MARKASI; CEYKON

YUMAK’TAN YERLİ 
ÜRETİME DESTEK 

Başkan Ahmet Hadimioğlu: 

Dünyanın tercih ettiği marka

Parça üretiminde iddialı 

“Hadim Hadim olalı 
ne böyle bir yatırım 
gördü, ne de böyle 
bir hareketlilik gördü” 
diyen Hadim Bele-
diye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, Hadim’in 
yatırımlarla büyük 
değişime uğradığını 
söyledi.

Vinç sektöründe 
önde gelen 
firmalardan 
Ceykon, kalitesi 
ile Türkiye ve 
dünyanın birçok 
bölgesinde tercih 
edilen markaların 
başına geliyor.

Yumak Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Eymen Yu-
mak, yerli ticari araçlar üretilirse parçaları noktasın-
da yeterli kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 17’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Sille’nin 
önemi artıyor’

Devler
ligindeler

Yokuş hakkında 
suç duyurusu

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Sille ve 
Tepekent Mahalleri’ni ziyaret 
ederek esnaf ve vatandaşlarla 
istişare toplantısı gerçekleş-
tirdi.  Burada konuşan Pekya-
tırmacı Sille’nin öneminin her 
geçen gün arttığını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen 
finansal kurumlar ve holding 
dışındaki tüm sektörleri kapsa-
yan Fortune 500 listesine bu yıl 
Konya’dan 5 firma girdi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

AK Parti Çorum Teşkilatları, 
sosyal medya hesabından 
hakaret içerikli yaptığı payla-
şım nedeniyle İyi Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş 
hakkında suç duyurusunda 
bulundu. n HABERİ SAYFA 5’TE

Yöntem calısması!
Mevlana Çarşısı’nın yıkımı için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Çarşı esnafıyla görüşmeler 

sürerken, çarşının akıbetiyle ilgili karar yapılacak çalışma sonrası netlik kazanacak
‘ESNAFI MAĞDUR

ETMEYECEĞİZ’ SÖZÜ
Başkan Altay’ın yakın bir 
zaman Mevlana Çarşısı 

esnaflarıyla biraraya geldiği 
belirtilirken, çarşı tamamen 

mi yıkılacak yoksa tıraşlama 
mı yapılacağı konusunda is-
tişarelerin sürdüğü bilgisine 

ulaşıldı. Ayrıca Başkan Al-
tay’ın, esnafın mağdur olma-

ması için çalışmayı titizlikle 
yürüttüğü belirtiliyor.  

n HABERİ SAYFA 3’TE

PROJE İÇİN 
ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Konya’nın tarihi ve kültürel 
siluetini bozan 120 iş yerinin 
bulunduğu Mevlana Çarşısı 
için daha önce üst kısmının 
tıraşlanacağı gündeme 
gelmişti. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, çarşıyla ilgili 
yeniden harekete geçti. 
Çarşının bulunduğu alanla 
ilgili proje için çalışmaların 
sürdüğü belirtildi.
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Maneviyat önemli
Meram Belediyesi 
tarafından yapımı 
gerçekleştirilen 
Küçük Kovanağzı 
Sosyal Tesisi fiili 
olarak hizmet 
vermeye başladı. 
Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, 
günümüzde bilgi ve 
maneviyatın en önemli 
konu olduğuna dikkat 
çekti.  n SAYFA 7’DE

Şehrin bir-
çok alanda 
yakaladığı 
başarıyı 
destekleyen 
Yenigün 
Gazetesi'nin 
10’lar 
Dergisi 
İşadamı Dernekleri Özel Sayısı ile 
okuyucular ile buluştu. Dergi, iş 
dünyasından tam not aldı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

10’Lar’dan ses 
getiren yeni sayı
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Adese, 500 şirket içinde ‘Güzel işlere imza atıyoruz’

Türkiye’nin en büyük 500 şirke-
tinin belirlendiği Fortune 500Tür-
kiye araştırmasının sonuçlarıa-
çıklandı.İttifak Holding’in ulusal 
perakende markası Adeselistede 
323. sırada yer aldı.  Finansal ku-
rumlar ve holding şirketleri dışında-
ki tüm sektörleri kapsayan ve 2017 
yılı ciroları baz alınarak yapılanFor-
tune 500 Türkiye araştırmasının 
sonuçları açıklandı.2009 yılından bu 
yana listeye girme başarısını göste-
ren Adese693,5 milyonliralık cirosu 
ile bu yıl listede 323. sırada yer aldı.

“ANADOLU MERKEZLİ BİR 
MARKA OLARAK TÜRKİYE’NİN 

DEVLERİ ARASINDA YER ALMAKTAN 
ONUR DUYUYORUZ”

Fortune Türkiye Dergisi araştır-
ma sonuçlarını değerlendiren Adese 
Genel Müdürü Ahmet Özkürkçüler, 
“Fortune Türkiye Dergisi tarafından 

ticaret, inşaat, hizmet ve imalat sek-
törlerinde faaliyet gösteren şirketle-
rin 2017 yılı ciroları baz alınarak ya-
pılan ve Türkiye’nin en büyük 500 

şirketinin belirlendiği araştırmada-
Adese olarak 323. sırada yer aldık. 
Türkiye’nin devleri arasında Ana-
dolu merkezli bir marka olarak yer 
almaktan onur duyuyoruz. Bunun 
yanında perakende ticaret mağaza-
ları listesinde 16, Borsa İstanbul’da 
işlem gören şirketler arasında 77, 
Konya’daki şirketler arasında ise 
4. sırada yer aldık. 27 yıldır hizmet 
verdiğimiz perakende sektöründe 
ilk günkü heyecanla çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz.  Konya sınırlarını 
aşarak yeni şehirlere büyüttüğümüz 
Adese, bugün 8 şehirde 145 marke-
te, binlerce çalışana ve milyonlarca 
müşteriye ulaştı. Çeyrek asrı aşan 
yolculuğumuzda olduğu gibi bize 
rehberlik eden kadim değerlerimiz-
den sapmadan nice başarılı yıllara 
yürümeye devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Sille ve Tepekent 
Mahalleri’ni ziyaret ederek esnaf ve 
vatandaşlarla istişare toplantısı ger-
çekleştirdi.  Selçuklu Belediyesi ta-
rafından mahallelere yapılan hizmet 
ve yatırımlar hakkında vatandaşlara 
bilgi veren Başkan Pekyatırmacı, ya-
pılması planlanan çalışmalarla ilgili 
de esnaf ve vatandaşların önerilerini 
dinledi. Ziyaretlerde Selçuklu Bele-
diyesi Başkan Yardımcıları ve birim 
müdürlüleri de hazır bulundu. Baş-
kan Pekyatırmacı  Selçuklu Beledi-
yesi tarafından yapımı tamamlanan 
ve kısa süre sonra hizmete açılacak 
Tepekent Ticaret Merkezi ile ilgili 
esnaflarla istişarelere yaptı. Modern 
yapısı ile mahalleye katma değer 
sağlayacak Ticaret Merkezi’nin ti-
cari hayata daha da canlılık kazan-
dıracağını ifade eden Başkan Pekya-
tırmacı,  Selçuklu Belediyesi olarak 
Tepekent halkına da en iyi hizmeti 
sunmanın gayreti içindeyiz. Fiziki 
belediyeciliğin yanı sıra burada sos-
yal ve ekonomik hayata katkı sağ-
layacak güzel işlere imza atıyoruz. 
Çalışmalarımızın bereketli olmasını 
diliyorum” dedi. 

SİLLE’NİN ÖNEMİ HER 
GEÇEN GÜN ARTIYOR

Sille Buluşmasında da önemli 
açıklamalarda bulunan Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Selçuklu’daki mahallelerle 
istişare ederek problemlere ye-
rinde çözüm üretmek için gayret 
gösterdiklerini ifade ederek, “24 
Haziran sonrasında ülkemiz için 
yeni bir dönem başladı. İnşallah 
yeni sistemde oluşan meclis hayırlı 
hizmetler yapacak. Biz de yerel yö-
netimler olarak ülkemize değer ka-
tacak çalışmalara en yüksek katkıyı 
sağlamanın gayreti içinde olacağız. 
Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıları-
mızın amacı, burada yaşayan hem-
şehrilerimizin varsa bir sıkıntı ve 
problemleri onları istişare ederek 
ekibimizle birlikte yapabileceğimiz 
çalışmalar üzerine çözüm üretebil-
mek. Sille sadece Konya için değil 
belki Türkiye için önemli bir yer ve 
önemi gün geçtikçe artıyor. Bun-
dan on sene önceki Sille ile bugün-
kü arasında kıyas götürmeyecek 
bir fark var. 5 bin yıllık bir tarihe 
sahip ve bu mirası biz devraldık 
öyle olduğu için bu mirası yaşat-

mak zorundayız. Selçuklu Beledi-
yesi burada birçok iş yaptık” dedi.

Sille’de yürütülen güncel ça-
lışmaları hakkında da bilgiler ve-
ren Başkan Pekyatırnmacı, “Şu an 
Subaşı Hamamı’nın restorasyon 
çalışmaları devam ediyor. Sokak 
sağlıklaştırma çalışmalarına baş-
ladık. Hacı Ali Ağa Sokakta ihale 
süreci tamamlandı ve yapım ile il-
gili kısmı sürdüreceğiz. Akabinde 
Hükümet Caddesi ile ilgili sağlık-
laştırma projelerini hazırladık ve 
ihale sürecini yürütüyoruz. İnşallah 
Hükümet Caddesine de gireceğiz. 
Yine burada bulunan belediyemize 
ait mülklerimizde sırasına ve ihtiyaç 
durumuna göre tarihi dokusuna uy-
gun projelerimizi ürettik ve  sonuç-
landırma aşamasındayız. Burada 
kilise karşısında bulunan alana hem 
kapalı otopark, üst kısmı meydan, 
ticaret ve konut ünitelerinin bu-
lunduğu bir proje ürettik. İçersinde 
bulunduğumuz alanı da kapsayacak 
bir okul projemiz var. Aynı zamanda 
mağaralarımızla ilgili olarak Müze-
ler Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar 
yürütüyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Fortune Dergisi tarafından hazır-
lanan, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen 
finansal kurumlar ve holding dışın-
daki tüm sektörleri kapsayan Fortu-
ne 500 listesi açıklandı. Türk firma 
ve kurumlarında bulunduğu listede, 
listenin ilk sırasında 53,9 milyar lira-
lık ciro ile TÜPRAŞ yer aldı. Listenin 
ikinci sırasında 41,1 milyar lira net 
satışla Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 
ile üçüncü sırasında 40,8 milyar lira 
net satışla Petrol Ofisi’nin geçen yıl-
ki sıralamadaki yerlerini korudukları 
görülüyor.  Listede yer alan 500 şir-
ketin toplam net satışları ise yüzde 
29,42’lik artışla 1 trilyon 204 milyar 
771 milyon liraya yükseldi. 2017 yılı 
ÜFE’nin yüzde 15,47 olduğu düşü-
nüldüğünde reel olarak net satışlar-
da yüzde 13,95 oranında bir artış 
sözkonusu. 97 yeni şirketin girdiği 
listeye 261 üretim, 128 ticaret, 88 
hizmet, 23 inşaat şirketi bulunuyor.
Türkiye’de imalat, ticaret, hizmet ve 
inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 
500 Türkiye çalışması, son on yılda 
olduğu gibi, bu yıl da CRIF ve kardeş 
kuruluşu Dun &Bradstreet Türkiye 
ile birlikte hazırlandı.

KONYA’DAN 5 FİRMA
Konya’dan 5 firma Fortune 500 

listesine girmeyi başardı. Konya 

Şeker bu yıl listede 2.774.285.498 
TL net satışla ile 81. sırada yer 
aldı. Erser Grup Tarım Ürünleri 
1.198.482.433 TL net satış ile 190. 
sırada, Adese 693.500.599 TL net 
satışla ile 323, Aydınlar Yedek Par-
ça 485.655.420 TL net satışla 441. 
sırada, Ova Un 426.433.592 TL net 
satışla 492. sırada yer aldı. Listede 
dikkat çeken şirket Aydınlar Yedek 
Parça oldu. Geçen yıl listede bulun-
mayan Aydınlar Yedek Parça bu yıl 
441. sıradan listeye girerek dikkatle-
ri üzerinde topladı.  5 firmanın top-
lam net satışı da 5.578.355.542 TL 
olarak hesaplandı. 

ÇALIŞAN SAYILARI
Listeye giren Konyalı firmaların 

istihdam verileri de listede yer alıyor. 
Buna göre en fazla istihdam sağla-
yan firma Konya Şeker. Konya Şeker 
3 bin 314, Erser Grup 177, Adese 
2 bin 306, Aydınlar Yedek Parça 2 
bin 500, Ova Un 248 kişiyi istihdam 
ediyor. Bu rakamlara göre listedeki 5 
firmanın toplam istihdamı 8 bin 545 
olarak kayıtlara geçti. 

2016 YILINDA DA 
5 FİRMA BULUNUYORDU

Listeye 2016 yılında Konya’dan 
yine 5 firma girmişti. Konya Şeker 
San. ve Tic. A.Ş. 2,516,549,435 TL 

net satışla 65. sırada yer almıştı. Er-
ser Grup Tarım Ürünleri San. ve Tic. 
A.Ş. 754,997,081 TL net satışla 231. 
sırada, Adese Alışveriş Merkezleri 
Tic. A.Ş. 649,314,128 TL net satışla 
260. sırada, Ova Un Fabrikası A.Ş. 
356,135,857 TL net satışla 448. sı-
rada ve Helvacızade Gıda İlaç Kim-
yaSan. ve Tic. A.Ş. 325,841,941 TL 
net satışla 480. sırada yer almıştı. 

NET KÂRLAR YÜZDE 52,28 ARTTI
 Listedeki şirketlerin net kârları 

da 2016 yılına göre yüzde 52,28 ora-
nında artarak 64 milyar 792 milyon 
liraya yükseldi. Geçtiğimiz yıllarda 
kur ve faizdeki yükselişle bozulan 

bilanço yapılarını esas faaliyet dışı 
gelirle telafi etmeye çalışan şirketle-
rin 2015 ve 2016 yılında olduğu gibi 
2017 yılında da esas faaliyetlerine 
yöneldikleri görülüyor. Fortune 500 
Türkiye listesinde yer alan şirketlerin 
faaliyet kârı yüzde 34,07’lik artışla 
95 milyar 513 milyon liraya yüksel-
di. 2015 yılında listedeki 500 şirke-
tin finansman gideri yüzde 68,26’lık 
artışla dikkat çekiyordu. 2016 yılın-
da ise şirketlerin finansman giderle-
rinin iyileşmesine ağırlık verdiği ve 
yüzde 10,43’lük artışla 50,3 milyar 
liraya gerilediği görülüyordu. Ancak, 
2017 yılında şirketlerin finansman 

giderlerinde artış sözkonusu. Şirket-
lerin finansman giderlerinin yüzde 
22,53’lük artışla 61,6 milyar liraya 
çıktığı görülüyor. Sektörelbazda ba-
kıldığında yüzde 42,84 oranıyla en 
fazla hizmet sektöründe finansman 
gideri artışı yaşanmış. İkinci sıra-
da yüzde 29,49’luk artışla ticaret, 
üçüncü sırada yüzde 18,41’lik artışla 
üretim, dördüncü sırada ise yüzde 
3,13’lük artışla inşaat geliyor.

 ÜRETİMDE HIZLI ARTIŞ, 
İNŞAATTA DÜŞÜŞ

 Listedeki şirketlerin net satış-
larının sektörelbazda değişimlerine 
baktığımızda ise ortaya şöyle bir 
tablo çıkıyor: Üretim şirketlerinin 
net satışları yüzde 33,70 oranında 
artarak 513,6 milyar liraya, ticaret 
şirketlerinin yüzde 27,34 oranında 
artışla 395,3 milyar liraya, hizmet 
şirketlerinin yüzde 36,46 oranında 
artışla 235,2 milyar liraya, üretim 
dışı şirketlerin ise yüzde 26,42 ora-
nında artışla 691,1 milyar liraya yük-
seldi. İnşaat şirketlerinin satışlarının 
ise yüzde 5,22’lik düşüşle 60,4 mil-
yar liraya gerilediği görülüyor. 

Listede yer alan 500 şirketin top-
lam istihdam oranında yüzde 2,50 
oranında artış yaşandı. Şirketlerin 
toplam çalışan sayısı 2017 yılın-

da 1 milyon 145 bine çıktı. Listede 
yer alan 500 şirketin 261’i üretim, 
128’i ticaret, 88’i hizmet, 23’ü ise 
inşaat sektöründe faaliyet gösteri-
yor. Şirketlerin aktifleri yüzde 16,4 
oranında artışla 1,221 milyar liraya, 
özkaynakları ise yüzde 7,5 oranında 
yükselerek 435,3 milyar liraya çıktı. 

 İHRACAT LİDERLERİ 
THY, FORD VE ARÇELİK

Fortune 500 listesinde yer alan 
sanayi, hizmet ve inşaat-taahhüt şir-
ketlerinin toplam ihracatı TL bazında 
yüzde 29,80 oranında artarak 286 
milyar 543 milyon liraya yükseldi. 
Ancak, şirketlerin ihracatının dolar 
bazındaki artışı yüzde 7,72 oranında 
oldu. Fortune 500 listesinde yer alan 
376 şirket ihracat yaparken, 124 
şirketin satışlarının tamamını yur-
tiçinden elde ettiğini görüyoruz. En 
fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş 
şirkete baktığımızda ise Türk Hava 
Yolları (THY) listeyi hazırladığımız 
11 yıldır zirvedeki yerini kimseye 
kaptırmıyor. THY 2017 yılında 34 
milyar liralık hizmet ihracatı gerçek-
leştirdi. 17,8 milyar liralık ihracatla 
Ford Otomotiv ikinci, Arçelik 15,4 
milyar liralık ihracatla üçüncü sırada 
yer aldı. 
 n ABDULLAH AKİF SOLAK

Adese Genel Müdürü Ahmet Özkürkçüler, 
“Türkiye’nin devleri arasında Anadolu 
merkezli bir marka olarak yer almaktan 

onur duyuyoruz” dedi.

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 listesine bu yıl Konya’dan 
5 firma girdi. Konya Şeker, Erser Grup Tarım Ürünleri, Adese, Aydınlar Yedek Parça, Ova Un listeye girerek Konya’nın gururu oldu 

İlk 500’de 5 Konyalı!
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Şehrin birçok alanda yakaladığı başarıyı destekleyen Yenigün Gazetesi’nin 10’lar Dergisi 
İşadamı Dernekleri Özel Sayısı ile okuyucular ile buluştu. Dergi, iş dünyasından tam not aldı

10’lar İşadamı Dernekleri 
Özel Sayısına yoğun ilgi
Yenigün Gazetesi, gelişen ve bü-

yüyen Konya’nın yakaladığı ivmeyi 
desteklemeyi devam ediyor. İlkeli, 
cesur,dürüst ve özel hayata saygı-
lı,sorgulayıcı yayınlar ile Konya’ya 
ve Türkiye’ye yol gösteren Yenigün 
Gazetesi çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor.

Yenigün Gazetesinin her ay dü-
zenli olarak çıkardığı dergiler ara-
sında yer alan 10’lar Dergisi bu ay 
işadamı dernekleri özel sayısı ile 

okuyucuları ile buluştu. Dergi içeri-
sinde Konya’da yaptıkları çalışmalar 
ile Konya ekonomisine katkı sunan 
çok sayıda işadamı derneği yer alı-
yor. “Helal Kazanç ve Kalkınmanın 
Neferleri” başlığıyla Haziran 2018 
sayısını okurlarıyla buluşturan Ye-
nigün Gazetesi, Konya’nın marka 
değerlerini yükseltmeyi sürdürüyor.  
“İş dünyasının pusulası konumunda 
olan Sivil Toplum Kuruluşları, Tür-
kiye’nin 2023 hedeflerine yürüyüş-

te gözardı edilemez, katkılar ortaya 
koyuyor” diyen 10’lar Dergisi Genel 
Koordinatörü Fahri Altınok dergi 
hakkında şu açıklamalarda bulundu; 
10’lar dergisinin bu sayısına özel 
Konya’mıza faaliyet gösteren ve ül-
kemizin kalkınmasına ciddi anlam-
da destek sağlayan kuruluşlarımızı 
bir araya getirdik. Konya’mızın ve 
ülkemizin tüm gelişimini yakından 
takip eden derneklerimiz, Konya’da 
Türkiye üzeri çalışmalar yaparak 

adlarından sıklıkla ses getirmeye 
devam ediyor. Genç oluşumlar ile 
birlikte teşkilatçılık gerçeğini de 
üyelerine öğreten STK’larımız hem 
ülkeye hem de insana yaptıkları 
yatırımlarla önemli bir faktör ola-
rak dikkat çekiyor çekmeye de tüm 
hızıyla devam edeceğe benziyor” 
ifadelerini kullandı. Dergi dopdolu 
içeriği ile dikkatleri üzerine topladı, 
iş dünyası temsilcilerinden tam not 
aldı. n ONUR KALKAN

Mevlana Çarşısı 
ne zaman yıkılacak? 

Uzun süredir yıkılması düşü-
nülen ve tartışmalara neden olan 
Mevlana Çarşısı belirsizliğini halen 
koruyor. Konumu ve mimarisi ile 
Konya’nın tarihi ve kültürel silu-
etini bozan, trafik yoğunluğuna 
neden olan binanın yıkılması sü-
rekli gündemde kalmıştı. Binanın 
‘yıkılacak’ söylentisi memnuniyet-
le karşılanırken ne zaman yıkıla-
cağı ise merak konusu. Yıkım için 
bölge esnafı ile Büyükşehir Beledi-
yesi’nin görüşmelerinin sürdüğü 
öğrenilirken, anlaşmaya varıldığı 
takdirde 2018 yılında yıkımın baş-
layabileceği belirtiliyor. 120 iş ye-
rinin bulunduğu Mevlana Çarşısı 
projesinin başlaması ile üst kısmı-
nın yıkılacağı, üst tarafta oluştu-
rulacak meydanda çay bahçesi, 
restoran hizmetlerinin olacağı bir 
süre önce gündeme gelmişti ancak 
esnaflar son alınan kararlar neti-
cesinde binanın tamamen yıkıl-
masının da gündemde olduğunu 
dile getiriyor. Diğer taraftan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın çarşı esnafıyla 
yakın zamanda bir toplantı yaptı-
ğı öğrenilirken, “Hiçbir esnafımızı 
mağdur etmeyeceğiz” dediğini 
belirtildi.    

ESNAF MAĞDUR 
OLMAK İSTEMİYOR

Mevlana Çarşı’sı esnafı, uzun 
yıllardır Mevlana Çarşısının yıkı-
mıyla ilgili söylentilerin olduğunu 
dile getirerek, “Mevlana Çarşısı 
ile ilgili düşünülen projeler uzun 
yıllardır tartışılıyor ancak Uğur İb-
rahim Altay ile görüşmemiz oldu. 
Altay bizlere, çarşının en kısa süre 
içerisinde yıkılacağını dile getirdi. 

Biz esnafların bu konuda mağdur 
olmayacağını da söyledi. Bu çarşı 
çok eski ve 30 yıllık bir geçmişi var. 
Esnaflar olarak mağdur olmamak 
istiyoruz. Tabi çarşının yıkılması iyi 
olmaz ama belediyemiz bir karar 
aldıysa ona da saygı duyarız” ifa-
delerini kullandılar. Esnaf ayrıca, 
belediye yetkililerinin kendileriyle 
yakından ilgilendiklerini, kimsenin 
zarar görmeden, her iki tarafın da 
karlı çıkacağı bir şekilde çözüm 
bulmaya çalıştıklarını dile getirdi-
ler.

ALTERNATİF YOLLAR 
SUNULMUŞTU

Daha önceden açıklamalarda 
bulunan Konya Büyükşehir Bele-
diyesi eski Başkanı Tahir Akyürek, 
yapılacak çalışma için 3 alternatif 
üzerinde durduklarını belirterek, 
“İlk alternatif çarşıyı birinci kat se-
viyesinde keserek burayı bir bedes-
tene dönüştürmek. Dışı ve içinin 
cephesini değiştirerek bedestenin 
bir paçası haline getirerek tarihi bir 
görüntü vermektir. İkinci ihtimal 
ise tamamını kamulaştırmaktır. 
Bu iki şekilde olabilir. Gönüllü ola-
rak parasıyla alınabilecekler alınır, 
alınamayanlar için ise Karatay Be-
lediyemiz ile işbirliği içinde başka 
yerlere kaydırma çalışması yapıla-
bilir. Bir başka ihtimalde ise; bura-
sı tamamen kaldırılır ve anlaşma 
sağlanamayan dükkânlara yetecek 
kadar dükkan bölge dokusuna uy-
gun bir şekilde yapılıp teslim edi-
lebilir” ifadelerini kullanmıştı. Çar-
şıyla ilgili alınacak karar, yapılan 
görüşmeler neticesinde netleşecek 
ve proje uygulamaya konulacak.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

Trafik düzenine 
dubalarla ayar

Artan araç sayısına bağlı olarak 
Konya’nın merkezi bölgelerinde yer 
yer gün içerisinde trafik sıkışıklıkları 
yaşanıyor. Yerel yönetimler bu ciddi 
sorunu çözmek için adımlar atmaya 
çalışsa da özellikle Alaaddin Tepesi 
bölgesi, Aziziye Caddesi, İstanbul 
Caddesi, Mevlana Türbesi civarı gibi 
bölgelerde sorun hala çözülebilmiş 
değil. Bu bölgelerin merkezi konum-
da olması ve eski yapılaşmaların yer 
alması, dar olan cadde ve sokakların 
genişletilebilmesi için dönüşüm ça-
lışmalarına çok müsaade etmiyor. 
Bu nedenle yerel yönetimler trafiğin 
yoğun ve sıkışık olduğu bu bölgeler-
de geçici çözümlere başvuruyor.  

AZİZİYE CADDESİ’NE YENİ DÜZEN
Aziziye Caddesi şehir merkezinde 

trafik yoğunluğunun en sık yaşandığı 
bölgelerden birtanesi. İş merkezleri-
nin, Kadınlar Pazarı’nın, Eski Garaj’ın 
ulaşım noktasında bulunan Aziziye 
Caddesi, gün içerisinde yoğun araç 
trafiğine maruz kalıyor. Caddenin dar 
olmasına karşın araçların yol boyuna 
park yapmaları, caddenin daha da 
dar hale gelmesine neden oluyordu. 
Bu da trafik akışını olumsuz etkiliyor-
du. Büyükşehir Belediyesi yaşanan 
olumsuzluğu göz önüne alarak, trafik 
akışını rahatlatmak adına adım attı. 
Aziziye Caddesi’ni dubalarla ortadan 

bölen Büyükşehir Belediyesi, yol ke-
narlarına parkı engellemek amacıyla 
kaldırım kenarlarını da dubalarla çe-
virmiş durumda. Kalıcı bir çözüm ol-
masa da atılan adımın yol boyu parkı 
engellemesi nedeniyle trafik akışını 
bir nebze olsa rahatlatması bekleni-
yor. 

HAL ÖNÜNE DE MÜDAHALE
Büyükşehir Belediyesi bir yeni 

düzenleme de Adnan Menderes 
Toptancı Sebze Meyve Hali girişinin 
bulunduğu sokağa yapıldı. Son yıl-
larda çok sık kullanılmaya başlanan, 
sanayi bölgesine kadar kesintisiz 
ulaşım sağlayan Tren Yolu Cad-
desi’ni Adnan Menderes Toptancı 
Sebze Meyve Hali önünden Adnan 
Menderes Caddesi’ne bağlantıyı 
sağlayan Güllüce Sokak, dubalarla 

düzene sokuldu. Daha önce kavşa-
ğa yakın bir şekilde araçların sağa 
ve sola park yapması, sağa ve sola 
dönüşlerde uygun olmayan şeritten 
dönüşler yapılması, trafik akışını 
olumsuz etkiliyordu. Dubalarla yapı-
lan düzenlemenin bu olumsuzluğu 
bir nebze de olsa önleyeceği düşü-
nülüyor. 
n TEVFİK EFE

Uzun süredir yıkılması planlanan ve 
farklı projelerle gündeme gelen Mevlana 

Çarşısı’nın akıbeti belirsizliğini sürdürüyor.

Tren Yolu Caddesi’ni Adnan Menderes Toptancı Sebze Meyve Hali önünden Adnan Menderes Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan sokak, dubalarla düzene sokuldu

Aziziye Caddesi’ni dubalarla ortadan bölen Büyükşehir 
Belediyesi, yol kenarlarına parkı engellemek amacıyla 

kaldırım kenarlarını da dubalarla çevirdi. 
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‘Seçimin sonucu 
piyasayı rahatlattı’

ÇATDER’den Başkan 
Tutal’a teşekkür ziyareti

24 Haziran Milletvekili 
ve Cumhurbaşkanı seçimleri 
geride kaldı. Konya’da siyasi 
partiler seçimlerde yarışırken 
bağımsız olarak milletvekilli-
ği için yarışa girenler de oldu. 
Mücahid Ayan da bu isimlerden 
biri. 24 Haziran seçimleri için 
bağımsız aday olarak önemli 
çalışmalar yapan Ayan, seçim-
lerin ardından süreci değerlen-
dirdi. Seçim sonuçlarının ülke 
adına güzel sonuçlandığını dile 
getiren Ayan, “Ülkenin istikrarı 
için, Türkiye’nin diğer mazlum 
ülkeler tarafından lider olarak 
görüldüğü için AK Parti’nin se-
çimi alması piyasayı rahatlattı. 
Türkiye’yi siyasi olarak dış güç-
ler yenemeyeceğini anladılar. 
Ekonomik olarak yenemeye-
ceklerini de anladılar. İnşallah 
daha iyiye gidecek” diye konuş-
tu. 

‘KENDİMİ TARTTIM’ 
Neden bağımsız milletvekili 

adayı olarak yola çıktığını anla-
tan Aydın, “Bir siyasi partinin 
kanatları altında olup da bu şe-
kilde aday olarak çalışsak daha 
iyi olurdu. Ama olmadı. Ben 
diğer siyasi partilere rakip ola-
rak çıkmadık. Ama elimden ge-
len gayreti gösterdim. CHP’nin 

2. sıra milletvekili adayı bile 
hiç çalışmadan Meclis’e girdi. 
Adaylık başvuruları çok fazlaydı 
partilere. Bir de il başkanlarının 
değerlendirmeleri nedeniyle se-
çilme şansımız azdı. Bu neden-
le bağımsız olarak milletvekili 
adayı oldum.  Kendimizi tart-
ma, halkımızın fikirlerini alma 
noktasında çalışmalar yaptık. 
Çok vaat soran oldu. Biz diğer 
milletvekilleri gibi şunu yapa-
cağız bunu yapacağız demedik. 
Gelecek seçimler için iyi bir ha-
zırlık oldu” ifadelerini kullandı. 

‘TEPKİ ALDIĞIMIZ 
YERLER OLMADI’

Adaylık kapsamında yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgiler ve-
ren Aydın, şunları söyledi, “Ben 
aracımı dahi kendim sürdüm. 
Çok kişi dedi bir milletvekili 
adayı böyle mi olur diye. Millet-
vekili demek milletin vekili, hiz-
metkârı demek. Böyle olmalı. 
Halkın içine girmeli. Biz bizzat 
halkla iç içe girdik. Gürültüden 
kaçtık, müzikle vatandaşı yor-
madık. Adım adım gezdik. Kon-
ya’nın tüm ilçelerini gezdik köy 
ve kasabalar dâhil olmak üzere. 
Fikir aldık. Tepki aldığımız yer-
ler olmadı.”
n SAMİ KAYALAR

Konya Seydişehir Çat Köyü 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği yönetimi Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a 
teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette Dernek Başkanı Yasin 
Çetinkaya, Yönetim Kurulu Üye-
leri Mustafa Turaç, Bekir Battal 
ve Mehmet Aslan yer aldı.  Sey-
dişehir Belediye Başkanı  Mehmet 
Tutal’a kendilerine verdiği des-
teklerden dolayı teşekkür eden 
Başkan Yasin Çetinkaya, “Der-
neğimizi kurduğumuz günden 
bu yana Başkanımız hep büyük 
destekçimiz oldu. Köyümüz nok-

tasında gittiğimiz hiçbir talebi geri 
çevirmedi. Köyümüzdeki yol, kal-
dırım, köprü, mesire alanı düzen-
lemesi başta olmak üzere birçok 
hizmeti köyümüze yaptılar. Şenlik 
ve diğer organizasyonlarda da bizi 
hiç yalnız bırakmadı. Biz ÇATDER 
yönetimi ve Çat köylüler olarak 
başkanımıza canı gönülden te-
şekkür ediyoruz. Allah yardımcısı 
olsun” dedi.

Ziyaretten memnun kaldığı-
nı ifade eden Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’da, ÇAT-
DER yönetimine başarılar diledi.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

“Hadim Hadim olalı ne böyle bir yatırım gördü, ne de böyle bir hareketlilik gördü” diyen Hadim 
Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Hadim’in yatırımlarla büyük değişime uğradığını söyledi

Hadim’in çehresi değişti

Hadimi sosyal,ekonomik kül-
türel şartlarını yukarıya taşıyacak 
yatırımlar bölgede hız kesmeden 
devam ediyor. Coğrafi olarak zor 
bir bölgede bulunan Hadim, bu 
özelliği ile zor bir hizmet bölgesi 
olmasının yanında, doğal güzellik-
leri de bölgeye avantaj sağlıyor. Bu 
nedenle bölgede özellikle turizmi 
canlandıracak yatırımlar dikkat çe-
kiyor. İç Anadolu bölgesi ve Akde-
niz Bölgesi’nin geçiş güzergahında 
bulunması nedeniyle Hadim, iki 
bölgeyi birleştiren bir ilçe konu-
munda. Bu da ulaşım yatırımlarının 
Hadim bölgesinde ağırlık kazan-
masına neden oluyor. Bu durumun 
son örneği Eyiste Viyadüğü. Türki-
ye’nin en büyük ayaklı Viyadüğü ile 
Konya-Alanya arası 2 saate inecek. 
Kamu yatırımları ile yükselen Ha-
dim bölgesi, eskiye nazaran daha 
da hareketlenmiş durumda. 

İKİ KATRİLYONLUK YATIRIM
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 

HadimioğluYenigün Gazetesi’ne 
yaptığı açıklamada, Hadim bölge-
sindeki yatırımlar hakkında bilgi 
verdi. “Hadim Hadim olalı ne böyle 
bir yatırım gördü, ne de böyle bir 
hareketlilik gördü” diyen Hadimi-
oğlu,  başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere AK 
Parti hükümetine bölgeye yaptık-
ları katkılardan dolayı teşekkür etti. 

Hadim ilçesinin 12 bin nüfusa 
sahip 32 tane mahallesi olan coğ-
rafi olarak Konya’nın en zor coğ-
rafyasında bulunan, alan olarak da 
bin50kilometre kare içerisinde yer 
aldığının bilgisini veren Hadimi-
oğlu, “Şuan ilçemizde yatırımları 
biten ve devam eden projeler var. 
Gündeme alınmış ve daha başlan-
mamış yatırımlarımız var.  2009 yı-
lında göreve başladığımda Hadim’e 
hizmet edecek bir tane müteahhit 
vardı. Şuanda Hadim’e hizmet ede-
cek işlerle ilgili 24 tane müteahhit 
var. Bizim bölgemizde yatırımları 
devam eden projelerin Konya için 
sulama projeleri var.  Kendi ilçemi-
zin oteli var. Büyükşehir Belediye-
sinin yer köprü şelalesi yatırımı var. 
Viyadük yatırımı ve bağlantı yolu 
yatırımı var. Konya-Hadim Bozkır 
yolu var.  İki katrilyonluk yatırım 
var. Bunun arkasında gelecek ya-
tırımlar ile birlikte bu yatırımlar üç 
katrilyona çıkıyor. Bu yatırımların 
hepsi Hadim’e hizmet getirecek ya-
tırımlar” dedi.

YERKÖPRÜ ŞELALESİ 
GÖRÜLMEYE DEĞER

Fotoğraf tutkunları ve vatan-
daşların yoğun ziyaret ettiği Yer-
köprü Şelalesi çevresinde Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çevre düzenlemesi yapıldığını ifade 
eden Hadimioğlu, “Bu doğal zen-
ginliğin korunarak düzenleme ve 
peyzaj yapılması Hadim başta  ol-
mak üzere Türkiye için büyük bir 
kazanım olacak. Yerli ve yabancı 
turizm açısından da bölgeye artı 
değer katacak. Şelale, Göksu Nehri 

üzerindedir. Nehir, şelalenin yakla-
şık 1 kilometre gerisinde kaybolu-
yor ve farklı noktalardan yer altın-
dan çıkan su ise şelaleden akıyor. 
Yerköprü denilmesinin manası da 
budur. Göksu Nehri kurusa bile bu 
şelale asla kurumaz. Buranın turiz-

me açılması için de çevre düzen-
lemesi, piknik alanları, seyir terası 
yapıldı. Yerköprü Şelalesi de görül-
meye değer güzel bir şelaledir. Yer-
köprü şelalesi 2018 yılında bitecek. 
Üç aşamada ihaleye çıktı.Bu proje-
nin gerçekleşmesinde emeği geçen  

Önceki dönem Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Tahir Akyürek’e , 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun’a , Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ederiz” ifadelerini kullandı.

HADİME OTEL İHTİYAÇTI
Hadim’e 150 yataklı dört yıldız-

lı otelin kazandırıldığını ifade eden 
Hadimioğlu, “ Hadim’e büyük katkı 
sağlayacak olan otel inşaatımız de-
vam  ediyor.  Bizler oteli bir veya 
iki yıllık olarak düşünmedik. İşler-
liye dönük düşündük. Otel yapmak 
belediyelerin görevi değil. Özel 
sektörün görevi. Ama bölgemizde 
yatırımcı olmadığı için ilerde doğa 
turizmine gelişirse, ikinci yatırımcı 
gelecek. 

Bizler bu işe öncülük etmiş ol-
duk. Otelin turizme katkı sunacağı-
nı inanıyorum. Bizler Hadim’de kar 
mücadelesi yaparken köylülerimiz 
bizlerden su istiyor.  Böyle güzel 
bir coğrafyaya sahibiz. Bölgemizde-
ki turistlik yerlerimiz için Hadim’e 
otel ihtiyaçtı” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seçim sonucuyla ilgili 
değerlendirmelerde 

bulunan Konya Bağım-
sız Milletvekili Adayı 
Mücahid Ayan, “AK 

Parti’nin seçimi alma-
sı piyasayı rahatlat-
tı. Türkiye’yi siyasi 

olarak dış güçler 
yenemeyeceğini 
anladılar” dedi. 

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçedeki yatırımları 
Yenigün Gazetesi’ne değerlendirdi.
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‘Derbent Kur’an sevdalısı bir ilçemiz’ Doktor çift mutluluğa ‘evet’ dedi
Derbent Belediye Başkanı 

Hamdi Acar, Konya İl Müftü-
sü Ahmet Poçanoğlu’nu ziyaret 
etti. Geçtiğimiz haftalarda Konya 
İl Müftülüğü görevine başlayan 
Ahmet Poçanoğlu ile makamın-
da görüşen Başkan Hamdi Acar, 
müftü Poçanoğlu’na görevinin 
hayırlı olması temennisinde bu-
lundu. Başkan Acar; “Derbent 
Konya’nın en şirin  ilçelerinden 
biri. İklimiyle, doğasıyla ünlü ol-
duğu kadar hafızlarıyla da ön pla-
na çıkıyor. Derbent’in bir diğer 
adı da “hafızlar diyarı...” İlçemiz 
bugüne kadar yüzlerce hafızı ye-
tiştirmiş ve o hafızlar bugün ül-
kemizin dört bir tarafında hizmet 
ediyor. Biz Derbent’in bu kutsal 
görevini kıyamete kadar sür-
dürmesini istiyoruz” dedi. Güzel 
temennileri için Başkan Acar’a 
teşekür eden Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu da “Derbent 

Kur’an aşığı, Kur’an sevdalısı bir 
ilçemiz. Birçok alimin, hocanın, 
hafızın çıktığı bu beldemizin yeni 
hafızlar yetiştirmesi için elimiz-

den geleni yapacağız. İl Müftülü-
ğü olarak her türlü desteği ver-
meye hazırız” dedi. 
n HABER MERKEZİ  

Beyşehir ilçesinde bulunan 
Beyşehir Gölü’nün en gözde plajı 
Karaburun’da doktor çift, tatilciler 
arasında kıyılan nikah merasimi-
nin ardından evliliğe “evet” dedi. 

Konya’da ikamet eden ve bir 
süredir nişanlı olan 25 yaşında-
ki doktor Halim Bayrakçı ile aynı 
yaştaki meslektaşı Lütfiye Doğan, 
sahil kenarında ilginç şekilde kı-
yılacak bir nikahla hayatlarını 

birleştirmeye karar verdi. Genç 
çift, Beyşehir Gölü kıyısındaki 
Karaburun Plajında nikahlarının 
kıyılmasını istedi. Bunun üzerine 
nikah töreninin düzenleneceği 
kumsal alan, balon ve çiçekler-
le süslendi, ses ve müzik yayın 
sistemi kuruldu. Nikahı izlemek 
için gelecek yakınlar ve davetliler 
de düşünülerek sandalyeler plaja 
yerleştirildi. Beyaz gelinliğini giye-

rek alana gelen Lütfiye Doğan ile 
Halim Bardakçı arasındaki nikah, 
şahitler ve davetliler huzurunda 
Beyşehir Belediyesi Evlendirme 
Memuru Nail Özkan tarafından 
kıyıldı. Dünya evine plajda “evet” 
diyerek giren genç çifte evlilik cüz-
danını veren Evlendirme Memuru 
Özkan, ömür boyu mutluluk dile-
ğinde bulundu. 
n İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
kurultay delegesi 21 kişi, kurultay 
çağrısında bulundu. 

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent 
Ecevit Tatlıdil’in de aralarında bu-
lunduğu 28 Konya kurultay dele-
gesinden 21’i, Muharrem İnce’nin 
‘Örgüt çözer’ çıkışı üzerine kurultay 
için çağrı yaptı. 

Yazılı basın açıklamasında yerel 
seçimler öncesi parti kadrosunun 
değişmesi ve yenilenmesi gerekti-
ği vurgulandı. Ortak açıklamada şu 
ifadeler kullanıldı: 

“24 Haziran seçimlerinde 
cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli-
ği seçimlerinde alınan oy oranları 
partimizin bir an önce değişim ve 
yenilenme ihtiyacı olduğunu gös-
termiştir. Mevcut yönetim anlayışı 

yerel seçim sürecinde umut ol-
maktan çıkmıştır. İktidara giden bu 
yolda yerel yönetimlerin etkisi çok 
büyüktür. Bu sebeple önümüzde 
bulunan yerel seçimlerde partimi-

zin yenilenmiş ve daha güçlü kad-
rolarla girmesi daha doğru olacak-
tır. Genel Merkez kadrolarınca önce 
CHP’nin akabinde tüm Türkiye’yi 
saran dip dalgasının önüne çeşitli 

yöntemlerle set çekildiğini üzülerek 
gözlemlemekteyiz. Türkiye’deki 
dönüşümün önce CHP kadrolarının 
değişimiyle olacağını 24 Haziran 
seçimleri bir kez daha göstermiş-
tir. CHP yerel yönetim seçimlerin-
de çok güçlü bir umut ve alternatif 
olabilmesi için mevcut genel kad-
rolarının örgütümüz ve halkımız ve 
tabandan gelen dip dalgasını göz 
önünden bulundurarak değişmesi 
ve yenilenmesi gerekmektedir. Biz 
CHP kurultay delegeleri olarak ta-
rihi sorumluluğumuzu göz önünde 
bulundurarak, önce yerelde iktidar 
sonra Türkiye’de iktidar için parti-
mizi ve genel merkezimizi bir an 
önce partimizin organı olan kurul-
tayı toplamaya davet ediyoruz.”
n İHA 

‘Çocuk istismarları ve 
cinayetleri önlenmeli’ 

Akşehir Milli Eğitim’de
yılsonu değerlendirmesi

CHP Selçuklu İlçe Başkanı Ali 
Naci Çobanoğlu son günlerde ço-
cuk istismarları ve cinayetlerinin 
artması üzerine bir basın toplantısı 
düzenleyerek, biran önce çocuk is-
tismarları ve cinayetlerinin önüne 
geçilmesini istedi. CHP toplantı 
salonunda gerçekleştirilen basın 
toplantısına CHP Selçuklu İlçe Baş-
kanı Ali Naci Çobanoğlu, yönetim 
kurulu üyeleri, CHP Konya İl Kadın 
Kolları Başkanı Şerife Tunç, genç-
lik kolları ve partililer katıldı.

 Basın toplantısında çocuk is-
tismarlarının ve cinayetlerinin son 
günlerde artığını belirten CHP 
Selçuklu İl Başkanı Ali Naci Ço-
banoğlu, “Geçtiğimiz günlerde 
Ankara’da kaybolan ve günlerce 
aranmasına rağmen bulunamayan 
Eylül ve Leyla kardeşimizin katle-
dilişi hepimizi derinden etkilemiş-
tir.Televizyonlarımızda artık sıkça 
küçücük çocuklarımızın tecavüz 
haberlerini izliyoruz. Kadınlar, ço-
cuklar, yaşlılar ve hayvanların ül-
kemizde maruz kaldığı şiddete, is-
tismara ve cinayete artık sabrımız 
kalmamıştır.Toplumdan yükselen 
yeter çığlıklarının kulakları sağır 
ettiği bu günlerde temennimiz fa-
illerin bulunarak kamu vicdanına 
uygun bir şekilde cezalandırılması 
ve bu tür olayların artık daha faz-
la yaşanmaması için sosyolojik, 

psikolojik ve hukuki açıdan her 
türlü önlemin alınması konusun-
da gerekli çalışmaların yapılarak 
neticelendirilmesidir.Eğitim sis-
teminin her şeyin başı olduğunu 
da hatırlatarak caydırıcı yasalar ve 
önleyici tedbirlerle gerekli her tür-
lü önlemin alınması zaruri bir hal 
almıştır” dedi. 

Çobanoğlu gündemi oyala-
manın yerine, bu vahim olayların 
sebebi ve çözümüne odaklanması 
gerektiğine dikkat çekerek, “Ne 
kimyasal hadım ne de idam cezala-
rı bu konuların çözümü olmamalı-
dır.Gerçekleri görüp artık sorunun 
kaynağına inilmelidir. Toplum ola-
rak yaşadığımız ahlaki çöküntünün 
ilacı idam değil, sağlıklı bir eğitim 
sistemidir.  İdamın kısa yollu kur-
tuluş olup ama asla çözüm olma-
dığını bir kez daha hatırlatarak 
duygusal ve siyasal yaklaşımların 
artık toplum nezdinde geçerliliği-
ni yitirdiği ve samimi olmadığı bu 
günlerde Cumhuriyet Halk Partisi 
Selçuklu İlçe Yönetimi olarak yet-
kililerden acilen çocuk kriz masa-
sının kurulmasını, Çocuğa karşı 
cinsel istismar suçunun şikayete 
bağlı bir suç olmaktan çıkartılma-
sını, çocuklar lehine yeni yasaların 
yeniden düzenlenmesi talebinde 
buluyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Çorum Teşkilatları, sosyal medya hesabından hakaret içerikli yaptığı paylaşım 
nedeniyle İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusunda bulundu

Çorumlular’dan Yokuş
hakkında suç duyurusu

AK Parti Çorum Teşkilatları, 24 
Haziran seçimlerinde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ço-
rum’dan yüksek oranda oy çıkması 
ve kentteki icra dosyalarıyla ilgili 
sosyal medya hesabından hakaret 
içerikli yaptığı paylaşım nedeniyle 
İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 

Çorum Adliyesi önünde basın 
açıklaması yapan AK Parti Çorum 
İl Başkanı Mehmet Karadağ, daha 
milletvekili seçilip yeminini etme-
den Türk milletine ve Çorumlulara 
hakaret eden İyi Partili Fahrettin 
Fahrettin Yokuş’u kınadığını açıkla-
dı. Milletvekillerinin Türk milletine, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet için 
milletten oy isteyip, oy aldığını vur-
gulayan Karadağ, “Onların yapması 
gereken Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde (TBMM) bu milleti yönetecek 
yasaları çıkarmak, bu millete olumlu 
anlamda ne katkı sunabiliriz, mil-
letin temsilcisi olarak TBMM’ye ta-
lepleri taşımaktır. Ama yemin dahi 
etmeden tamamen şova dönük Ço-
rumlu hemşehrilerimizi üzen ve on-
lara hakaret ederek milletvekilliğine 
başlayan bu milletvekili elbette bir 

dahaki seçimlerde Konya halkından 
da gerekli dersleri alacaktır diye dü-
şünüyoruz” dedi. 

Konyalılara da seslenen Kara-
dağ, “Nasıl Çorumlular olarak bizler 
kınıyorsak, hakaretinin karşılığında 
Türk milleti olarak dayanışma amaç-
lı kınamaya da davet ediyoruz. Bu-
gün suç duyurusunda bulunuyoruz. 
Suç duyurusundan sonra tazminat 
davaları da gelecektir. Ayrıca tazmi-
nat davaları da açacağız. Perşembe 
günü Ankara Çorumlular Federas-
yonu olarak da Ankara Adliyesinde 
de suç duyurusunda bulunacağız. 
Şova dönük bu tür açıklamalar mil-

letimize bir şey katmayacaktır. Bu 
milletvekilimizi de Konyalılar ya da 
Konya’da yaşayan Çorumluların da 
her fırsatta defalarca özür dileyene 
kadar yüzüne vurmasını ve haka-
retinin karşılığını nezaketle Türk 
milletinin edebine uygun şekilde 
vermesini bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

İyi Partili Yokuş’un hem hakaret 
edip hem de Çorum’daki resmi bil-
gileri yanlış bir şekilde kamuoyuna 
deklare ettiğini anlatan Karadağ, 
“İl merkezinde 4 olmak üzere ilçe-
lerimizle birlikte 10 tane icra vardır. 
Paylaşımında 399 bin borçludan 

bahsetmektedir. Çorum’un tama-
mında geçmiş yıllarda dahil 113 bin 
980 icra dosyası vardır” diye konuş-
tu. 

Vatandaşlarla birlikte hesap 
sormaya geldiklerini kaydeden Ka-
radağ, hem suç duyurusunda bulu-
nacaklarını hem de tazminat davası 
açacaklarını belirterek, tazminat 
davasından kazanılan paralarla AK 
Parti İl binası önünde vatandaşlara 
döner ikram edeceklerini sözlerine 
ekledi. 

AK Parti Çorum Milletvekili Erol 
Kavuncu da, Yokuş’un paylaşımın-
da iftira, ahlaksızlık ve edepsizliğin 
bulunduğunu belirterek, “Milletin 
iradesine karşı koymak var. Bir za-
manlar birilerinin orduyu göreve ça-
ğırdığı düşüncenin aynısını burada 
görüyoruz. Bu zatı şiddet ve nefretle 
kınıyoruz. Hukuk önünde inşallah 
hesap verecek. Bizde Mecliste hu-
kuk ve yasalar çerçevesinde gere-
ken hesabı kendisinden soracağız” 
diye konuştu. 

Açıklamaların ardından Belediye 
Başkanı Zeki Gül, partililer ve vatan-
daşlar hazırladıkları şikayet ve taz-
minat davası dilekçelerini savcılığa 
teslim etti.  n İHA 

Akşehir’de İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yıl sonu de-
ğerlendirme toplantısı gerçekleşti-
rildi.Öğretmenevinde şube, kurum 
ve okul müdürleri ile muhtarların 
katıldığı toplantı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sadık Köseoğlu başkanlı-
ğında yapıldı.

Köseoğlu, toplantıda yaptığı 
konuşmada, “Bulunduğumuz nok-
tadan daha ileriye, daha üst sevi-
yeye ulaşmak için çaba ve gayret 
sarf ediyoruz. Bu çabada velilerin, 

okul aile birliği başkanlarının ve 
öğretmenlerin payı büyüktür. Do-
nanımlı ve daha bilinçli bireyler ye-
tiştirmek için hep birlikte çalışaca-
ğız.” dedi. Toplantıda, 2017-2018 
eğitim öğretim yılında belirli gün 
ve haftalar kapsamında ilçe gene-
linde program hazırlayan okullara 
plaketleri verildi. 

Toplantı, şube müdürlerinin 
kendi alanları ile ilgili gördükleri 
eksiklikleri ve yapılması gereken-
leri aktarmasıyla sona erdi.  n AA 

CHP’nin 21 delegesi kurultay çağrısı yaptı
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Yunak ilçesinde sıkça görül-
meye başlayan ve et yediği iddia 
edilen böcek türü paniğe neden 
oldu.  Halk arasında; Böğü, Sarı 
Kız, Sarı Ömer ve et yiyen örüm-
cek olarak bilinen böceğin Yu-
nak’ta çokça görülmeye başlaması 
üzerine Yunak Kaymakamlığı ze-
hirli olduğu ve ısırdığı yeri çürüt-
meye başladığı iddia edilen böcek-
le ilgili uyarılarda bulundu. 

Yunak Kaymakamlığının 
vatandaşlara yaptığı uyarıda, 
“Genelde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da yaşayan Sarı Ömer 
örümceği, zehriyle bir insanı öl-
dürebiliyor. Özellikle akrep, ker-
tenkele, hatta fare ve kendinden 
büyük memelilerle bile besleni-
yorlar. Bu nedenle et parçaları-
nı kolayca kopara biliyorlar. Bir 
insan eli kadar boyu olan Sarı 
Ömer örümceği; böcek, kemir-

gen, kertenkele, yılan gibi canlı-
ların etinden beslenmeyi seviyor. 
Hatta Sarı Ömer örümceği, ak-
rep bile avlayabiliyor. Sarı Ömer 
örümceğinin diğerlerinden ayıran 
en önemli ve tehlikeli özelliği ise 
saldırgan bir yapıya sahip olması. 
Güçlü çene yapısına sahip olan 
Sarı Ömer örümceği, kendisinden 
büyük canlılara bile saldırmaktan 
çekinmiyor. Vatandaşlarımızın ve 
özellikle çocuklarımızın bu böcek 
türünü gördüğünde ellerine alma-
maları, uzaklaşmaları ve hemen 
belediye ekiplerine haber verme-
leri rica olunur” ifadelerini kulla-
nıldı. 

Böceği görüp öldüren vatan-
daşlar ilgili kurumlara haber ver-
diklerini, tedirgin olduklarını ve 
acilen bir önlem alınması gerekti-
ğini belirtti.
n İHA 

Karaman’da oğlu tarafından 
kalbinden bıçaklanan baba, kaldı-
rıldığı hastanede kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti.  Olay, dün ak-
şam saat 21.30 sıralarında Sümer 
Mahallesi 1309 Sokak’ta mey-
dana geldi. Alınan bilgiye göre, 
erkek kardeşinin başına sandalye 
ile vurduğu için ailesiyle tartışan 
17 yaşındaki Ali K., kendisine tep-
ki gösteren babası Fatih Kavas’ı 
(45) kalbinden bıçakladı. Çağrılan 
ambulansla Karaman Devlet Has-
tanesine kaldırılan Fatih Kavas, 

burada yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Oylayan sonra A.K. polis 
tarafından gözaltına alındı. n İHA 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Yunak’ta et yiyen
örümcek paniği 

Baba, oğlu tarafından
kalbinden bıçaklandı 

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi bombalara 
takılan Teber Güdüm Kiti, söz konusu bombaları akıllı mühimmatlar haline getiriyor

Milli güdüm kitinde 
teslimat başlıyor

Milli imkanlarla geliştirilen 
Teber Güdüm Kiti’nin son atış 
testleri başarıyla gerçekleştirildi. 
Sistemin Türk Silahlı Kuvvetle-
rine teslimatı bu ay başlıyor. RO-
KETSAN tarafından geliştirilen ve 
güdümsüz Mk-81 ve Mk-82 serisi 
bombalara takılan Teber Güdüm 
Kiti, söz konusu bombaları akıl-
lı mühimmatlar haline getiriyor. 
Lazer arayıcı başlık, güdüm kiti 
(ataletsel ölçüm birimi, küresel 
konumlama sistemi, füze bilgisa-
yarı) ve kuyruk kanat komplesin-
den oluşan Teber Güdüm Kiti ta-
kılmış Mk-82 bombalarıyla 21-22 
Haziran’da Konya-Karapınar’da 
atışlı testler yapıldı.

Testlerde, uçak 30 derece yu-
karı doğru tırmanırken, hareketli 
hedefe atış ve canlı harp başlığı 
atışları başarıyla gerçekleştirildi. 
Testlerde hedefler etkin şekilde 

vuruldu.
F-16 uçaklarına entegrasyon 

ve sertifikasyon faaliyetleri de 
başarıyla tamamlanan Teber Gü-
düm Kiti teslimatlarına bu aydan 
itibaren başlanacak. Sonrasında 
Teber Güdüm Kiti bulunan mü-
himmatlar F-16 platformuna ta-
kılarak operasyonlarda kullanıla-

bilecek. 
Böylece daha önce yurt dışın-

dan tedarik edilen mühimmatlar 
yerine yerli ve milli imkanlarla 
üretilen mühimmatlar kullanıl-
maya başlanacak.

Teber, sahada kullanıcı tara-
fından çok hızlı şekilde bombaya 
entegre edilebiliyor. 

Bomba gövdesi üzerinde bu-
lunan gömlekler, stabilite ve kal-
dırma kuvveti sağlamasının yanı 
sıra terminal güdüm fazında da 
yüksek manevra kabiliyeti veri-
yor.

HASSAS VURUŞ KABİLİYETİ 
Teber’in modüler tasarımı, 

ekonomik ve yenilikçi özellikler 
sunuyor. Bombaların burun kıs-
mına istenildiği zaman takılabi-
len yarı aktif lazer arayıcı başlık, 
silah sistemine hareketli hedefler 
karşısında hassas vuruş kabiliyeti 
kazandırıyor.

Lazer arayıcı başlık bölümü-
ne, yaklaşma sensörü ekleme se-
çeneği bulunuyor. 

Ayrıca, kuyruk bölümü, en-
tegre edildiği bombaları tanıya-
bilme özelliğiyle lojistik açıdan 
kullanıcıya kolaylık sağlıyor.
n AA

Adalet Bakanlığı, suç mağdur-
larına yönelik “magdur.gov.tr” adlı 
internet sitesi kuruyor.

Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet, 
cinsel istismar mağdurları başta 
olmak üzere suç mağdurlarını bil-
gilendirmek amacıyla “magdur.
gov.tr” isimli internet sitesinin 
kurulumunda sona geldi. Mağdur 
Hakları Daire Başkanlığı, suç mağ-
durlarına yönelik özel bir internet 
sitesinin oluşturulmasına yönelik 
çalışma başlattı. Tasarımında ve 
yazılımında sona gelinen “magdur.
gov.tr” adlı internet sitesi, kısa süre 
içerisinde kullanıma sunulacak. 

Site, mağdurların bilgilendirilme-
sinde etkin rol üstlenecek. Buna 
göre, mağdurlar hangi haklara 
sahip olduklarını sitedeki bölüm-
lerden öğrenebilecek. Adli süreçle 
ilgili bilgilerin bulunacağı sitede, 
suç sonrasında hangi kurumlara 
nasıl başvuru yapılacağına ilişkin 
alanlar yer alacak. Psikolojik des-
teğin anlatılacağı siteden mahke-
me aşaması hakkında da bilgilere 
ulaşılabilecek. Koruma tedbirlerine 
ve adli yardıma ilişkin bilgilerin ak-
tarılacağı sitede, dilekçe örnekleri 
sunulacak.
n AA

Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor

Karapınar ilçesinde devrilen otomobi-
lin sürücüsü ile araçtaki karısı hayatını 
kaybetti.
Bayram Ali Umutlu (62) idaresindeki 42 
VY 661 plakalı otomobil, Karapınar-Ereğli 
karayolunun 25. kilometresinde devrildi. 
Kazada, sürücünün eşi Asiye Umutlu 
(62) olay yerinde, ağır yaralanan sürücü 
Umutlu ise hastaneye kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti.
Cenazeler, Karapınar Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.
n AA

Çumra ilçesin-
de düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda, 
bir evin bahçe-
sinde ekili 128 
kök Hint kene-
viri ele geçirildi. 
İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, ilçeye 
bağlı İçeriçumra 
Mahallesi’nde 
ikamet eden 
H.O’nun evinin bahçesinde uyuşturucu 
yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi 
yetiştirdiği bilgisini aldı. Harekete geçen 
ekipler, belirlenen ikamete yaptıkları bas-
kında, bahçede yetiştirilen 128 kök Hint 
keneviri buldu. Olayla ilgili H.O. gözaltına 
alındı.
n AA

Karapınar’da 
kaza: 2 ölü 

Hint keneviri 
ele geçirildi 

Bir okulun bahçesindeki basketbol potasına kendisini 
asarak ölmek isteyen İsmet D. (19), arkadaşları tarafından 
ipten alınıp, kalp masajı yapılarak yaşama döndürüldü.

Olay, cuma günü saat 19.30 sıralarında merkez Me-
ram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi’ndeki okulun bahçesinde 
meydana geldi. Okulun bahçesine gelen İsmet D., henüz 
belirlenemeyen nedenle kendisini iple basketbol potasına 
astı. İsmet D.’yi ipte asılı gören arkadaşları, koşarak gen-
cin yanına geldi. Arkadaşları bıçakla ipi kestikten sonra İs-
met D.’nin nabzını kontrol etti. Nabzının atmadığını gören 

gençlerden biri, kalp masajı yaparak İsmet D.’yi yaşama 
döndürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Gençlerden biri sağlık ekiplerine, “Geldiğimizde 
nabzı yoktu, kalp masajı yaptıktan sonra nabzı geri gel-
di” dedi. Bunun üzerine sağlık görevlisi, gençlere, “Bravo 
size” dedi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye 
saniye görüntülendi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne kaldırılan İsmet D.’nin tedavisi sürü-
yor. Poliste olayla ilgili soruşturma başlattı.  n DHA 

Okul bahçesinde intihar girişimi 
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‘Öğrencilerimize değerler eğitimi vereceğiz’
Özel Balkan Kreş ve Gündüz Bakımevi Bosna-Her-

sek Mahallesi Bakyapı Prestij Konutları’nda hizmete 
girdi. Konya’nın ilk ve tek yüzme havuzlu eğitim mer-
kezi olan Özel Balkan Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 
müzik, yabancı dil, boyama derslerinin yanı sıra sine-
ma, tiyatro ve gezi etkinlikleri de düzenlenecek. Özel 
Balkan Kreş ve Gündüz Bakımevi Gülcan Turbil, Kon-
ya’da kreş eğitimine yeni bir soluk getireceklerini dile 
getirdi. Konya’nın en nezih mekanlarından biri olan 
Bakyapı Prestij Konutları’nda açtıkları gündüzbakı-
mevinde kaliteli ve güvenilir bir hizmet verecekleri-
ni kaydeden Turbil, “Bosna-Hersek, Kosova, Sancak, 
Yazır ve Beyhekim Mahallesi sakinlerine kaliteli bir 
hizmet sözü veriyoruz. Kreşimizde her hafta yüzme 
etkinlikleri olacak. Öğrencilerimize yabancı dil dersleri 
ve zumba dersleri vereceğiz. Öğrencilerimize değer-
ler eğitimi vereceğiz. Zeka oyunlarının yanı sıra de-
ğerler eğitimi hocamız tarafından siyer-i nebi dersleri, 
dini dersler de verilecek. Ailelerle iç içe sürekli iletişim 
halinde olacağız. Kreşimizin hayırlı olmasını diliyoruz. 
Herkesi kreşimize davet ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

İlçenin en kalabalık bölgelerin-
den olan Havzan Mahallesi’nde ya-
pımı gerçekleştirilen Havzan Sosyal 
Tesisi ve yanı başında bulunan Ço-
cuk Sokağı açılış için gün sayıyor. 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, bölgenin ihtiyaç duyabileceği 
donatıları yaptıkları yatırımla karşı-
ladıklarını belirtirken “Önümüzdeki 
haftadan sonra Havzan Mahallesi’n-
deki sosyal tesisimiz, fiilen hizmet 
vermeye başlayacak” dedi. Meram 
Belediyesi tarafından Havzan Ma-
hallesi’nde yapımı gerçekleştirilen 
Havzan Sosyal Tesisi ve yanında 
bulunda çocuk sokağı açılış için gün 
sayıyor. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, tesiste incelemelerde 
bulunurken, çalışmalarla ilgili bilgi 
aldı.  Havzan Sosyal Tesisi’ndeki son 
durum hakkında bilgiler veren Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Yoğun nüfusa sahip olan Havzan 
Mahallemizde daha önce sosyal te-

sis arsasının kamulaştırmasını yap-
mıştık. 1 buçuk yıldır devam eden 
inşaat çalışmalarıyla birlikte burada 
sosyal tesisimizi tamamladık. Sosyal 
tesisimizle birlikte geleceğimizin te-
minatı olan çocuklarımız için ailele-
rimizin bir çocuk parkı talebi vardı. 
Alan problemi yaşanmasından do-

layı çocuk parkı yerine Konya’da ilk 
olan bir uygulama gerçekleştirdik. 
Çocuk sokağı uygulaması. Sosyal te-
sisimizin yan tarafındaki sokağı tra-
fiğe kapatarak ailelerimizin de içinin 
rahat olacağı güvenli bir oyun sokağı 
oluşturduk. Bu sokağı, çocuklarımı-
zın ilgisini çekecek şekilde boyaya-

rak, oyun alanları oluşturduk. An-
neler, sosyal tesisimizdeki hanımlar 
salonunda sohbet ederken, çocukla-
rımızda çocuk sokağında güzel vakit 
geçirebilecekler” dedi. Açıklaması-
na, tesisin fonksiyonları hakkında 
verdiği bilgilerle devam eden Baş-
kan Toru, “Tesisimizde emeklileri-
miz için ayırdığımız çınarlar salonu, 
hanımlarımız için ayrılmış sohbet ve 
eğitim salonları, çocuklarımız için 
kütüphane ve çalışma odası, fitness 
salonu ve çok amaçlı salonumuz 
mevcut. Bu bölgenin ihtiyaç duyabi-
leceği donatıları buradaki tesisimizle 
karşılamış olduk. İnşallah önümüz-
deki haftadan sonra Havzan Mahal-
lesi’ndeki sosyal tesisimiz, fiilen hiz-
met vermeye başlayacak. Temmuz 
ayı içerisinde de sosyal tesisimizin 
ve çocuk sokağımızın resmi açılışını 
gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu.    
n HABER MERKEZİ 

Ev yapımı beyaz 
kiraz reçeli raflarda

‘Doğalgaz Bozkır için 
en önemli yatırım olacak’

Ereğli Belediyesi üreticiyi, özel-
likle de üreten kadınları destekle-
meye devam ediyor. Ereğli Kadın 
Girişimciler Derneği’nin ev yapımı 
beyaz kiraz reçeli üretimine destek 
olmanın yanı sıra Ereğli’nin geçim 
kaynağından biri olan beyaz kirazın 
marka olması yönünde patent ça-
lışmasını da tamamladı. Ereğli Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven’in 
uzun süre uğraş verdiği patent ça-
lışmaları Ereğli Beyaz Kirazı adıyla 
kabul görerek 02.07.2018 tarih ve 
32 sayılı resmi Coğrafi İşaret ve 
Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde 
yayımlandı. Üretimin ve üreticinin 
her zaman yanındayız diyen Baş-
kan Özgüven, “Fiziki Belediyeciliğin 
yanı sıra kültürel ve sosyal anlamda 
da büyük hizmetleri gerçekleştiri-
yoruz. Bu kapsamda Ereğli’mizin 
incisi olan beyaz kirazın patent çalış-
masını tamamladık ve Ereğli Beyaz 

Kirazı olarak tescilini sağladık. Eşsiz 
damak tadı olan beyaz kirazımızın 
reçeli de bizlere ülkemizde ender 
bulunan bir lezzeti sunuyor. Bu 
anlamda Ereğli Kadın Girişimciler 
Derneği’mizin başlatmış olduğu ev 
yapımı beyaz kiraz reçeli üretimine 
katkıda bulunmanın mutluluğu içe-
risindeyiz. Belediye olarak her za-
man üreten kadınlarımızın yanında 
olduk. Onların her türlü çalışmaları-
na destek olarak aile ekonomilerine 
katkıda bulunmalarını sağlamak 
için önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Kadınlarımızın üretime katılmaları 
aile ekonomilerine katkısının yanın-
da şehrimizin ve ülkemizin gelişi-
minin önemli bir parçasıdır. Biz de 
bu noktada elimizden gelen desteği 
veriyoruz, bundan sonraki süreçte 
de her türlü desteği vermeye hazı-
rız” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Yaz dönemi boyunca bölgedeki çocuklara Kur’an ve din eğitimi verilirken Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, günümüzde bilgi ve maneviyatın en önemli konu olduğuna dikkat çekti

‘Çocuklara her anlamda
sahip çıkmamız gerekiyor’

Meram Belediyesi tarafından 
yapımı gerçekleştirilen Küçük Ko-
vanağzı Sosyal Tesisi fiili olarak hiz-
met vermeye başladı. Yaz dönemi 
boyunca bölgedeki çocuklara Kur’an 
ve din eğitimi verilirken Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, gü-
nümüzde bilgi ve maneviyatın en 
önemli konu olduğuna dikkat çekti. 

Meram Belediyesi, ilçenin farklı 
mahallelerinde yaptığı yatırımlara 
ara vermeden devam ediyor. Küçük 
Kovanağzı Mahallesi’nde yapımı 
gerçekleştirilen ve fiili olarak hizmet 
vermeye başlayan Küçük Kovanağzı 
Sosyal Tesisleri’nde incelemelerde 
bulunan Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, yaz dönemi boyunca 
Kuran eğitimi alacak olan çocuklarla 
bir araya geldi. Başkan Toru’ya Me-
ram İlçe Milli Eğitimi Müdürü Dur-
sun Ali Kaban da eşlik etti. 

“İLK EMRİ ‘OKU’ OLAN BİR DİNİN 
MENSUPLARIYIZ”

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, günümüzde bilgi ve mane-
viyatın en önemli konu olduğuna 
dikkat çekerken “Eğer toplumlarda 
maneviyat eksiği varsa o toplum-
lar çökmeye mahkum oluyorlar. 
En önemli varlıklarımız da beşeri 
sermaye dediğimiz çocuklarımız 

ve gençlerimiz. Çocuklarımızın zi-
hinleri çok temiz ve dinlerini en iyi 
şekilde öğrenmeye ihtiyaçları var. 
Eğitim sistemimizdeki yaz tatillerini 
değerlendirmek için büyük bir po-
tansiyelimiz var. İlk emri ‘oku’ olan 
bir dinin mensuplarıyız. Peygamber 
efendimiz de “Sizin en hayırlınız 
Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” 
diyor. Bu övgüye mahzar olabilmek 
amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüz ile birlikte bir projeye imza 

attık” şeklinde açıklamalarda bulun-
du. 

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE 
BAĞLI BİR GENÇLİK İÇİN 

ÇALIŞIYORUZ”
Çocukların yaz döneminde dini, 

milli ve manevi değerlerine sahip 
çıkması adına eğitimler verildiğini 
belirterek proje hakkında bilgiler 
veren Başkan Toru, “Bölgemizde-
ki çocuklarımızın yaz döneminde 
Kur’an-ı Kerim’i öğrenmesi, dini 

bilgiler alabilmesi amacıyla Küçük 
Kovanağzı Mahallemizde yeni inşa 
ettiğimiz tesisimizin çok amaçlı sa-
lonlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüze tahsis ettik. Daha sonrasın-
da yine bu bölgede kadınlarımızın 
ve gençlerimizin el becerilerini ge-
liştirmeye yönelik kurslarımızı İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüzle beraber 
çalışarak açacağız. İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Dursun Ali Kaban be-
yefendi ile birlikte eğitimcilerimize 
teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim 
çocuklarımız. Onlara her anlamda 
sahip çıkmamız lazım. Milli ve ma-
nevi değerlerine bağlı bir gençlik 
için bugünden yaptığımız çalışma-
larla temelleri atmamız lazım.” şek-
linde konuştu. 

“BAŞKAN TORU’DAN ÇOCUKLARA 
ANKARA SÜRPRİZİ”

Başkan Toru, kursta eğitim gö-
ren çocuklara müjde vererek şunları 
söyledi; “15 Temmuz ruhunu unut-
turmamak adına ‘Şanlı Direnişin 
Kalbine Gidiyoruz’ projemize tesisi-
mizdeki kursta eğitim gören çocuk-
larımızı da dahil ettik. Onlar Kuran-ı 
Kerim eğitimlerini en iyi şekilde 
alacaklar ve biz de onları hızlı trenle 
Ankara’ya götüreceğiz”   
n HABER MERKEZİ 

Konya Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Ali Ermiş ve yönetimindeki 
muhtarlar, Bozkır Belediye Başka-
nı İbrahim Gün’ü ziyaret etti. Ziya-
retten sonra Bozkır Belediye Baş-
kanı İbrahim Gün, Dernek Başkanı 
Ali Ermiş ve yönetimindeki muh-
tarlara 4.5 yıl süresince yapılan 
hizmetleri yaptığı sunumla anlattı. 
Sunumdan önce konuşan Bozkır 
Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
“Meram Belediyesi Meclis üyeliği 
yaptığımız dönemden itibaren sa-
mimiyetimizin olduğu muhtarla-
rımızla bugün Bozkır’da bir araya 
geldiğimizden dolayı mutlu oldum. 
O günkü çalışma azmi ve özveriy-
le Bozkır’ımızda çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Bu bağlamda Bozkır 
4.5 yılda şehirleşme anlamında 
önemli mesafeler aldı. Bir ilçede 
ne olması gerekiyorsa burada da 
o var. Bozkır’da 4.5 yıl önce kısıt-
lı olan özellikle spor alanlarından 
sosyal donatı alanlarına ve piknik 
alanlarına kadar önemli yatırım-
lar gerçekleştirdik. Bu yatırımla-
rımızı gerçekleştirirken desteğini 
esirgemeyen, hizmetlerin Bozkır’a 
kazandırılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.  
Bozkır’ın en önemli yatırımların-

dan bir tanesi olan doğalgazın, bu 
kış itibariyle belirli bölgelerde kul-
lanılmaya başlanması için yoğun 
çaba harcadıklarını da sözlerine 
ekleyen Başkan Gün, “Doğalgazın 
Bozkır’a kazandırılması, belki de il-
çemize kazandırdığımız en önemli 
yatırımlardan biridir. Doğalgazın 
ilçemize kazandırılmasının mimarı 
olan Milletvekilimiz Ziya Altunyal-
dız’a ve teşkilatımıza teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. 

Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün’ü uzun yıllardır azimli ve 
özverili çalışmasıyla, muhabbeti ve 
samimiyetiyle, teşkilatın içinden 
gelmiş bir arkadaşı olduğunu be-
lirten Meram Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ali Ermiş, burada yapmış 
olduğu hizmetleri inceleyince Baş-
kanımızın ne kadar azimli ve öz-
verili olduğunu bir kez daha anla-
dıklarını söyledi. 2 yıl önce yapılan 
davete bugün icabet edebildikleri-
ni söyleyen ve başarılı hizmetleri-
nin devamını dileyen Başkan Er-
miş ve yönetimindeki muhtarlar, 
daha sonra ilçe merkezini gezdi, 
akabinde tarihi Zengibar kalesini, 
Tarihi Hisarlık Camisini ve aygır 
pınarını gezdi.
n HABER MERKEZİ 

Havzan Sosyal Tesisi bu ay açılacak

 Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Küçük Kovanağzı 
Sosyal Tesisi fiili olarak hizmet vermeye başladı.
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HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

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

Teknik Ressam
 • Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

Kalite Kontrol Teknikeri
 • Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

CNC Operatörü
 • Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

p UNİVERSAL TORNA 
PRES USTALARI ve
İyi derecede İngilizce bilen, 

p MAKİNA MÜHENDİSİ 
alınacaktır.

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

Tel: 0 332 345 48 20

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

• GAZALTI KAYNAKÇI
• MONTAJCI
ELEMANLAR ALINACAKTIR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 88 76

VASIFSIZ
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

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

Şirketimizde görevlendirilmek üzere
•  Başkent Hast. Aydınlık civarlarında ikamet 

eden Psikoteknik, SRC2-4  ve E sınıfı Sürücü 
Belgeli 

ŞOFÖR
• Engelli kadrosunda çalıştırılmak üzere

VASIFSIZ ELEMANLAR 
• Forklift kullanabilen

FORKLİFT OPERATÖRÜ
Alınacaktır.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No: 31 
42300 Selçuklu / Konya / Türkiye 

MÜRACAATLARIN ŞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Tel : 0332 239 14 60 
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GÜVENİLİR 
VE

DOĞRU 
HABERİN
ADRESİ

www.konyayenigun.com

ELEMAN
ARANIYOR
ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE,
-  En az  lise mezunu ( Tercihen Teknik Lise ve Makine Bölümü mezunu)
-  Otomotiv sektöründe deneyimli / deneyimsiz
- Askerliğini tamamlamış

- KALİTE KONTROL BİRİMİNDE
ÇALIŞACAK ELEMAN ALINACAKTIR.

TELEFON: 0 332 239 14 20

3  2’li vardiya sistemi mevcuttur.
3  Cumartesi / Pazar günleri tatildir.
3 Başvurular şahsen yapılacaktır.

Adres: Konya
Organize Sanayi Bölgesi 
   9. Sokak No: 29 42050 

Selçuklu/Konya

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

Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-
BAYAN personel alınacaktır.

• ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 

√ ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

√ DEPO BÖLÜMÜNDE; 

Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu Bilgisayar 
Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır.

Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

Motosiklet ve bisiklet imalatı yapan firmamız 
bünyesinde istihdam edilmek üzere;

VASIFLI-VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Büyük Kayacık Mh. Konya
4. Organize Sanayi Böl. 407.Nolu
Sk. No: 7 Selçuklu / KONYA

(+90) 850 303 42 00

Sağlık Bakanlığı, acil durum-
larda hasta ile hasta yakını arasın-
da yaşanan iletişim sorunlarının 
önüne geçecek bir uygulamayı 
hayata geçiriyor. 

112 acil sağlık hizmetlerinde 
tablet bilgisayarla uygulanma-
ya başlanacak “Ambulans Takip 
Numarası” sistemi sayesinde, 
hastanın sedyeyle ambulansa 
alınmasından, hastaneden tabur-
cu olmasına kadar yaşanan süreç 
anlık olarak dijital ortamda kayıt 
altına alınacak. 

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Da-
ire Başkanı Ali Emre Çağan, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
uygulamanın, ambulansa alınan 
hastaların sağlıklı şekilde takibi-
nin amaçlandığını belirtti. Çağan, 
“Bir hastayı aldığımız an itibarıy-
la ambulanslardaki tabletlerden 
hastaya özel bir numara verilecek. 
Bu numarayla, bir hastanın ambu-
lansa alınıp taşındıktan sonra han-
gi hastaneye gittiği ve o hastanın 
taburcu olana kadar neler yaşadığı 
izlenecek. Hasta alındıktan sonra 
ameliyat oldu mu, sağ mı, eğer ol-
duysa hangi ameliyat yapıldı? Bü-
tün bilgileri takip edeceğiz” dedi. 

Ambulans takip sistemi sa-
yesinde, 112 ambulanslarında 
hastaya uygun tedavinin yapılıp 
yapılmadığını da yakından görme 
fırsatı bulacaklarını dile getiren 
Çağan, sistemin, ambulansın has-
taya zamanında ulaşması, hasta 

taşındıktan sonra başına neler 
geldiğine dair verilerin de alınma-
sını sağlayacağını anlattı. 

Çağan, ambulans takip numa-
rasının sağladığı en büyük avan-
tajlardan birisinin de hasta yakın-
ları için olacağına işaret ederek, 
şöyle devam etti:

“Ambulans takip numarasının 
sağladığı en büyük avantaj, kim-
liksiz vatandaşlar üzerinde olacak. 
Patlamalar gibi büyük olaylarda 
yaralıları kimliksiz bir vaziyet-
te alıyoruz ve hastaneye intikal 
ettiriyoruz. O sırada kimliğine 
ulaşamıyoruz. Hasta yakınları da 
hastane hastane gezerek yakınını 
bulmaya çalışıyor ve belli bir za-
man geçiyor. Yeni uygulamada, 
ambulans takip numarası ile has-
tayı aldığımız andan itibaren has-
tanın kimliği yoksa tabletle fotoğ-
rafı çekilecek. Takip numarası ile 

birlikte o fotoğraf hastanelerimiz-
de hem de bizim veri tabanımızda 
kayıt altına alınacak. Hem hasta 
yakınlarının hastasına ulaşmasın-
da hem de hastanın, kimliği bulu-
nup sisteme giriş yapılana kadar 
hangi hastaneye transfer olduğu 
konusunda kolaylık sağlayacak.” 

Kimlik kartı bulunmayan has-
talar için ise karekodlu bileklik 
geliştirdiklerini ifade eden Çağan, 
“Karekodlu bileklikler ambulans 
ekiplerimize dağıtılacak. Ambu-
lans takip numarası ile birlikte 
hastanın tam bir kimlik kazan-
masını da sağlayacağız. Hastanın 
kendi kimliğine ulaşıldığında bu 
bilgileri de eşleştirme şansımız 
olacak. Sistemin yazılımı tamam-
landı ve İçişleri Bakanlığı ile do-
nanımlarının temini sürecindeyiz. 
2018 sonuna kadar geçiş sağlaya-
cağız.” diye konuştu. 

Çağan, Türkiye genelinde 5 
bin ambulans ile hizmet verdikle-
rini, bu yıl sonuna kadar tüm am-
bulanslarda tablet uygulamasının 
devreye gireceğini söyledi. 

Pilot uygulamanın ilk olarak 
Bolu’da başladığını bildiren Ça-
ğan, şunları kaydetti:

“Bir vatandaş komuta kontrol 
merkezini aradığı zaman o vakayı 
öğrenir, adresini alırız. Daha son-
ra uygun olan istasyona bu vakayı 
yönlendiririz. Tablet uygulama-
sında ise vatandaşımızdan vakayı 
öğrendiğimiz esnada daha tele-
fonu kapatmadan ‘sürükle bırak’ 
yöntemiyle, yazılım üzerinden o 
vakayı en uygun olan ambulansın 
üzerine bırakıyoruz. Böylece daha 
telefon kapanmadan biz o vaka-
ya bir ambulans çıkarmış olaca-
ğız. Komuta kontrol merkezinde 
kaybettiğimiz iletişim zamanını 
tablet uygulamasında kazanmış 
oluyoruz. Ambulansın hızlı çıkı-
şına izin vermiş oluyoruz. Komu-
ta kontrol merkezindeki yazılım 
sayesinde, o vakayı, ambulansın 
üzerine ‘sürükle bırak’ ile bırak-
tığımız anda, tablette bir alarm 
ve aynı zamanda görsel ve işitsel 
uyarılarla istasyona, ‘Üzerinize bir 
vaka verildi. Vaka trafik kazası, 2 
yaralı var’ şeklindeki tüm bilgiler 
iletiliyor, istasyon tabletle görebi-
liyor. Tablette aynı zamanda navi-
gasyon uygulaması var. Bu sayede 
olay yerine de en kısa yoldan gidi-
lecek.”  n AA

Sağlık Bakanlığınca, ambulanslarda uygulanmaya başlanacak “Ambulans Takip Numarası” sistemi sa-
yesinde, hastanın ambulansa alınmasından taburcu olmasına kadar yaşanan süreç dijital takibe alınacak

Ambulanstaki hasta dijital 
kimlikle takip edilecek 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Resmi Gazete’de 
kuruluş kararları yayımlanan Çan-
kırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
Kastamonu Üniversitesi Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli 
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ile Türkiye’deki 
teknopark sayısının 81’e ulaştığını 
bildirdi.

Özlü, AA muhabirine, bakanlı-
ğının teknoloji geliştirme bölgeleri-
ne (teknopark) yönelik yürüttüğü 
faaliyetlere ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu.

Teknoloji geliştirme bölgeleri-
nin, 2001 yılında yürürlüğe giren 
yasal düzenlemeyle kurulmaya 
başlandığını hatırlatan Özlü, Türki-
ye’nin bu alanda çok önemli mesa-
fe katettiğini söyledi.  Özlü, Resmi 
Gazete’de kuruluş kararları yayım-
lanan Çankırı Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırk-
lareli Üniversitesi Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi ve TeknoHAB Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte 
Türkiye’deki teknopark sayısının 
81’e yükseldiğine dikkati çekerek, 

bu teknoparkların 56’sında Ar-
Ge faaliyetleri gerçekleştirilirken, 
25’inde yapılaşma çalışmalarının 
devam ettiğini bildirdi.  Teknopark 
bulunan il sayısının 54’e çıktığına 
işaret eden Özlü, organize sanayi 
bölgesinde (OSB) kurulan tekno-
park sayısının 21’e ulaştığını kay-
detti.

Özlü, yeni kurulacak tekno-
parklar hakkında da bilgi verdi. 
Çankırı’da 125 bin 792 metrekare 
alana inşa edilecek Çankırı Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi’nde biyo-
teknoloji, nanoteknoloji, savunma, 
kimya, yazılım, bilişim, elektronik 
ve haberleşme teknolojileri alanla-
rında faaliyet gösteren 40 firmayla 
100 araştırmacının yer almasının 
planlandığını aktaran Özlü, “Çan-
kırı Teknoloji Geliştirme Bölge-
si’nin gelecek 5 sene, yılda 20-25 
milyon lira katma değer sağlaması 
öngörülüyor. Bölgede belirlenen 
amaç ve hedeflerin gerçekleştiril-
mesiyle gelecek 10 yılda da yak-
laşık 80 şirket ve 300 civarında 
nitelikli Ar-Ge personeli, yazılımcı 
ve araştırmacının faaliyet göster-
mesini bekliyoruz” dedi.
n AA

Türkiye’deki teknopark 
sayısı 81’e yükseldi
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Düşüncelerim yine haddinden faz-
la dipsiz bir kuyuya benziyor. İçine ne 
düşerse düşsün,bu koca karanlık boş-
luk onu yutacakmış gibi…

Gece denizin korkutucu, kapkara, 
içindekileri kendine hapseden bir su 
birikintisi olduğu gibi düşüncelerim 
de bir mapusdamı gibikıpırtısız sabahı 
beklemekte…

Gün ayar mı? İnsanlar mı güneşi 
daha çok sever yoksa günebakanlar 
mı? Peki diğer isminin çelişmesi ne-
dendir. Gizliden oda mı geceye âşıktır? 
Neden bu kadar soru soruyorum bil-
miyorum. Belki de kendi kendime ko-
nuşmayı adet edindim kim bilir... 

İçim diyorum içim; içim keşkeler-
den oluşan koca bir şehir. Dünya ne 

kirli ve kötü bir yer olmaya başladı. 
Eceliyle ölenlerden çok, pis ellerde 
ölenler çoğaldı. Acıdan yorulduk da, 
yoranlar utanmadı. Ne zor sende yaşa-
mak ahir zaman… 

Bir âfitap daha doğar mı şu kirli 
yeryüzüne?..Güne layık bir zamanda 
yaşamazken… Aydınlığın ne önemi 
var. Çocukların bedeni zifiri karanlığa 
gömülürken… Kalem dahi, yazıp çiz-
mekten yoruldu. Neden caydırıcı bir 
ceza hâlâ YOK!?

Gelecekteki çocuklarımızdan, di-
bimizde duran yavrularımızdan korku-
yoruz. Annem hep: “Kızım, evlat bekle-
mek hazine beklemeye benzer.” derdi. 
Şimdi şimdi anlıyorum bu cümlenin 
ne demek olduğunu acılar dört bir ya-

nımı sararken… 
Ne oldu da bü-

yüdükçe kayboldu 
masumiyetimiz?.. Biz 
büyüyünce mi kirlendi 
dünya?.. Tek yapmamız 
gereken insanca yaşa-
yıp, bize emanet olan 
melekleri korumaktı 
oysa… 

Nazım Hikmet’in 
sözleri geliyor aklıma; 
“Dünyayı verelim çocuklara… Hiç 
değilse bir günlüğüne allı pullu bir 
balon gibi verelim oynasınlar. Oy-

nasınlar türküler söyle-
yerek bulutların arasın-
da… 

Dünyayı çocuklara 
verelim… Kocaman bir 
elma gibi verelim. Bir 
ekmek somunu gibi… 
Hiç değilse bir günlü-
ğüne doysunlar. Bir 
günlükte olsa öğrensin 
dünya arkadaşlığı… 
Çocuklar dünyayı alacak 

elimizden, ölümsüz ağaçlar dikecek-
ler…” 

Nazım Hikmet’in dediği ölümsüz 

ağaçlar; hüzün veren, insanlığı sömü-
ren, gönlü acıtan bir bitki değildi tabii 
ki… Ama ne yazık ki şimdilerde nes-
limizin tohumlarını toprağa veriyoruz. 
Bazı şeyler açığa çıktıkça meşrulaşı-
yor. Ne ar, ne namus, ne de utanma 
kalıyor. 

Bunların temeline inip düşünmek 
gerekiyor aslında… İnsanların bilinçal-
tına işlenmiş nasıl görüntüler ve imalar 
var ki kötü olarak algılamak yerine bu 
git gide çoğalıyor. Bunun altında da 
teknoloji yatıyor sanırım. 

Televizyonlarda yayınlanan; top-
lumumuza, kültürümüze aykırı her 
dizi, film ve program bu olayları had-
dinden fazla bizlere alıştırdı. Yıllarca 
tecavüzcü yetiştirdi televizyonlar… 

Kadın bedenleri bir ödeme aracı olarak 
gösterildi. Genç kızlar, erkekler yap-
macık aşk hikâyelerine özendirildi. Bu 
sözler hiç hoş değil biliyorum ama 
söyleyecek kelimem, buna farkındalık 
yaratacak kelamım kalmadı lügatim-
de…

Korkuyorum, çocuk istismarına ve 
ölümlerine de alışacağız diye… 

Hiç ardı arkası kesilmeyen bir yağ-
mur yağsa temizlenir mi dünya? Bizim 
çocukluğumuz gibi bir âfitap doğar mı 
yeryüzüne? Akşam ezanına kadar dı-
şarıda, sokaklarda oyunlar oynayabilir 
mi çocuklar? Anneler gönlü rahat otu-
rabilir mi evlerinde? Zihinler, düşünce-
ler kirlerinden arınır mı? 

Sadece soru. Peki ya cevaplar! 

ÂFİTAP

Yalıhüyük’de ikamet eden Fat-
ma Çetin'in (35) çilek yetiştiriciliği 
yapmak istediğini belirten bir di-
lekçe ile İlçe Tarım Müdürlüğüne 
başvuru yapması sonucu harekete 
geçen yetkililer, Göksu Taşeli Hav-
zası Kalkınma Projesi kapsamına 
alarak yukarı mahallede 2 dekar bir 
alanda maliyeti 10 bin lira olan çilek 
demonstrasyonu kurdu.

Projenin amacının Yalıhüyük’de 
başlatarak üreticilerin birim alan-
dan daha yüksek gelir elde etmeleri 
amaçlanıyor.
n AA

Karatay'dan kan bağışı 
kampanyasına tam destek

 Kızılay tarafından Karatay Be-
lediyesi binası önünde gerçekleş-
tirilen kan bağışı kampanyasına 
destek amacıyla Karatay Beledi-
yesi çalışanları kan bağışı gerçek-
leştirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında 
kampanyalar düzenleyen Türk 
Kızılayı, gönüllü bağışçılardan 
kan toplamaya devam ediyor. Kı-
zılay Konya Şubesi, 'Gönüllü Kan 
Bağışı' kampanyası çerçevesinde 
Karatay Belediyesi'nde bir etkin-
lik gerçekleştirdi. Belediye binası 
önünde gerçekleştirilen kan bağı-
şı kampanyasına Karatay Beledi-
yesi çalışanları, Kızılay ekipleri ta-
rafından koordine edilen "Gönüllü 
Kan Bağışı" kampanyasına büyük 
destek verdi. Doktorlar tarafın-
dan yapılan sağlık kontrollerinin 
ardından kan vermesinde sakınca 
görülmeyen gönüllü personel kan 
bağışında bulundu. Kızılay’ın kan 
bağışı kampanyasına çalışanların 
yanı sıra vatandaşlar da kan bağı-
şında bulunarak destek verdi. 

Kan bağışı kampanyasına 
katılan personelleri kutlayan Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli bağışlanan kanın ha-
yat kurtaracağını belirterek "Kan 
acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu 
ihtiyacı karşılamanın tek yolu da 
kan bağışı yapmaktır. Kan bağışı 
kampanyasına destek veren per-
sonellerimizi kutluyorum" dedi. 
Başkan Hançerli Ülkesini ve in-
sanını seven, sorumluluk sahibi, 
tüm insanların gönüllü kan ba-
ğışçısı olmak için Türk Kızılay'ına 
başvurmaları gerektiğini de vur-
guladı.

Kan bağışı yapmak kadar, ba-
ğışlanan kanların ihtiyacı olanlara 
ulaştırılabilmesi de önemli

Başkan Hançerli, geçtiğimiz 
günlerde imzalanan protokol ile 
Konya’ya kazandırılacak Bölge 
Kan Merkezi’nde; Konya’da ba-
ğışlanan kanlar yine Konya’da 
işlenip kullanılabileceğini dile ge-
tirdi.  Başkan Hançerli, Konya’da 

bağışlanan kanların Ankara’da 
bulunan Orta Anadolu Bölge Kan 
Merkezine giderek işlendiğini ve 
tekrar Konya’ya tren ve karayolu 
ile geldiğini söyledi. Bu durumun 
acil durumlarda pek çok sıkıntıya 
yol açabileceğine değinen Başkan 
Hançerli, AK Parti Konya Millet-
vekili Abdullah Ağralı’nın Kızılay 
Derneği Konya Şube Başkanı Ke-
mal Gödeneli ile yapmış olduğu 
görüşmeler neticesinde; Kızılay 
Derneği Konya Şube Başkanı Ke-
mal Gödeneli’nin kendilerine arsa 
tahsis edilmesi halinde Bölge Kan 
Merkezi binası yapabileceklerini 
kendisine ilettiğini söyledi. Baş-
kan Hançerli, 5107 m²’lik alanda 
yaklaşık 9000 m² kapalı inşaat 
alanı olan Konya Bölge Kan Mer-
kezi’nin, Aksaray ve Karaman 
İllerinin de Bölge Kan Merkezin-
den istifade edeceğini dile getiren 
Başkan Hançerli; Karatay Bele-
diyesi olarak arsa tahsisinin yanı 
sıra merkezin çevre düzenlemesi 
ve etrafındaki yolların yapımı as-
faltlanmasını da gerçekleştirecek-
lerini belirtti. Başkan Hançerli, 
kan bağışında bulunmak kadar, 
bağışlanan kanların ihtiyacı olan-
lara zamanında işlenerek ulaştı-
rılmasında büyük önem taşıdığını 
vurguladı.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 24 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği 
Genel seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretleri kapsamında Akşehir’e gelerek çeşitli temaslarda bulundu

'Millet istikrara güvendi'

Ziyaretler kapsamında ilk olarak 
AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığına 
geçen Orhan Erdem, burada teşkilat 
yönetim kurulu üyeleri ile bir top-
lantı yaptı. Toplantıya, AK Parti İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya ile AK Parti İlçe Yönetim Kuru-
lu üyeleri katıldı. 

AK Parti İlçe Başkanı Abdurrah-
man Çardakoğlu yaptığı konuşmada, 
“Akşehir şimdiye kadar birçok se-
çimden başarıyla çıktı. Elhamdülillah 
24 Haziran’da da güzel bir sonuçla 
alnımızın akıyla seçimden çıkmış 
bulunuyoruz. Ben sandık yönetimi-
mizden, ana kademeye kadar emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya ise, “24 Haziran seçimi çok 
önemli bir seçimdi. Böyle bir önemli 
seçimde Akşehirli olarak, AK Parti 
teşkilatı olarak, Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Akşehir’deki yol arkadaşları 
olarak başarıyla çıkmamızdan son 
derece memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Bu seçimde 
başta bize takım kaptanlığı yapan, 
gayret gösteren, o yoğun azmi, 
heyecanıyla, sabrıyla, gayretiyle 
Milletvekilimiz Orhan Erdem bey 
başta olmak üzere, İlçe Başkanımız 
Abdurrahman Çardakoğlu ile ilçe 
yönetimimize, kadın kolları, gençlik 
kolları, meclis üyelerimize, sandık 
başkanlarımıza ve müşahitlerimize 
kısacası ak davanın ak insanlarına 

hepsine teşekkür ediyorum. Elbette 
ki, Türkiye’deki, sonuçlarda öngörül-
düğü gibi ülke sonucunda bir düşme 
olduğunu gözlemledik. Biz daha faz-
lasını tabi ki her zaman hedeflerimi-
zin üstünde tutacağız. Akşehir’de 
muhakkak düşme oldu ama genel 
anlamda baktığımız zaman başarı-
lı olduğumuzu herkes ifade ediyor. 
Bu da bizim için doğrusu mutluluk 
vericidir. İlçemizde daha iyi sonuç-
lar elde edebilmenin yollarını ara-
yarak hedeflerimizin üstüne katarak 
yolumuza devam edeceğiz. Çünkü 
liderimiz gerçekten gece gündüz ça-
lışıyor. Bu seçimde gösterilen başarı 
dolayısıyla ekibimize teşekkür ediyo-
rum. Başarılarımızın artarak devam 
etmesini diliyor, milletvekilimize bu 
vesileyle tekrar görevlerinde başarı-
lar diliyorum” dedi. 

"TÜRK MİLLETVEKİLİ 
İSTİKRARA GÜVENDİ" 

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, 24 Hazirandaki seçim-
lerde alınan sonuçlar için teşekkür 
ederek, “Akşehir ilçe başkanımızın 
koordinasyonunda, Seçim Koordi-
nasyon Merkezinin (SKM) planlama-
larıyla birlikte yoğun bir çalışma yap-
tık. Hızlı bir seçimdi, erken seçimdi. 
Bir bir dolaşarak seçmenimizin yüz-
de 80’ine ulaştık. Belediye başkanı-
mız, ilçe başkanımız, gençlik kolla-
rımız, kadın kollarımız hiçbir zaman 
yanımızdan ayrılmayarak o aile birli-
ğini gösterdi. Büyükşehirler arasında 
Konya yine Türkiye birincisi. AK Par-

ti’de yine birinci. İlk defa yapılan bir 
seçim, ittifakların olduğu bir seçim-
di. Bizim de oylarımızda kaymaların 
olduğu görüldü. Ama bunlara bir 
bütüne baktığımızda, ittifak olarak 
baktığımızda Konya’da yine yüzde 
74’lerin üzerinde, Akşehir’de yüzde 
65,5 bir oy aldığımız görülüyor Cum-
hur İttifakı olarak. AK Parti olarak da 
yüzde 51’e yakın oranımız vardır. 
Allah'a şükür AK Parti 2002’de ik-
tidar oldu. Şehrimizde hiçbir zaman 
oylarımız düşerek değil, yükselerek 
devam etti. Her zaman yüksek oy-
larla ve seçim akşamında coşkuların 
görüldüğü gibi halkımızın büyük bir 
desteğinin olduğunu gördük. Türk 
milleti; istikrara güvendi. AK Parti 
iktidarının yaptıklarının ve yapacak-
larının taahhüt olduğuna inandı ve 
desteğini verdi. Cumhurbaşkanlığı 
yönetim sistemine geçmiş duru-
mundayız. Türkiye’de yürütmenin 
Cumhurbaşkanının erkinde, dene-
timinde güçlü bir şekilde mecliste 
olduğu ve Türkiye’deki her kesimin 
yüzde 99’unun temsilinin olduğu 
bir mecliste, inşallah yeni döneme 
başlayacağız. Bu seçim Türkiyemize, 
Konyamıza, Akşehirimize hayırlı ol-
sun. Asıl emekçi arkadaşlarım bura-
da, her seçim teşkilatlarla kazanılır. 
Onlara yine tek tek teşekkür ediyo-
rum. Seçimin ülkemiz için hayırlı ol-
masını dilerim” diye konuştu. 

ERDEM’DEN AKŞEHİR 
BELEDİYESİNE ZİYARET 

AK Parti Konya Milletvekili Or-

han Erdem, ilçe teşkilatının ardından 
Akşehir Belediyesine geçti. Belediye 
hizmet binası önünde Akşehir Bele-
diye Başkanı Salih Akkaya ve birim 
müdürleri tarafından karşılanan 
Konya Milletvekili Erdem’e bir de 
çiçek takdim edildi. AK Parti Kon-
ya Milletvekili Orhan Erdem Akşe-
hir’deki temasları kapsamında ilçe-
de görev yapan mahalle muhtarları 
ile de bir araya geldi. Akşehir Şehit 
Ömer Halisdemir Kültür Merkezin-
deki etkinlikte muhtarlarla buluşan 
Milletvekili Erdem’e AK parti Konya 
İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Akşehir 
Koordinatörü Muharrem Akkaya, 
AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman 
Çardakoğlu ve Akşehir Belediye Baş-
kanı Salih Akkaya’da eşlik etti. AK 
Parti Konya Milletvekili Orhan Er-
dem muhtarların mahallelerindeki 
sorunları bir an önce bilmek, devlet, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ak-
şehir Belediyesinin üzerine düşenleri 
yapması için çalışmalara başladıkla-
rını belirtti. Güzel ve huzur ortamı 
içinde geçen seçimler için de muh-
tarlara teşekkür eden milletvekili 
Erdem, muhtarlarla sık sık bir araya 
gelerek sorunları ve istekleri dinle-
yeceklerinin altını çizdi.  Muhtarlara 
istek, talep ve sorunlarını yazabilme-
leri için form dağıtılırken, toplantıda 
muhtarlarda söz alarak sorunlarını 
ve taleplerini dile getirdiler. Toplan-
tı toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle 
son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Yalıhüyük'te çilek yetiştiriciliği başladı

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli
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Cesedim size kalsın, sahip çık-
mıyorum artık. Zira onu tanımakta 
zorluk çekiyorum. Her gün başka, 
her an başka urbalar, şekiller ve ta-
vırlar içinde görmekten yoruldum 
büsbütün. Bunca badireye rağmen 
ne o şekil değiştirmekten yoruldu 
nede ona şekil vermeye çalışanlar 
usanıp bıktılar.

Demir olup ateşe atılmadığım, 
köle olup pazarda satılmadığım an 
kalmadı. Kuyu nöbetlerim, mağara 
gizemlerim, deniz hayallerim hep 
onu dörtbaşı mamur edebilme 
hevesimden kaynaklanmaktaydı. 
Bazen rüzgâra dur dedim, hiddet-
lenme, bazen göğe suyunu tut, 
yere de suyunu yut dedim. Yeter 
artık yerle bir ettiğin gezeğenimi 
kurtarmak, yanımda bulunan bir 
avuç insanla diğer canlıları koru-
yabilmek için koyulduğum yolda 
doymak bilemeyen iştahını daha 
fazla celallendirme.

İlkönce ayaklarıma kan yapa-
cak, bileklerime kudret katacak 
birazcık azık atarken bu arayışımın 
ve iştahımın önüne, daha ileriye 
geçemedim. Malum olan odur ki, 
önüne geçilmeyen et ve kemikleri-
min hevesinin tek sorumlusu ben 
değilim. O madde ki kendini, bir 
görünmezin iki memuruna görün-
meden soyutlamak uğruna, savu-
rup duruyor ordan oraya…

Bu savrulmanın başlangıç tari-
hi hakkında çeşitli rivayetler olsa da 
bitiş tarihi henüz belli değil.  Benim 
bu yere göğe, zamane ve zemine 
sığmayan cesedim bir masal kah-
ramanı, bir zümrüt-ü Anka sanıl-
masın. Hacimde ve ebatta devasa 
nice kalaslar vardır, kendilerini tu-
tamaz ortadan yarılırlar. Nice kay-
tanlar vardır tonlara bağlanırlar.

Her defasında kanımın akışını 
sağlayacak, mideme ‘dur ses etme’ 
diyecek bir şeyler bulurum hayatta.  
O, midemi duyurma ve cismimi ka-
yırma taktiklerim zamandan zama-
na, zeminden zemine değişse de. 
Çünkü ben, benden içeri olandan 
el almış, dalı budağı olmadan kök 
salmışım. Ben o görünmezin, her 
şeyin ezeli ve ebedi varken, ezeli 
ve ebedi olmayanın, gezeğende 
tek vekili, tek varisiyim. Gülersem 
güller açar, susarsam zahmet sa-
çarım. Kahredende benim lütfeden 
de. Beni her gördüğünüzde tanıya-
mayışınız, görevimin ulviyatı, diğer 
mahlûkata karşı üstünlüğümden 
kaynaklanmaktadır.  Bana benze-
yen herkes benim olduğum vasfa 
sahiptir. Ne yazık ki bu farkındalığı 
bilenlerin sayısı hemcinslerimin 
genel sayılarıyla oranlanınca bir 
avuç denecek kadar azdır.

Kahredici ve lütfedici özelli-
ğimi kullanmam nadiren olsa da 
değişik şekillere bürünen urbamın 
içindeki et ve kemikleri koruma 
mücadelem ve bilincim, her daim 
benden iki adım önde gitmektedir. 
Bir olan asılın haber verdiği iki gizli 
memuru arasında hep birine doğru 
meyletmem sonunda tabi tutulaca-
ğım imtihanın çetinliğinin farkında 
olmamamdan kaynaklansa da, ana 
hatlarıyla çizilmiş dairemin kesin 
kuralları da beni bu kolay yöne öte-
lemesinden de kaynaklanıyor olsa 
gerek.

Bir ben değilim aslında, bu iki 
memurun birinden yana kolaya 
kayma eylemini yapan öteden beri. 
Zira insanlığın ilk macerası, yarım 
elmayla başlamıştır. İçindeki yeme 
dürtüsünü körükleyen o memur-
lardan birinin çağrısına kulak verip 
oyunun kuralını bozmasaydı ilk 
atam, belki bende ona tabi olacak 
bozmayacaktım vadimi, tutacak-
tım almış olduğum vekâletin bana 
yüklemiş olduğu sorumlulukları. 
O zamanda insanın aklına şöyle 
bir soru gelmez miydi dersiniz: ilk 
atam kurallara kayıtsız şartsız bağlı 
kalsa, imtihan süreci nasıl başla-
tılacaktı?!.. Habil’le Kabil boyun 
eğselerdi kaderlerine kavga nasıl 
başlayacaktı? Ya başlamasaydı, 
kavgazan ile halim- selim olan fazıl 
insanların arasındaki fark nasıl an-
laşılacaktı?..

Demek ki başkaldırışımın altın-
da yatan gerçekte tek ben değilim. 
Ve bu baş kaldırışta şahsıma mün-
hasırda değil. İrsidir, miras yoluyla 
intikal etmiştir. Gerçi miras yoluyla 
geçmesi, bir nevi sanal bir şeydir 
ama yinede bir isim koymak, adıy-
la çağırmak gerekiyorsa birini, öyle 
söylemekle beynimizde serseri 
kurşun gibi dolaşan kurşunu din-
lendiririz en azından.

Halef olmak, ar-
kadan gelen olmaktır. 
Önden gideni takip 
etmek... Önden giden 
arkadan gelenden ön-
cede vardır ve sonra-
da olacaktır. Arkadan 
gelen değişik gibi gö-
zükse de hep aynıdır. 
Yani insandır. İşte o 
hep benim. Bende 
benim, sende ben. 
Sen kendini sen sanıyorsun, ben-
de kendimi ben, aslına bakılırsa ya 
sen bensin ya da ben sen ya da iki-
miz aynıyız da yerlerimiz değişince 
karıştırıyoruz. Bu teklik değildir, bir 
olmak hiç değil. Birlikteliktir. Dün 
senle ben birlikteydik, bu gün bir-
likteyiz, yarında birlikte olacağız. 
Sayıca çok olmamız, farklı olma-
mızı gerektirmez. Madem mevcu-
diyetimiz bir, evvelimiz ve ahirimiz 
var, madem aynı sorulara cevap 
verecek, aynı sınava tabi tutulaca-
ğız: renklerimiz, uzunluk- kısalığı-
mız o kadar önemsenecek şeyler 
değillerdir. Hatta farklı kıtalarda 
farklı iklimlerde yaşamış olmamız 
da farklı olduğumuz anlamını ver-
mez bizlere. Çok ekmek yiyenle 
az ekmek yiyen arasındaki fark, 
ekmek farkıdır. Çok koşanla az 
koşanın arasındaki fark yol farkı-
dır. Tekneye ulaşmak için koşma-
ya, mücadele etmeye bir birimizi 
yemeye hiç gerek yokken, bunca 
telaşın ve kavganın hiçbir anlamı 
yoktur.

Ateşte yakanda benim, ya-
nanda. Ateş beni tanır ben ateşi 
tanırım. Muhabbetimiz sınırlı ol-
malıdır, sevgimiz sınırlı... Ölümcül 
sevgiler ceset değişikliğine sebebi-
yet verebilir. Ve öteden beri insanı 
adım adım takip eden, yaratıcısına 
bir kez asi geldiği, baş kaldırdı-
ğı için sürgüne mahkûm edilen, 
kolaycı memurun ekmeğine yağ 
sürebilir.  Ateşle öpüşemem ama 
ısınabilirim. Muhabbetimiz bundan 
öteye geçmemeli. Ateşin muhab-
betinin yankısı hemen gözüktüğü 
için belki onunla olan ilişkimi fazla 
şıklaştırmam ama diğer varlıklar-
la olan muhabbetimin sonucunu 
hemen göremediğim için onlarla 
olan ilişkimin ölçüsünü hiç tered-
düt etmeden kaçırabilirim. Mesela 
fazla yemenin, fazla uyumanın, 
boş boş oturmanın zararlı olduğu-
nu ve cismimi körelteceğini hemen 
göremediğimden onlarla olan mu-
habbetimin dozajını kaçırabilirim.

Vekilliğimde, hilafetimde tüm 
yetkilerimin sade cismim için 
olanlarını kullanıyorum. Diğer 
haklarımdan feragat etmiş değilim 
ama o konuda bir faaliyette bulun-
mak aklımın ucuna bile geçmiyor. 
Sadece, bazı çarpıcı anlar gelip 

kapıma dayandığında bir anlık ha-
tırlama zahmetine katlanıyorum. 
Mesela babamın; benim yer küre-
de insanlar arasında dolaşmama 
vesile olan yegâne, birinci elden 
aslımı toprağın içine koyarken, 
aklıma vekâletimin diğer husus-
ları gelirken, eve dönüş yolunda 
unutuveriyorum iki tıkım ekmek 
kırıntısının arasında. Ya da hiç bek-
lemediğim bir anda o mükemmel 
bir alet olarak çalışan mekanizma-
mın teklemesinde, ne oluyor der-
ken, geçince hemen unutuvermem 
gibi…

Arkadan geldiğimin farkında 
değilim, önümde olanın ya da ne 
yaptığımın da... Sahi vekâletim kaç 
sayfa, kaç satır, kaç kelime, kaç 
hece ve ben ne kadarını kullanı-
yorum? Bunlar da zaman zaman 
aklımın bir köşesine takılsa da 
çabucak unutuyorum. Bu satırları 
kaleme aldığım şu andan itibaren 
söz veriyorum vekâletimin kullan-
madığım kısmında ne var ne yok-
sa onu düşüneceğim. Ve dilimin 
döndüğü, kalemimin yazdığı kadar 
yazmaya çalışacağım.

Midemin gurultusunu iyi anlı-
yorum. Karnımın tok sırtımın pek 

olduğunu da ama yine-
de bir kırgınlık, sol ta-
rafımda zaman zaman 
bir sızı hissediyorum, 
mide kıyıntımdan fark-
lı… Günlerdir dinlen-
gin olmama rağmen, 
ayaklarım beni taşımı-
yor,  kollarımdaki kır-
gınlık, yorgunluktan ol-
masa gerek tamamen 
farklı. Acaba diyorum 

bunca besleyici yiyeceği almam 
rağmen, ellerimin ve ayaklarımın 
tutmayışı neden?.. Görsel ustalar, 
doktorlar, kalbimin tıkır tıkır çalış-
tığını söylerken benim hissettiğim 
elemin neden kaynaklandığının 
farkında değiller mi? Acımı din-
direcek birkaç tablet veremezler 
mi?.. mademki dert bende, der-
man bende, aşk bende, ferman 
bende, belki salahiyetimi kullanır 
kahreder ya da rahmet ederim.

Nasıl ki ayıklaya ayıklaya cismi-
min ihtiyaçlarının neler olduğunu 
keşfettim, buldum ve her ihtiyaç 
hissettiğinde ihtiyacını giderip sı-
zısını dindiriyorum, öyleyse kalbi-
min de ağrısının dermanını bulup 
onu gidermeliyim ki dizlerime 
derman yüreğime ferman getir-
sin. Biraz düşününce aklıma geldi, 
karşılıksız değildir elbet vekillik, 
bunun bir bedeli olmalıdır. Bana 
bu vekâleti verenin bir gayesi bir 
amacı vardır elbet: o da, kendine 
karşı şükrümüzü arz etmemiz ve 
onun asil, kendimin vekil oldu-
ğunu unutmamamdır. Cismimi 
doyurduktan sonra şekil yönün-
den sağlam, hareket yönünden 
yorgun gözüken ellerimi normal 
bir vaziyette çalışabilmesi için 
emrin geldiği yöne çevirmeli onu 
verdiklerinden dolayı minnetle yâd 
etmeliyim. Verdiği bunca nimetten 
sonra üstüne üstlük birde kendi-
sinin de yer kürede halifesi olma 
payesine sahip yapmak lütufların 
en güzeli değilse ya nedir?!..

Yetkim, kudretim, yağmu-
ru yağdırabilir ama suyu yoktan 
var edemez. Kışı yaza, yazı kışa 
çevirebilir. Gecelerin istirahat et-
mek, gündüzlerin ise maişetimi 
kazanmamız için yaratılmasına al-
dırmadan, sahte ışıklarla geceleri 
gündüze, güneşin önüne körelmiş 
kalbimi gerek gündüzü geceye 
çevirebilirim. Bu değişiklik, ilahi te-
cellinin aksine bana faydadan çok 
zarar vereceği, kendini ilim adamı 
yaftasıyla vasıflandıran her aklıse-
liminde tartışmasız kabul ettiği bir 
gerçektir.

Vekilliğimi iyi anlamak neyi 
yapıp neyi yapmayacağımı iyi kav-
ramak mecburiyetindeyim. Ümitle 
korku arasında durmalıyım. Sü-
rekli tek kolumu sallayarak uzun 

bir zaman sonra ne onun işlevini 
çok kullandığım için, nede kullan-
madığım kolumu da kullanamadı-
ğım dolayı yitirmelerine sebep ol-
duğumu, yolun bir gün biteceğini, 
sonuçta yaptığım veya yapmadı-
ğımdan bir bir hesaba çekileceğimi 
unutmamalıyım.

Şekilden şekle giren bedenimi, 
her defasında benden iyi tanıyan 
öteki yanımla ilgilenmeli, onun 
sesine kulak vermeliyim. Tıkıntıma 
rağmen kırgınlığım, yorgunluğum, 
durgunluğum devam ediyorsa ve 
sebebi cismani bir rahatsızlıktan 
kaynaklanmıyorsa eğer;  görün-
mez yerimin ilacının avuçlarımın 
arasında olduğunu bilmeli, ona, 
istediği zaman dozajına uygun 
ilaçlarını vermeli kendimi dengele-
meliyim.

Etrafımdaki insanların bir bir 
uzaklaşmasının nedenini bir bir 
bulmalı, günün birinde mezar ta-
şıma bile sahip çıkacak birilerini 
olmayabileceğinin ince ince he-
sabını yapmalıyım. Onlar benim 
görünmez yanımı gördükleri için 
uzaklaşmış olamazlar mı? Ya onun 
görünmeziyle benim görünmezim 
arasındaki görünmez köprüyü 

görmeden yıkmışsam?!..  Elbette 
yaradan dert vermişse dermanda 
vermiştir.  Önemli olan o dermanın 
kimin uhdesinde olduğunu araştır-
malı, ona derdimi söylemeliyim.

Vekâletimin sanırlarını araş-
tırıyorum, sınırsız mı acaba? Hiç 
sanmıyor tereddüt etmiyorum.  
Öyle olsaydı maddi yanımı do-
yurduğum zaman vücudum ken-
dine gelir işlevine devam ederdi. 
Cismen herhangi bir problemim 
olmadığına göre öbür yanımı do-
yurmak hiçte öyle basit olmasa 
gerek. Çünkü göremediğim yalnız 
hissettiğim besinlerle doyduğun-
dan hiç şüphem yok. Zira biraz tat 
aldığını hissedince bıkkınlığıma 
durgunluğuma bir haller oluyor… 
Deviniyor, hareket ediyor, ben bu-
radayım demeye başlıyor sanki…

İşte çarmıha gerilişim, dara-
ğacına çekilişim, idam sehpaların-
da âlem ibret olsun diye günlerce 
sallandırılmama meydan okuyarak 
hala hayatta kalabilmem, asıl’ın 
tüm yetkilerini bana vermediğin-
den kaynaklanmaktadır. O her şeyi 
bilen ve görendir. Tüm yetkilerini 
vermiş olsaydı-hâşâ-kim bilir bun-
ları nasıl nerede ne şekilde kullana-
caktım…

Kahreden, mahveden, rahmet 
eden, azat eden bensem, kendimi 
bunca eza ve cefaya sürükleyende 
ben, onlardan uzaklaştıran da be-
nim. Aslında farkına varmadan cis-
mimi, farklı sınavlardan geçirmem, 
ismimi bulma çabalarımdan kay-
naklanıyor olabilir mi dersiniz?.. 
Kendimi yarıp, içimde çalışmayan, 
atıl durumda kalan uzuvların bu 
hareketsizliğine çare arıyorum. 
Başımın içinde beni rahatsız eden 
ağrıyı, başımı taşlara vurunca kırıp 
içinden çıkarıp atacağımı sanıyo-
rum.

Ben, cismimin vekilliğini hun-
harca kullanmamda yaptığım 
aşırılığın, birkaç adım gerisinde 
kalarak, ismimin yaratılışa kayıtsız 
kalmaması gerektiğini anlayıp, ona 
cevap verebilsem, kalkmayan kol-
larımın kalkacağını da biliyorum. 
Ortada bir sorun varsa eğer, ben 
benliğimi bırakmıyor, ben olmak 
gerektiğine sahip çıkamıyorum.

Şehvetim maddeme endeksli, 
mânâma ilgisiz…  Et ve kemi-
ğimden medet umuyorum kasap 
dükkânı misali. Cismimi korsan-
lara kaptırma korkularımı yenip 
toparlayabilsem kendimi, tüm kor-
kularımın yersiz olduğu bilincine 
varacağım, gerçeği bir türlü kav-
rayamıyorum. Selefimin peşinden 
giderken, yolumu onun izinden 
saptırma çabalarımdan, onun izni 
olmadan kurtulamayacağımı bile 
bile, o küçük beynimle onu kandır-
maya çalışırken, kendimi kandır-
maktan başka bir işe yaramayacağı 
bir türlü kavrayamıyorum…

Sağımdaki, solumdaki, ar-
kamdaki, yarışçılara yol vermeden 
kıyasıya mücadele etmem ve birde 
çoğu zaman selefime kendimce 
görünmeden bir şeyler yapma ça-
balarım, hacmimin ve kudretimin 
küçüklüğünü ortaya koyduğunun 
farkındalığına eremiyorum. Onlar 
beni sağlam bulvarlarsa kurallara 
uygun yarıştığımı sansınlar, ben 
elime aldığım bedenimin dizginle-
riyle bir sağ bir sol yapma girişi-
miyle kendimden ve içinde bulun-
duğum tüm şeraitten kurtularak, 
kandırma telaşına kapıldığımın 
farkında bile olmuyorum. Yorgun-
luğum, öteki yanımın isteklerine 
cevap vermemeden kaynaklanıyor 
gözükse de, aslında şu üç günlük 
ömürde, kendimle girdiğim ma-
raton yarışından kaynaklandığı su 
götürmez bir gerçektir. Beni bu 
koşuda kimse tutmamalı, tutama-
malıdır.

Tüm varımı, yoğumu yakıp, 
yeni bir serüvene yol alırken alarak 
azıya gemi, motor görevini üstle-
nen beynimin hayatına noktasını 
koymasından sonra, yavaş yavaş 
iç organlarımda fonksiyonlarına 
son verirken birer birer, öbür ya-
nımın sultanlığını vermeyen Rah-
man, atıma dur diyecek ve cismimi 
buraya kadar diyerek bineğimden 
indirecektir.

Bundan bilmem kaç bin asır 
önce, onca canlıdan bir çifti ve 
kedine inanan insanlar zümresini 
nasıl taşıdığı konusuyla, genişli-
ği, derinliği ve uzunluğunun ne 
olduğunu tartışıp dursa da asrın 
düzeni, aslın sözleştiği kullarının 
ruhuyla sulara açılmaz mı GEMİ?..

GEMİ
Bozkır ekosistemine 10
milyon dolarlık destek

Bakanlıktan ‘Korsan’ 
yayına ağır darbe

Turistler Bozkır’a bağlı 
Dereköy’e hayran kaldı 

Konya’da, Avrupa Birliği ile 
Türkiye’nin mali desteği, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 
(FAO) uygulayıcılığında “Ekosis-
tem Tabanlı Uyum” projesi hayata 
geçirilecek.

FAO ile Bahri Dağdaş Uluslara-
rası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
arasında, “Bozkır Ekosistemlerinde 
İklim Değişikliğine Ekosistem Ta-
banlı Uyum İçin Tarımsal Uygula-
malar” projesi için iş birliği anlaş-
ması imzalandı.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ko-
ordinatörü ve Türkiye Temsilcisi 
Viorel Gutu, imza töreninde yap-
tığı konuşmada, projenin Anadolu 
bozkır ekosistemlerini koruma ve 
iyileştirme amacıyla tasarlandığını 
söyledi.  Proje ile bozkırların iklim 
değişikliğinin etkilerine karşı güç-
lendirilmesinin hedeflendiğini be-
lirten Gutu, “Türkiye’yi çok güçlü 
bir ortak olarak görüyoruz. 3 mil-
yon avro Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir. Bunun ya-
nında Küresel Çevre Fonu tarafın-
dan sağlanan bir fon var. Konya’da 
toplamda 10 milyon dolarlık bir 
projeyi uyguluyoruz. Bu küçük bir 
miktar olarak görünebilir ama çok 
büyük bir değişimi beraberinde 
getirebilecek düzeyde çalışmalara 
fırsat tanıyacaktır.” dedi.

Gutu, sürdürülebilir uygula-
maları geliştirmeye çalıştıklarını, 
dünyanın bir bölgesinde ihtiyaç 
olan uzmanlığı başka bir yerden 
transfer etmek suretiyle tamam-
layıcı rol oynadıklarını ifade etti. 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarım-
sal Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Fatih Özdemir de bu projeyle Ens-
titüde yapılacak çalışmaların etkin-
liğinin artacağını, bilgi, birikim ve 
deneyimlerini çiftçilere aktarmak 
istediklerini söyledi. 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Seyfettin Baydar da iklim 

değişikliğinden en çok etkilenen 
bölgelerin başında Konya’nın gel-
diğini belirtti. 

İklim değişikliğinin etkileri-
ne karşı ekosistem tabanlı tarım 
uygulamalarının yapılabileceğini 
anlatan Baydar, dünyadaki uygu-
lamanın iyi örneklerinden birinin, 
Enstitü ve FAO’nun imzaladığı 
protokolle Konya’da hayata geçiri-
leceğini kaydetti. n AA

Bakanlık Telif Hakları Genel 
Müdürlüğünün öncülüğünde kor-
san yayınlarla mücadeleye yönelik 
yürütülen çalışmalar hız kesme-
den devam ediyor. 

Bu kapsamda Türkiye’nin 81 
ilinde valilikler bünyesinde oluş-
turulan Denetim Komisyonları 
aracılığıyla sahte bandrollü kitap, 
bilgisayar programları, bilgisayar 
oyunları, CD, film ve müzik albü-
mü gibi materyallerin yasa dışı 
yollarla çoğaltılmış nüshalarına 
yönelik denetim çalışmaları ger-
çekleştiriliyor. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının öncülüğünde yürütü-

len bu denetimler, korsan üretimin 
engellenmesine önemli katkı sağ-
ladı. 

Bakanlığın verilerine göre, 
sene başından mayıs ayı sonuna 
kadar olan süreçte 505 operasyon 
gerçekleştirildi. Operasyonlar so-
nucunda korsan satış yaptığı belir-
lenen 544 kişi hakkında işlem ya-
pılırken, aralarında CD, kitap, film 
ve albümlerin bulunduğu 846 bin 
641 korsan materyal ele geçirildi. 

Bakanlık, ayrıca bugüne kadar 
bin Denetim Komisyonu üyesine 
korsanla mücadeleye ilişkin eğitim 
verdi. n AA

Bozkır ilçesine bağlı Dereköy 
Mahallesine, Alanya’da faaliyet 
gösteren bir tur şirketi tarafından 
turistik gezi düzenlendi. Gezi sı-
rasında ilçedeki bir gölde evrensel 
atık temizliği de gerçekleştirildi. 
Gezi hakkında bilgilendirmelerde 
bulunan tur şirketi sahibi Halil 
Tokgöz, “Alanya’da turizm firması 
olarak hizmet veriyoruz. Kendim 
de Bozkırlıyım. Bölgemizin turizm 
bölgesi olabilmesi adına işletme 
olarak böyle bir girişimde bulun-
duk. Bölgede ilk defa gerçekleş-
tirmiş olduğumuz gezimize yerli 
ve yabancı turistler dahil olmak 
üzere 35 misafirimiz katıldı” diye 
konuştu.

Özellikle yeşil alanların çoklu-
ğu ile Karadenizde ki bir köy ola-
rak değerlendirilen Dereköy’de 
misafirler meşhur Bozkır tahininin 
tadına baktıklarını belirten Tokgöz, 
şöyle konuştu:

“Gezimizde ilçeye bağlı Dip-
sizgöl Yaylası ve yaylada bulunan 
Göl’deki atık maddeleri de temiz-
leyen ziyaretçilerimiz, böylesi bakir 
ve doğal yerlerin insan eliyle kirle-
tilmesinden duydukları rahatsızlığı 
belirtti. Bölge olarak gerçekten çok 
sayıda müşteri ağırlayabilecek al-
ternatif seyahat güzergahlarımız 
var ancak bu yerlerin daha fazla 
tanıtıma ihtiyacı var.”
n AA

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Seyfettin Baydar 

Fatih Özdemir

Viorel Gutu



5 TEMMUZ 201814 HABER

Büyükşehir tarımsal destekleme kayıtları başladı
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi, Konya genelinde çiftçilere 
yönelik sürdürdüğü fidan ve fide 
desteklerinin 2019 yılı başvuru-
larını almaya başladı. Başvuru 
dilekçeleri 31 Temmuz’a kadar 
Büyükşehir Belediyesi Tarım-
sal Hizmetler Dairesi Başkanlı-
ğı’na, ilçe belediyelerine ya da 
muhtarlıklara teslim edilebile-
cek.  Tarıma ve tarım projeleri-
ne desteklerini sürdüren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı 
için planladığı tarımsal destek 
başvurularını başlattı. 

Yeni Büyükşehir Yasası ile 
Konya’nın bütün ilçelerinde çift-
çilere tarımsal destek veren Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, 2019 
yılında da fide ve fidan desteğini 
sürdürecek. 

Konuyla ilgili Büyükşehir 

Belediyesi Tarımsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, yarı bodur elma, 
yarı bodur kiraz, asma, vişne, 
ahududu, böğürtlen fidanla-
rı, çilek fidesi ve malç naylonu, 
yüksek sistem asma aparatı des-
tekleme başvurularının 1 - 31 
Temmuz tarihleri arasında yapı-
lacağı bildirildi.  Çiftçilerin fırsatı 
kaçırmaması istenen açıklamada 
dilekçelerin Büyükşehir Beledi-
yesi Tarımsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı’na, ilçe belediyelerine 
ya da muhtarlıklara teslim edile-
bileceği vurgulandı. 

Öte yandan konuyla ilgili ay-
rıntılı bilgi ve başvuru dilekçesi-
ne www.konya.bel.tr adresinden 
ulaşabiliyor. Aziziye Caddesi 
ve Tren Yolu Caddesi’ni Adnan 
Menderes Toptancı Sebze Meyve 

Hali önünden Adnan Menderes 
Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan 
Güllüce Sokak üzerinde dubalar-

la yapılan düzenlemenin bölge-
lerdeki trafik akışını rahatlatması 
bekleniyor   n HABER MERKEZİ

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada, 68’inin beraati, 14 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine ilişkin 
gerekçeli kararda, Batı Çalışma Grubu’nun 54. Hükümeti düşürme amacıyla faaliyet yürüttüğü tespitine yer verildi

BÇG’nin ‘cunta’ olduğu 
kararda ortaya konuldu

28 Şubat dönemine ilişkin 103 
sanıklı davada, aralarında dönemin 
Genelkurmay Başkanı emekli Or-
general İsmail Hakkı Karadayı ve 
Genelkurmay 2’nci Başkanı emekli 
Orgeneral Çevik Bir’in de bulundu-
ğu 21 sanığın müebbet hapis ceza-
sına çarptırılması, 68’inin beraati, 
14 sanık hakkındaki davanın düşü-
rülmesine ilişkin gerekçeli kararda, 
Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) 54. 
Hükümeti düşürmek amacıyla faa-
liyet yürüttüğü belirlendi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahke-
mesinin gerekçeli kararında, Batı 
Çalışma Grubu’nun (BÇG) 54. Hü-
kümeti düşürme amacıyla faaliyet 
yürüttüğü tespitine yer verildi.

Gerekçeli kararda, BÇG’nin 
Anayasa ve yasada teşkilatlanma-
sının olmadığı, hükümetin bilgisi 
dışında kurulduğu ve son toplan-
tısını 54. Cumhuriyet Hüküme-
ti’nin 18 Haziran 1997’de istifa 
ettirilmesinden önce 16 Haziran 
1997’de “Batı Çalışma Grubu Top-
lantısı” adı altında yaptığı ifade 
edilerek, bu tarihten sonra “Batı 
Çalışma Grubu” adıyla toplantılar 
yapılmadığı ve toplantının “İç Gü-
venlik Toplantısı” ismiyle gerçek-
leştirildiği anlatıldı.

BÇG’nin siyasi parti, vakıf, 
dernekler, basın yayın organları, 
finans kuruluş ve holdingleri takip 
ederek kendi düşüncelerine uygun 
olmayan kurumları ve faaliyetleri 
olumsuz olarak kamuoyuna yansıt-
mayı amaçladığı bildirilen kararda, 
medyanın halkın algısını değiştir-
mek için kullanıldığı belirtildi.

Kararda, BÇG’nin siyasi parti-
lere, milletvekillerine ve meclise 
kendilerinin anayasal ve yasal gö-
revleri olmamasına rağmen baskı 
yaptığı tespitine yer verildi.

Mahkumiyet kararı verilen sa-

nıkların ve BÇG’nin durumdan va-
zife çıkararak kendilerini devletin 
denetleme kurumu olarak gördüğü 
ve amaç suç kapsamında hareket 
ettiği vurgulanan kararda, sanık-
ların ve BÇG’nin MGK’nın aldığı 
tavsiye kararına karşı hükümetinin 
yaptığı işlemleri takip etmek gibi 
yasal bir görevinin olmadığı kay-
dedildi.

BÇG PSİKOLOJİK HAREKATTA 
BASINI KULLANMIŞ

Kararda, BÇG’nin seçilmiş 
meşru hükümete karşı partiler, 
üniversiteler, sendikalar, demokra-
tik kitle örgütleri, kadın ve gençlik 
teşekkülleri ile medya kuruluşları 
vasıtasıyla toplumu yönlendirerek 
gösteri ve mitingler düzenlediği 
belirtildi.

BÇG’nin siyasi partiler ve bele-
diyeleri takip ettiği, kendi felsefesi 
doğrultusunda suç saydığı fiilleri 
işleyenler hakkında işlem yapmaya 
çalıştığı, siyasi partiler ve belediye-
lerle ilgili olarak psikolojik harekat 
tedbirleri uyguladığı belirtilen ka-
rarda, o dönem İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı olan Recep 

Tayyip Erdoğan, Kayseri Belediye 
Başkanı Şükrü Karatepe, Sincan 
Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve 
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali 
Nabi Koçak aleyhine bir çok haber 
çıkartıldığı vurgulandı.

Kararda, o dönemde BÇG’nin 
basın yayın organlarını kullanarak 
kendi amaçları doğrultusunda Ac-
zmendi ve üfürükçü hoca gibi ko-
nuları devamlı gündemde tutarak 
halkın algısını değiştirmeye çalıştı-
ğı da ifade edildi. Gerekçeli karar-
da, şu ifadelere yer verildi:

“BÇG ve mahkumiyet kararı 
verilen sanıkların anayasal ve ya-
sal olmayan görev ve yetki kulla-
narak Refahyol hükümetini hedef 
aldığı tespit edilmiştir. 

BÇG’nin bakanlıklar, beledi-
yeler ve mülki amirlerle ilgili yasa 
dışı tespit ve fişlemeler yaptığı, 
hazırlanan eylem planları ve yürü-
tülen bütün çalışmaların seçimle iş 
başına gelmiş meşru hükümetin 
devrilmesine yönelik olduğu anla-
şılmıştır.”
n AA

Çiftlik Bank’la ilgili bir tutuklama daha
Çiftlik Bank’a yönelik soruş-

turma kapsamında sistemin beyin 
takımından olduğu iddia edilen ve 
savcılığa giderek teslim olan şüpheli 
Suat Fehmi Emur tutuklandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nca, kamuoyunda Çiftlik Bank 
olarak bilinen sistemin kurucuları 
hakkında “suç işlemek amacıyla 
örgüt kurma”, “suç örgütüne üye 
olma” ve “bilişim sistemlerini araç 
olarak kullanmak suretiyle dolandı-
rıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal 
varlığı değerlerini aklama” suçların-
dan yürütülen soruşturma devam 
ediyor. 

Soruşturma kapsamında hak-
kında tutuklamaya yönelik yakala-
ma kararı bulunan şüphelilerden 
Suat Fehmi Emur, savcılığa teslim 
oldu. 

Şüpheli Emur, ifadesinin ardın-
dan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 
“suç işlemek amacıyla örgüt kur-
ma”, “bilişim sistemleri, banka veya 
kredi kurumlarının araç olarak kul-
lanılması suretiyle dolandırıcılık” ve 

“tacir ve şirket yöneticileri ile koo-
peratif yöneticilerinin dolandırıcılığı” 
suçlarından tutuklandı. 

Çiftlik Bank’ta danışmanlık yap-
tığı ve sistemin beyin takımında 
yer aldığı değerlendirilen şüpheli 
Emur’un kendisine ait bir inşaat şir-
ketindeki 398 bin lirasına da savcılık 
tarafından el konulduğu öğrenildi. 

SORUŞTURMADA 8 TUTUKLU 
BULUNUYOR 

Anadolu Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nca Çiftlik Bank olarak bilinen 

sisteme yönelik soruşturma kapsa-
mında 38 şüphelinin yer aldığı, bu 
şüphelilerden 8’inin ise tutuklu bu-
lunduğu öğrenildi. 

Haklarında daha önceden tutuk-
lama kararı verilen, aralarında sis-
temin kurucusu Mehmet Aydın’ın 
eşi Sıla Aydın’ın da bulunduğu 7 
şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri 
kapsamında serbest bırakıldığı be-
lirtildi. 

Öte yandan, Mehmet Aydın, 
kayınpederi Hakan Soysal ve Niyazi 

Karakoç gibi isimlerin de bulunduğu 
11 şüpheli hakkında ise yakalama 
kararı bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında, savcı-
lık ve MASAK’ın yaptığı çalışmalar 
neticesinde sistemde bulunan 17 
milyon 400 bin lira paranın ise adli 
emanete alındığı öğrenildi. Hakkın-
da kırmızı bülten çıkarılan ve Uru-
guay’da tutuklu bulunan şüpheli 
Osman Naim Karakaya’nın ise iade 
sürecinin devam ettiği kaydedildi.
n AA

Her nedense 15 
temmuz yaklaşırken 
aklım tarihe geri gi-
diyor  ve hep ecdadı-
mızın millet-i sadık a 
olarak andığı ermeniler 
geliyor. Ne büyük ha-
yal kırıklığı … Yüzyıllar 
boyunca aynı ma-
hallede aynı fırından 
ekmek yiyeceksiniz , 
elbiselerinizi bayramlık 
hazırlıklarınızı  mahalledeki Ermeni 
terzinize emanet edeceksiniz  sonra 
sırtınızdan vurulacaksınız  dedeleri-
miz için ne büyük acı…

  Müslüman bir coğraf-
yada yaşadığının bilincinde  olup 
Ramazan aylarında çocuklarını yiye-
ceklerle dışarıya bırakmayan sadık 
ermeniler.İhtiyacını anlar anlamaz  
gayrimüslim yakıştırması yapmadan 
soluğu yanında alan Osmanlı tebası. 
Coğrafyamız ne kadar talihsiz değil 
mi  önce gönül veriyorsunuz sonra 
yüreğinizi söküyorlar.

  Yanlış anlaşılmayalım 
burada Fetö partizanlarını Ermeni-
leştirmiyoruz.Ama acı hep aynı acı.
Hatırlayalım hepimiz dersaneler dö-
neminde; en azından  değerlerimize 
bağlı yetişsinler diye göndermedik 
mi evlatlarımızı hem de kendi elleri-
mizle.O dönemde hangimiz yakıştıra 
bilirdik çalınan sorular.Hiç yakışır 
mıydı iman edene çalmak.otobüsler-
de  boyunlarında salavat çekmekiçin 
zikirmatik taşıyan çocukları hatırla-
rım. Ne acı içimizin gizli gizli oyulma-
sı hem de bizim değerlerimizle.

 O zamandan bu zamana 
gelesiye ne badirelerden geçtik. Al-
laha hamd olsun artık onlar geride 
kaldı. İnşaallah bir daha o günlere 
geri dönmeyiz ve de dönmeyeceğiz 
Allahın izni ile. Osmanlı devletinin 
kuruluşu aşamasından Osman Gazi-
nin Şeyh Edebali’nin evinde gördüğü 
rüya  meşhurdur. Osman Bey rüya-
sında, koynuna bir ayın girdiğini ve o 
anda göbeğinden bir çınar ağacının 
çıkarak gölgesinin dünyayı kapla-
dığını, gölgesinin altında dağların 
olduğunu, dağların dibinde suların 
çıktığını, kiminin bu sulardan içtiğini, 
kiminin bahçesini suladığını kiminin 
de çeşmeler akıttığını görür. Osmanlı 
Devleti’nin tarihi bu rüyanın açılımı 
gibidir. Milletimiz Anadolu’ya dikti-
ği bu ulu çınarla asırlarca insanlara 
adalet ve merhamet suyu dağıtmış-
tır.

 Evet o zaman-
dan günümüze kadar 
dışardan ve içerdeki 
yardakçılardan asırlarca 
devam ede gelen adalet 
ve merhamet suyunu 
kurutmaya çalışmışlar 
ama başaramamışlar-
dır. Son olarak ta 15 
temmuzda denediler 
ama dinine imanına va-
tanına sahip çıkan millet 

sayesinde yine başaramadılar. Bun-
da başarı sağlayamayınca da iyice 
deliye döndüler. Ekonomik yönden 
saldırdılar olmadı yurt dışındaki va-
tandaşlar üzerinden saldırdılar yine 
olmadı. Osmanlı dan kalma adalet ve 
merhamet suyunu asla kurutamaya-
caklardır.

Artık bizimde oturup kafamızı iki 
elimizin arasına alıp iyice düşünme-
miz lazım. İçimizdeki hainleri temiz-
lememiz lazım. İçimize gizlenmiş 
bizden gibi görünüp te arkamızdan 
oyun çevirenleri temizlenmesi gere-
kir. Yeni Başkanlık sisteminde buna 
dikkat etmemiz gerekir. Başkanın 
yapması gereken Mümkünse her 
şehirden gayr-i resmi olarak beş 
altı iyi kişi seçin, bunları yalnızca siz 
bilin; bu “iyi” den maksadım “güzel 
ahlakı ile tanınmış, bilgili ve ehliyetli, 
iktidardan hiçbir beklentisi olma-
yan” kişilerdir. O şehrin ve çevrenin 
doğru bilgisini bunlardan alın. Aday 
seçiminden imkan tahsisine kadar 
önemli tasarruflarınızda teşkilattan 
ziyade bu kişilerin raporlarına güve-
nin.

 Başkanın işinin çok zor ol-
duğunu biliyoruz. Çevresin bulunan 
insan kalitesi sebebiyle işininzorla-
şacağını  biliyoruz. Sizi biraz teselli 
edebilecek bir olay, Hz Ali nin Halife-
liği zamanın da;Bir edepsiz adam Hz. 
Ali’ye gelmiş, onun yönetiminden 
şikayet ve kendisine “Senden önce-
kiler ne iyi idiler, başımıza gelenler 
hep senin kötülüğünden geliyor” 
diyerek hakaret etmiş. Hz. Ali ona 
şu cevabı vermiş: Bunlar benim kö-
tülüğümden olmuyor; Ebu Bekr’in 
yanında ben vardım, Ömer vardı, 
Osman vardı… Ömer’in yanında da 
biz vardık, benim yanımda ise sen 
ve benzerlerin var, olanlar bundan 
oluyor.”Ne yapalım, elbise yapmak 
için mevcut kumaşımız budur, ama 
kumaşın sağlam yerlerini kullanarak 
da sağlam bir elbise yapabiliriz ves-
selam.

MİLLETİ SADIK-A

Ereğli ilçesinde tıraş olduktan 
sonra bir iş yerinin önünde oturan 
bir genç, aniden fenalaşarak haya-
tını kaybetti. Olay, Namık Kemal 
Mahallesi Anıt Caddesi’nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
tıraş olduktan sonra bir iş yerinin 
önünde oturan Cumali Andıç (28), 

bir anda fenalaşarak yere yığıldı. 
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri 
tarafından ambulansla hastaneye 
kaldırılan genç tüm müdahalele-
re rağmen kurtarılamadı. Cumali 
Andıç’ın ölüm nedeninin yapılacak 
otopsiden sonra netlik kazanacağı 
öğrenildi.   n İHA

İşyerinin önünde oturan 
genç, aniden fenalaştı

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 



5 TEMMUZ 2018 15HABER

‘Cinsel istismara en ağır cezayı getireceğiz’ Karamollaoğlu: Her zaman her seçime hazırız
Adalet Bakanı Gül, cinsel is-

tismara ilişkin düzenlemeyle ilgili 
yaptığı açıklamada, “Bu konuda 
en ağır cezayı getirecek düzenle-
meyi hep beraber yapacağız” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, “cinsel istismara ilişkin dü-
zenleme” konusunda, “Hükü-
metimizin bu konuda hazırladığı 
tasarı vardı. Seçim nedeniyle yü-
rürlüğe giremedi. Yeni dönemde 
milletvekillerinin vereceği kanun 
teklifiyle yasama faaliyeti olacak. 
Bu konuda en ağır cezayı getire-
cek düzenlemeyi hep beraber ya-
pacağız.” dedi.

24 Haziran’da gerçekleştiri-
len Milletvekili Genel Seçimi’nin 
ardından mazbatalarını alan mil-
letvekilleri TBMM Şeref Holü’nde 
kayıt işlemlerini yaptırmaya de-
vam ediyor.

Gül, AK Parti Gaziantep mil-
letvekilleri Nejat Koçer, Ahmet 
Uzer, Ali Şahin, Derya Bakbak, 
Mehmet Erdoğan ve Müslüm 
Yüksel ile birlikte kayıt yaptırdı. 

Abdulhamit Gül, daha sonra 
gazetecilere yaptığı açıklama-
da, demokrasi, ülke, yürütme 
ve Meclisin güçlendiği yeni bir 

döneme milletin onay verdiğini 
belirterek, “Ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz için hayırlı olsun” 
ifadesini kullandı. Bakan Gül, bir 
gazetecinin, “Son günlerde cinsel 
istismara ilişkin düzenleme çokça 
konuşuluyor. Ne zaman gündeme 
gelecek ve içinde nasıl düzenle-
meler olacak” sorusuna şu yanıtı 
verdi: “Hükümetimizin bu konu-
da hazırladığı tasarı vardı. Cinsel 
istismara karşı en ağır cezaların, 

müeyyidelerin olduğu tasarımız 
hazır. Seçim nedeniyle yürürlü-
ğe giremedi. Ama şimdi yeni dö-
nemde elbette milletvekillerinin 
vereceği kanun teklifiyle yasama 
faaliyeti olacak. Umut ediyoruz, 
hep birlikte bu konuda en ağır 
cezayı getirecek, çocuklarımızı ve 
bu konudaki tüm mağdurları ko-
ruyacak düzenlemeyi hep beraber 
yapacağız.”
n AA

Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, partisinin 
genel merkezinde düzenledi-
ği basın toplantısında, bu hafta 
kayıp çocuklarla ilgili haberlerin 
gündeme düşmeye başladığını 
söyledi. Her gün çocukların kay-
bolduğunu ve bir kısmının da 
cinayete kurban gittiğini belir-
ten Karamollaoğlu, bu durumun 
toplumu derinden yaraladığını 
ve büyük bir acı bıraktığını dile 
getirdi. Hayatını kaybeden ço-
cuklara rahmet, ailelerine baş-
sağlığı dileyen Karamollaoğlu, 
bu konuyla ilgili tedbirlerin sü-
ratle alınması gerektiğini vurgu-
ladı.

Temel Karamollaoğlu, bu 
vahşi cinayetleri gerçekleştiren-
lerin en ağır şekilde cezalandırıl-
ması gerektiğini savunarak, “Biz 
suçluların cezalandırılması ko-
nusunda alınacak her türlü kara-
rın arkasındayız. Ancak bu ceza 
konusunun siyasi bir polemik 
haline getirilmesine de karşıyız. 
Artık idam konusu gibi mesele-
leri siyasetin malzemesi haline 
getirmekten iktidar ve iktidar 
yanlıları mutlaka kaçınmalı” diye 

konuştu. Kendilerinin seçimden 
korktukları için konuları böy-
le dile getirmediklerini dikkati 
çeken Karamollaoğlu, “Karar 
alındığı zaman her parti süratle 
seçime hazırlanır. Biz zaten 24 
Haziran’ın hemen arkasından 
bundan sonra gelecek seçimlere 
hazırlanabilmek için kolları sıva-
dık. Her zaman her seçime hazı-
rız” dedi.

Temel Karamollaoğlu, “Sizce 

idam çıkmalı mı? Bu tarz konu-
larda çözüm idam mı” sorusunu 
şöyle yanıtladı: “İdam problem-
leri çözecek manasına gelmez 
ancak idam çok ama çok bariz 
bazı konularda gerekli olduğuna 
şahsen inanıyorum. Bir çocu-
ğa birisi alçakça tecavüz etmiş, 
çok kesin olarak da biliniyor ki 
katletmiş. Bana göre onun idam 
edilmesi icap eder.” 
n AA

İYİ Parti Başkanlık Divanı, par-
ti genel merkezinde, Genel Başkan 
Meral Akşener başkanlığında top-
landı. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 
toplantı öncesi yaptığı açıklamada, 
Başkanlık Divanı’nın 24 Haziran se-
çimi sonuçlarını değerlendireceğini 
belirterek, partinin Türkiye’nin yeni 
siyasi tablosunu ve bu tablo ile girdi-
ği süreci dikkatle izleyeceğini, mille-
tin kendisine verdiği görevi eksiksiz 
yerine getireceğini ifade etti. Çıray, 
konuşmasının ardından gazetecile-
rin gündeme ilişkin sorularını yanıt-
ladı.  Bir gazetecinin, “Olası bir erken 
yerel seçimde ittifak tavrınız ne ola-

cak, devam edecek mi? Parti olarak 
erken seçime hazır mısınız?” sorusu-
na Çıray, “Biz her seçime hazırız. Bu 
ekonomik şartlarda bu hükümetin 
erken seçime gidebileceğini zor gö-
rüyorum. Ancak CHP kendi içindeki 
sorunları erteleyebilmek için böyle 
bir erken seçim kavramını ortaya 
atmış olabilir. Bizim yaptığımız iş 
birliği bir koalisyon değildi, bir seçim 
iş birliğiydi. Seçim hilelerine karşı 
oyların yabana gitmemesi için bir se-
çim iş birliği, ittifakı kurmuştuk. Bu 
seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu 
seçim iş birliğine, ittifakına şu anda 
bir ihtiyaç kalmamıştır.” n AA

Destici: Yerel seçimler 
sonbahara alınsın

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, “Yenildiğini kabul edemeyen 
yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin” dedi

‘Yenildiysen çekileceksin’
CHP’nin 24 Haziran seçimle-

rindeki cumhurbaşkanı adayı Mu-
harrem İnce, CHP İl Başkanlığınca 
Erzurum’daki bir düğün salonunda 
düzenlenen toplantıda, partililerle 
biraraya geldi. İnce, salona girişinde 
davul zurnayla karşılandı, Erzurum 
bar ekibi de gösteri yaptı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, 
4 Mayıs’ta büyük bir yolculuğa çık-
tıklarını, 51 günlük bir seçim kam-
panyası yürüttüklerini belirterek, 
şöyle konuştu:

“Sloganımız, ‘hepimizin cum-
hurbaşkanıydı’, şimdi 15 milyon oy 
var helalinden, bu 15 milyon oyu, 
30 milyon yapacağız, yani 31 değil, 
62, hedef bu olacak. Bunu başara-
cak mıyız, Allah’ın izniyle, milletin 
isteğiyle başaracağız. 1699 Osman-
lı’nın ilk toprak kaybettiği tarihtir. 
Osmanlı bizim atalarımız, 223 yıl 
hep kaybetti, 1699 Karlofça Anlaş-
ması’ndan başladı, 30 Ağustos 1922 
Büyük Taarruz’a kadar hep kaybetti, 
neden kaybetti, Osmanlı generalleri 
geri çekilmesini bilmiyordu, yenildi-
ğinde geri çekilmesini bilmiyordu. 
Mustafa Kemal Paşa, Kütahya ve 
Eskişehir’de yenilince orduyu Sakar-
ya’nın doğusuna çekti, önce elindeki 
gücünü ölçtü ‘benim gücüm nedir’ 
dedi. Sonra hazırlıklarını yaptı ve 26 
Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’u 
başlattı ve 30 Ağustos 1922’de sa-
vaşı kazandı. 223 yıl hep kaybettik, 
223 yıl sonra geri çekilip hazırlıkla-
rını yapıp, savaşa giren birisi savaşı 
kazandı.”

24 Haziran seçimlerini kay-
bettiklerini ve bunun için bahane 
üretmeye gerek olmadığını anlatan 
Muharrem İnce, “Yenildiğini kabul 
edemeyen yenemez. Yenildiysen 
geri çekileceksin, hazırlıklarını ya-
pacaksın, en ciddi hazırlıklarını ya-
pacaksın, bahane üretmeyeceksin. 
Sandıktan çalıyorlar, çaldırmaya-
caksın. Senin görevin çalıyorlar diye 
bağırmak değil, çaldırmamak.” diye 
konuştu.

Seçime “hepimizin cumhurbaş-
kanı” sloganıyla girdiklerini hatırla-
tan İnce, CHP’yi de herkesin partisi 
yapacaklarını vurguladı. Türkiye’nin, 

Çankaya’dan, Bakırköy’den, Karşı-
yaka’dan ibaret olmadığını aktaran 
İnce, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Türkiye’de Erzurum, Konya var. 
Neden olmasın, Erzurum Büyük-
şehir’i almaya gözünü dikemezsen 
İzmir’de sıkışıp kalırsın. Çankaya’da, 
Karşıyaka’da, Bakırköy’de sıkışmış... 
Hayır bizim hedefimiz bu olamaz. 
Hedef, Erzurum Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığını almak olmalı. Onun 
için hepimizin cumhurbaşkanı, he-
pimizin partisi ile bunu başarabili-
riz. Bunu gençlerle yapacağız, Ata-
türk’ün ‘bütün ümidim gençliktedir’ 
diye bir sözü var. Benim de bütün 
hayalim bütün ümidim gençliktir. 
O meydanlar da ne söylerse söyle-
sin, kıraathane, kuantumu yenmiş 
gibi görünebilir ama asla kuantum 
kıraathaneye yenilmez. Unutmayın, 
kuantum mutlaka kazanacaktır, ka-
zanmazsa ülke gelişmez, fakir, işsiz 
kalırız. Ben nanoteknoloji dedim o 
bedava kek dedi. Kısa vadede kek 
kazanmış gibi görünebilir, uzun 
vadede kekin kazanması mümkün 
değil.”

Muharrem İnce, kuantum, uzay 
madenciliği, nanoteknoloji demeye 
devam edeceklerini vurgulayarak, 4 
Mayıs’ta başladıkları büyük yolculu-
ğun amacına ulaşacağını bildirdi.

Allah’tan tek dileğinin sağlık ol-
duğunu belirten İnce, şu görüşlerini 

paylaştı:
“Hedefimdeki illeri söylüyorum, 

en öncelikli illeri söylüyorum, Erzu-
rum, Rize, Gümüşhane, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, bunlar... rekor kıracağız, 
merak etmeyin. Erzurum’a mitinge 
gelemedim, 9,9 da kalmışı, demek 
ki mitinge gelseydim, barajı aşacak-
mışız. Büyük sevdalar, büyük yol-
culuklar, büyük umutlar gençlerle 
olur. Hedef Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı olmalı, bunu he-
defleyemezsen, başaramazsın, bunu 
Allah’ın izniyle başaracağız. 9 Eylül 
2018 günü bir kampanya başlata-
cağım, bir yıl sürecek kampanyanın 
süresi 9 Eylül 2019’a kadar. Şu anda 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1 mil-
yon 250 bin üyesi var. Kampanyam 
şu, 35 ila 18 yaş arasında partinin 
üyesi kadar yeni üye istiyorum. 1 
milyon 250 bin genç istiyorum, par-
tide gençlerin partisi...”

Hedeflerinin 15 milyon oyu 30 
milyona ve yüzde 31 oy oranını yüz-
de 62’ye çıkarmak olduğunu tekrar-
layan İnce, partiye üye sayısını genç-
lerle 2,5 milyon yapmak istediklerini 
anlattı.

Muharrem İnce, gençlerin ve 
öğrencilerin kendisini yakından ta-
kip ettiğini iyi bildiğine işaret ede-
rek, “Bu ülkeyi tekrar rayına otur-
tacağız, umutlarımızı yeşerteceğiz, 
tazeleyeceğiz moral bozmak asla 

yok, bahane, mazeret yok, marifet 
var. Başarmanın yolu hatalarını göz-
den geçirmektir, nerede hata yap-
tım demektir, eksiklerimiz ne. Tabi 
ki adil bir yarış olmadığını biliyorum. 
Devletin bütün imkanlarıyla kam-
panya yapan birisi bir de milletin 
bağışlarıyla kampanya yapan birisi, 
tabi ki şartlar eşit değil ama buna da 
sığınmayacağız, bunu söyleyeceğiz, 
bu yarış adil değildi, demokratik de-
ğildi ama sonunda bir yarışa girdik. 
Bir yarışa girdiysek ya girmemeliy-
dik ya da girdiysek sonucunu kabul 
edeceğiz. Benim demokrasi anlayı-
şım budur” dedi.

Seçimden sonra Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, 
tebrik ettiğini hatırlatan İnce, “Emin 
olun önümüzdeki cumhurbaşkanlığı 
seçiminde Erdoğan da beni araya-
cak, merak etmeyin. Şimdi söylü-
yorum, sen kazandın ben kutladım, 
ben kazandığımda aynısını istiyo-
rum. Bunu yapacağız, bunu başa-
rabiliriz, bu enerjimiz ve gücümüz 
var. Önümüzdeki süreçte resmen 
bir gölge Bakanlar Kurulu kuracağız. 
Kazanmış gibi çalışacağız, diş politi-
ka, ekonomi, tarım uzmanlarımızla 
sürekli Türkiye’nin sorunları üzerine 
çözüm üreteceğiz, kafa yoracağız, 
takip edeceğiz. Nefesim ensesinde 
olacak merak etmeyin.” değerlen-
dirmesini yaptı.  n AA

Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Genel Başkanı Mustafa Desti-
ci, BBP Genel Merkezi’nde dü-
zenlediği basın toplantısında, 
seçim sonuçlarına ve gündem-
deki diğer bazı konulara ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Desti-
ci, AK Parti teşkilatlarıyla çok 
uyumlu, kardeşçe bir seçim sü-
reci geçirdiklerini, sonuçta da 
Cumhur İttifakı’nın seçimler-
den başarıyla çıktığını belirtti.

Destici, seçimlerin güven-
li ve demokratik bir ortamda 
yapıldığını, milletin yüzde 90 
civarında katkı göstererek de-
mokrasiye olan inancını ve 
milli iradeye olan bağlılığını 
bir kez daha ortaya koyduğu-
nu, huzur ve güvene kavuşan 
Türkiye’nin bundan sonra ba-
rış ve kardeşlik içerisinde yo-
luna devam edeceğini söyledi. 
Son günlerde gündem oturan, 
çocuklara yönelik istismar ve 
şiddet olaylarına da değinen 
Destici, şöyle devam etti: “Ço-
cuklarımızın kaçırılarak öldü-
rülmesi, ölüme terk edilmesi, 
tacize ve tecavüze uğraması, 
gerçekten bunlar dayanılmaz 
bir noktaya gelmiştir. Sanki bir 
yerlerden düğmeye basılmış ve 
bunlar planlı bir şekilde yapılı-
yor gibi toplumun belli kesim-
lerinde bir kanaat oluşmuştur. 
Eğer bunun arkasında bir plan 
varsa, bunlar bir merkezden 
yönetilip, eğer planlı bir şekilde 
yapılıyorsa, bunun da mutla-
ka ortaya çıkarılması, Türkiye, 
Türk milleti ve çocuklarımız 
üzerinde oynanan oyunların 
mutlaka ama mutlaka cevabı-
nın en şiddetli şekilde verilme-
si gerekir.” 

Destici, BBP olarak idamla 
ilgili yasanın kaldırılmasının 
yanlış olduğu ve geri getirilme-
si gerektiği düşüncesinde ol-

duklarını anımsatarak, konuyu 
TBMM gündemine getirecekle-
rini söyledi. Toplantıda gazete-
cilerin sorularını da yanıtlayan 
Destici, “Size başkan yardımcı-
lığı teklifi geldi mi? Gelirse tav-
rınız ne olur?” ve “Başbakan 
Binali Yıldırım’ın, TBMM Baş-
kanı olabileceği konuşuluyor. 
Sizin tavrınız ne olur?” şeklin-
deki sorular üzerine, şunları 
kaydetti:

“TBMM Başkanlığı ile ilgili 
henüz bize ulaşan bir bilgi ol-
madı ama önümüzdeki gün-
lerde bu işin konuşulacağını 
düşünüyorum. Benim kabine-
de ya da başka bir görevde yer 
almam şu anda bizim günde-
mimizde değil, benim de böyle 
bir talebim yok. Ben şu anda 
BBP’yi TBMM’de temsil ediyo-
rum, inşallah niyetim ve arzum 
da bu temsili devam ettirmek.

Bugün Sayın Cumhurbaş-
kanımızla saat 14.30’da yapa-
cağımız görüşmede bu konular 
gündeme gelir mi, gelmez mi, 
onu da bilmiyorum, o da kendi 
takdirleridir. Bizim BBP olarak 
şöyle bir önerimiz var, yerel 
seçimlerle ilgili onu da bugün 
söylemiyoruz, biz 2009’dan 
beri yerel seçimlerin mart ayın-
da yapılmasını doğru bulmuyo-
ruz, kış şartlarında yapılmasını 
doğru bulmuyoruz. Seçimlerin 
daha rahat bir ortamda yapıl-
masını arzu ediyoruz, bu an-
lamda yerel seçimlerin sonba-
hara alınması noktasında bir 
görüşümüz var.”

Destici, ayrıca 5 Temmuz 
1993’te, Erzincan ilinin Ke-
maliye ilçesine bağlı Başbağlar 
köyünde PKK tarafından 33 
sivilin öldürülüp köyün ateşe 
verildiği katliamı lanetleyerek, 
olayda hayatını kaybedenlere 
tekrar Allah’tan rahmet diledi.  
n AA

‘Millet İttifakına şu anda ihtiyaç kalmamıştır’

Temel Karamollaoğlu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Muharrem İnce, CHP İl Başkanlığınca Erzu-
rum’daki bir düğün salonunda düzenlenen 

toplantıda, partililerle biraraya geldi.

Aytun Çıray
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İsrail, Filistin’de 40 ev ve ağılı yıktı ‘Türkiye övgü ve takdiri hakediyor’
Ebu Nevvar yerleşkesi adına 

konuşan Davud Cehalin, İsrail as-
kerlerinin, sabah saatlerinde bul-
dozerlerle, Ebu Nevvar’a girerek, 
bölgede Filistinlilere ait ev ve ağıl-
ları yıkmaya başladığını söyledi.  
Ebu Nevvar’daki 20 ev ile 20 ağılın 
buldozerlerle yıkıldığını belirten 
Cehalin, belde sakinlerinin bölge-
de kalmakta kararlı olduğunu ve 
evlerini yeniden inşa edecekle-
rini dile getirdi.  Yaklaşık bir saat 
içinde gerçekleşen yıkım işlemi sı-
rasında Filistinliler, evlerinden eş-
yalarını bile çıkaramadığı aktarıldı. 
İsrail ile Filistin arasında yapılan 
Oslo anlaşmasına göre “C” bölgesi 
olarak sayılan alanda bulunan 700 
kişilik Ebu Nevvar bedevileri, İsra-
il’in tüm tehditlerine ve baskıları-
na rağmen köylerinden ayrılmayı 
reddediyor.

Filistinli taraflar, İsrail’in bu yı-
kımlarla, E1 olarak isimlendirilen 

bölgedeki bedevileri göç ettirerek, 
Doğu Kudüs’teki, Azariya’daki ve 
Lut Gölü’ndeki (Ölü Deniz) Ya-
hudi yerleşim yerlerini birbirine 
bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.  
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 
1995’te imzalanan “İkinci Oslo 
Anlaşması” çerçevesinde Batı Şe-
ria, “A”, “B” ve “C” bölgelerine 
ayrılmıştı. Yüzde 18’i kapsayan 
“A” bölgesinin yönetimi idari ve 

güvenlik olarak Filistin’e, yüzde 
21’lik “B” bölgesinin idari yöneti-
mi Filistin’e, güvenliği İsrail’e dev-
redilirken, yüzde 61’ini kapsayan 
“C” bölgesinin idari ve güvenliği 
İsrail’e bırakılmıştı. İsrail yönetimi 
kendi kontrolünde olduğu gerek-
çesiyle çoğunlukla “C” bölgesinde 
Filistinlilerin yeni bina veya ge-
nişletme çalışması yapmasına izin 
vermiyor. n AA

Almanya Başbakanı An-
gela Merkel, Federal Mec-
listeki (Bundestag) bütçe 
görüşmeleri sırasında yaptı-
ğı konuşmada, Avrupa Kon-
seyi zirvesinde konuştukla-
rına değinerek, “Sonunda, 
aslında Türkiye’ye değil de 
Türkiye’nin kabul ettiği 3 
milyon 900 bin sığınmacıya 
yarayacak ikinci 3 milyar av-
roluk mali yardım konusun-
da konuştuk. Bu ikinci yar-
dımı da kabul ettik. Türkiye 
eleştirilebilir ancak Türki-
ye’nin Suriyeli sığınmacılar 
için yaptıkları çok büyük bir 
katkı ve takdiri hak ediyor” 
dedi. 

Almanya’nın ve tüm Avru-
pa’nın geleceği için göç sorunu-
nun uluslararası hukuka uygun 
olarak, dayanışma içinde ve ger-
çekçi planlarla çözüme ulaştırıl-

ması gerektiğini belirten Merkel, 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dış 
sınırlarının korunmasının önemli 
olduğunu, bu konuda ağırlıklı ola-
rak Avusturya ve Yunanistan’la 
görüşmeler yaptıklarını, İtalya için 
de özellikle Afrika ülkeleri ile sağ-

lanacak anlaşmaların ve bu 
ülkelere yapılacak yardımla-
rın önemli olduğunu söyledi.

ABD’nin, Almanya’dan, 
NATO bünyesinde savunma 
harcamalarını artırmasını 
istediğini hatırlatan Merkel, 
savunma harcamalarını ar-
tırma kararı almış olmala-
rından dolayı memnuniyet 
duyduğunu, harcamaları 
daha da artıracaklarını ve 
Almanya’nın, NATO’nun 
güvenilir bir ortağı olmayı 
sürdüreceğini kaydetti.

Merkel ayrıca sığınmacı-
lar konusunda ihtilafa düş-
tüğü Almanya İçişleri Ba-

kanı Horst Seehofer’in hazırlamış 
olduğu master plana bakacaklarını 
ve sığınmacılarla ilgili işlemleri 
daha etkili ve hızlı hale getirmenin 
yollarını arayacaklarını sözlerine 
ekledi. n AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesinin İran dahil bölgedeki 
kilit ülkelerin katılımı olmadan çözülmesinin gerçekçi olmadığını söyledi

‘Bölge ülkeleri olmadan 
Suriye meselesi çözülemez’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Ay-
man Safadi ile görüşmesinden sonra 
düzenlenen ortak basın toplantısın-
da Suriye meselesi ile ilgili değerlen-
dirmelerde bulundu. 

Suriye’nin güneyindeki gerilimi 
azaltma bölgesi hususunda Ürdün 
ile diyaloğu sürdüreceklerini belir-
ten Lavrov, bu bölge ile ilgili Rusya, 
ABD ve Ürdün ile yapılan anlaşma-
nın yerine getirilmesi ve terör örgüt-
leri ile mücadeleye devam edilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Lavrov, Rusya’nın Suriye’nin 
güneyindeki görevini yerine getirdi-
ğini kaydederek, boşaltılan alanların 
yaşanabilir hale dönüştürülmesi için 
uluslararası desteğin gerekli oldu-
ğunu belirtti. 

İran güçlerinin Suriye’den çıka-
rılacağı iddialarına yönelik soru üze-
rine Lavrov, şunları kaydetti:

“Bu (İran’ın Suriye’den çekilme-
si) kesinlikle gerçekçi değil ve İran 
dahil Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır 
ve daha birçok kilit ülkenin katılımı 

olmadan bölgedeki sorunların çö-
zülmesinin mümkün olmayacağı 
açıktır.” 

Lavrov, Filistin-İsrail meselesine 
ilişkin de, “Filistin topraklarındaki 
gerilimin azaltılmasının tek yolu ta-
raflar arasında doğrudan diyalogtur. 
Rusya doğrudan diyaloğun yeniden 
başlaması için yardım etmeye hazır-
dır.” dedi. 

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de 
Suriye’nin güneyinde yaşanan in-
sani felaketin oldukça endişe verici 
olduğunu söyleyerek, ateşkesin ve 
bölgede insani yardımın sağlanma-
sı için çaba gösterilmesi gerektiğini 
dile getirdi. 

Suriye’nin güneyindeki gerilimi 
azaltma bölgeleri ile ilgili Rusya ve 
ABD ile vardıkları anlaşma gereği 
iş birliğini sürdüreceklerini belirten 
Safadi, “Ürdün’ün dahil olduğu geri-
limi azaltma bölgesi Suriye’de oluş-
turulan gerilimi azaltma bölgeleri 
arasında en başarılı olanlardan bir 
tanesi.” diye konuştu.
n AA

Türkiye bölgede bir istikrar gücü olabilir

ABD’li Senatör Lindsey Gra-
ham, Irak’ın başkenti Bağdat’taki 
ABD Büyükelçiliği binasında basın 
toplantısı düzenledi. Graham, terör 
örgütü DEAŞ’ı silahla bitiremeye-
ceklerini, güçlü bir ekonomi ve iyi 
bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğu-
nu söyledi.

“Irak ve Suriye’deki ABD varlı-
ğı olmasa Irak’ta DEAŞ’ı yenilgiye 
uğratmak zor. Buradaki ABD varlığı 

aynı zamanda bölgenin istikrarına 
da hizmettir.” ifadelerini kullanan 
Graham, Irak’taki güvenlik duru-
munda büyük ölçüde iyileşme ya-
şandığını kaydetti.

“Türkiye, bölgede bir istikrar 
gücü olabilir”

Suriye’deki ABD varlığıyla ilgili 
olarak Graham, “Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’la Suriye’de-
ki güçlerimizin varlığına ilişkin endi-
şeleri konusunu görüştüm. Türkiye, 
bölgede bir istikrar gücü olabilir.” 
dedi.

Graham, Irak hükümetinin kar-
şılaşacağı en önemli sıkıntılardan 
birinin, milis güçlerle alakalı nasıl 
bir tavır geliştirileceği ve hükümete 
nasıl dahil edilecekleri mevzusu ol-
duğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İba-
di’nin ofisinden yapılan yazılı açık-
lamaya göre, ABD Kongresi’nden 
gelen heyet dün Bağdat ziyareti kap-
samında, Irak’taki ABD’li danışman-
ların sayısının azaltılması konusunu 
görüşmüştü.
n AA

Konya Müftülüğü 
ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi, anlamlı 
bir projede buluştu. 
Çocukların cami ve 
cemaat alışkanlığı ka-
zanmaları amacıyla 
“Güle Oynaya Camiye 
Gel” projesi başlatıl-
dı. Proje kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi, 
Temmuz ve Ağustos 
aylarında 40 gün boyunca sabah 
namazında camilere gelen tüm 
çocuklara bisiklet hediye edecek. 
Kampanyanın duyulması ile birlikte 
Konya genelinde bulunan çocuk-
larda büyük bir heyecan kazandırdı.  
Konya Büyükşehir Belediyesi, Kon-
ya’nın 31 ilçesinde 7-14 yaş aralı-
ğındaki çocuklarda cami alışkanlı-
ğını oluşturmak için “Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesi başlattı. Elham-
düllah. Projeye Konya genelinde 61 
bin çocuk kayıt yaptırdı. Projeden 
hem çocuklar hem de anne babalar 
memnun. 

Uğur İbrahim Altay Selçuklu 
Belediye Başkanlığında başarı ile 
yönettiği projeyi şimdi de Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığını 
görevinde başarı ile yürütüyor. Uğur 
başkan göreve gelir gelmez yaptığı 
çalışmalar ile bir kez daha Konya-

lıların gönlünü aldı.  
Uygulamanın başla-
ması ile birlikte Konya 
genelinde bulunan 
camiler çocuk sesleri 
ile doldu taştı. İnşallah 
40 günün sonunda na-
maza gelmeye devam 
eden çocuklara ödül 
olarak bisikletleri ve-
rilecek. Konya bisiklet 
yollarıyla Türkiye’nin 

en önde gelen şehirlerinden  birisi.  
İnşallah bisikletlerini alan kardeş-
lerimiz Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından Konya’ya kazandırılan 
yollarda güvenli bir şekilde bisik-
letlerini sürecekler. Bu projenin ha-
yata geçmesine katkı sunan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a, çalışma ekibine ve 
Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 
teşekkür ederi. Yine 40 gün boyun-
ca camilere gelen çoçuklarımıza her 
türlü desteği verecek olan Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve din 
görevlilerimize teşekkür ederim.

Sayın Uğur İbrahim Altay baş-
kanımdan da bir ricam var Cuma 
günleri Konya’nın tarihi camileri ve 
Mevlana Meydanında sabah nama-
zının ardından çorba ikram etmesi.

İnşallah bu projede hayata ge-
çer...

TEBRİKLER UĞUR BAŞKAN

Kamerun’da Fethullahçı Te-
rör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı 6 
okul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) 
tarafından teslim alındı. Yaounde 
Büyükelçisi Hüsnü Murat Ülkü, 
örgüte bağlı okulları daha önce 
Türkiye’ye teslim etme kararı alan 
Kamerun’un, 3 şehirdeki 6 okulun 
TMV’ye devir işlemlerini tamam-
ladığını açıkladı. 

Kamerun’un 15 Temmuz dar-
be girişiminin ertesinde Türkiye’y-
le büyük bir dayanışma sergiledi-
ğinin altını çizen Ülkü, “Kamerun 
makamlarına ülkemizde böyle bir 
hainliğe kalkışanların Kamerun 
için de tehdit olduğunu anlattık. 
Onlar da bunun farkına vardı.” 
dedi.

Büyükelçi Ülkü, Kamerun yö-
netiminin, öğrencilerin devirden 
etkilenmemesi için eğitim yılının 
sonunun beklenmesini istediğini 
dile getirirken, haziran ayı içeri-
sinde sınavların son bulmasıyla 
okulların fiziki devrinin yapıldığını 
belirtti.

Kamerunlu öğrencilerin FE-
TÖ’nü pençesinden kurtulduğunu 
kaydeden Ülkü, iki ülke ilişkileri-
nin mükemmel düzeyde olduğuna 
dikkati çekerek, “Okulların teslimi, 
sağlam dostluk bağlarını teyit eden 
bir gelişme oldu.” ifadesini kullan-
dı. 

TMV Başkanı Birol Akgün ise 
Kamerun hükümetine teşekkür 
ederek okullardaki eğitim ve öğ-
retim faaliyetlerinin gelecek yıl iti-
barıyla TMV çatısı altında daha iyi 
şartlarda devam edeceğini söyledi.

Akgün, “Afrika’da ve dünyanın 
farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı 
okulların devrini almaya devam 
edeceğiz. Türkiye’den giden kay-
naklarla kurulan bu okulların tek-
rar asıl hüviyetine kazandırılmasını 
amaçlıyoruz.” dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde 
FETÖ iltisaklı okulları teslim alan 
ve yeni okullar açan vakıf, dünya 
genelinde 100’ün üzerinde okulda 
eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor.
n AA

Kamerun, FETÖ okullarını
TMV’ye teslim etti

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

ABD’li Senatör Lindsey Graham

Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov

Angela Merkel
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Yumak Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Eymen Yumak, yerli ticari araçlar üretilirse parçaları noktasında yeterli kapasiteye sahip olduklarını söyledi

‘Yerli ticari araçlar için hazırız’
Ağır vasıta havalı fren sistem-

leri üzerine üretim yapan Yumak 
Otomotiv, 72 ülkeye ihracatı ile 
sektöründe Konya’nın, Türkiye’nin 
ve dünyanın önde gelen firma-
larından bir tanesi. Firma olarak 
2023 yılında Türkiye’nin ilk 500 
firmasından bir tanesi olmayı he-
deflediklerini dile getiren Eymen 
Yumak, “Biz yerli otomobilin des-
tekçisiyiz. Firma olarak üzerimize 
düşün yükümlülüğü yerine getir-
mek için hazırız. Yerli üretilecek 
ürünün havalı fren sistemlerini 
üretebilecek bir firmayız” dedi. 

Firma hakkında da bilgiler ve-
ren Yumak, “Firmamız 1978 yılında 
babam Mehmet Yumak tarafından 
kurulmuş. Ağır ticari vasıtalarının 
havalı fren sistemleri parçalarının 
imalatlarını yapıyoruz. Babam sek-
töre çırak olarak dedemin yanında 
başlamış. Sanat okulundan mezun 
olduktan sonra askere gitmiş. As-
kerden sonra kendi işyerini açmış. 
Sektörde şu an da 80’e yakın ülke-
ye ihracat yapan bir firmayız. Üret-
tiğimiz önemli bir bölümünü ihraç 
ediyoruz. AfterMarket piyasasında 
üretim yapıyoruz. OEM firmaların 
tedarikçisi de olacağız. AfterMarket 

piyasasında çok tercih edilen bir fir-
mayız” dedi. 

Hedeflerini de sıralayan Yu-
mak, “Hedeflerimiz 2023 vizyo-
nuna ayak uydurmak. Türkiye’nin 
500 milyar ihracat hedefinde bi-
zimde Türkiye’nin ilk 500’üne gir-
mek hedefimiz var. Aynı zamanda 
OEM tedarikçi olacak bir marka 
olma hedefimiz var. Bir diğer bü-

yük hedefimiz ise, yerli ticari vasıta 
üretimi hayata geçer ise o aracın da 
yerli tedarikçisi olmak. Projeler var. 

Biz yerli otomobilin destekçisi-
yiz. Firma olarak üzerimize düşün 
yükümlülüğü yerine getirmek için 
hazırız. Yerli üretilecek ürünün ha-
valı fren sistemlerini üretebilecek 
bir firmayız” ifadelerini kullandı.

TEK RAKİBİMİZ ÇİN

Uluslararası rekabete de deği-
nen Yumak, “Konya ve Türkiye’nin 
bazı yerlerinde üretim var. Bizi yerli 
rakiplerimizden ziyade en fazla Çin 
zorluyor. Çin özellikle Ortadoğu’da 
önümüze çok çıkıyor. Avrupa’da 
kaliteden dolayı biz tercih ediliyo-
ruz. Fakat Ortadoğu piyasasında 
Çin ile bizim aramızda çok ciddi bir 
rekabet var” ifadelerini kullandı.
n SAMİ KAYALAR

Ceykon Makine-Vinç Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
hammed Ceylan firmaları hak-
kında dergimize bilgiler verdi. 
2009 yılında 3 kardeş bir araya 
gelerek kurulan Ceykon, bugün 
dünyanın 4 bir tarafına vinç üre-
tiyor. Konya’dan dünyaya ürün 
gönderen Ceykon, ilklerin üreti-
mi de yaparak dünyada bilinen 
bir markaların başında geliyor. 
Dünyanın en büyük alüminyum 
fabrikasının bugün Ceykon’un 
vincini kullandığını dile getiren 
Ceykon Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammed Ceylan, “İlkleri ba-
şararak, kaliteyi üreten bir firma 
olduk. Çok şükür yatırımlarda in-
sanlar Ceykon markasını tercih 
ediyor” dedi.

Ceylan, “Bizim ürünlerimiz 
genelde fabrikalarda kullanılır. 
Fabrika içi ve fabrika dışı ayaklı 
vinçler üretiriz. Ürünlerin geneli 
6 metreden başlar,  25 metreye 
kadar çıkar. Ama biz 48 metre 
tek parça vinç yaptık. Türkiye’de 
ilklerde bir tanesiydi bu vincimiz. 
Özel üretildi. Şu an birçok marka 
vinçte bizi tercih ediyor” ifadele-
rini kullandı.

İHRACAT ODAKLI ÇALIŞIYORUZ
İhracata önem verdiklerini 

aktaran Ceylan, “Yüzde 60 ihra-
catla çalışan bir firmayız. Ağırlı-
ğımız Ortadoğu ülkeleri. Ceza-
yir, Fas, Tunus, Suudi Arabistan 
gibi ülkelere ağırlıklı çalışıyoruz. 
Bunu yanı sıra Rusya ve Azer-
baycan’a da ürün gönderiyoruz.  
Biz çok şükür Çin’e bile vinç gön-
deriyoruz. Şu an da Almanya, 
Fransa ile de çalışmalarımız var. 
Ortadoğu’da başarılıyız. Kuzey 
Afrika ülkelerinde ağırlıklı tercih 

ediliyoruz” dedi.
Sektörün sorunları hakkında 

da bilgiler veren Ceylan, “Bize 
göre sektörde en büyük sorun 
eleman sorunu. Vasıflı ve vasıf-
sız eleman bulamıyoruz. Sektör 
çok sıkıntıya giriyor elemansızlık 
yüzünden. İkinci sorunumuz ise 
vade. Vade konusunda gerekli 
hassasiyeti göremiyoruz” diye 
konuştu.
n SAMİ KAYALAR

Vinç sektöründe önde gelen firmalardan Ceykon, kalitesi ile Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde tercih edilen markaların başına geliyor

Vinçte dünya markası; Ceykon

Muhammed Ceylan

Eymen Yumak
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Aytemiz Alanyaspor, Erzurum kampındaki çalış-
malarına sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla 
devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde 
Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 
yapılan çalışma toplu halde koşu ve ısınma hareketle-
riyle başladı. Turuncu-yeşilli futbolcular, daha sonra 
parkurda koordinasyon ve dayanıklılık içeren çalış-
ma yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenman esneme 
hareketleriyle sona erdi. Turuncu-yeşilli ekip, sabah 
koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, ak-
şam antrenmanında ise koordinasyon çalışması ve dar 
alanda çift kale maç yaptı. 
n İHA

Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon ha-
zırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kulüp 
tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yöneti-
minde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ar-
dından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ve kısa 
alanda pas çalışması ile devam antrenmanda futbol-
cuların neşeli olduğu gözlendi. 
n İHA

Transferde sessiz kalan Beşiktaş, bombalar için 
beklemeye geçti. Şu anda kadroda düşünülmeyen 
isimlerin satışı için görüşmelerini hızlandıran Kara 
Kartal, tüm planlarını Vida’ya göre yapıyor. 

Transfer konusunda mali yapıyı sarsmadan hare-
ket etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Dünya Kupası’nı 
beklemeye başladı. Çeyrek finale yükselen Hırvatistan’ 
ın vazgeçilmez ismi olan Vida’ya, özellikle Premier 
Lig’den tekliflerin gelmesile siyah-beyazlı ekip tüm 
stratejini bu transfere bağladı. Öncelikle Negredo’yu 
elden çıkarmak için görüşmelere başlayan Beşiktaş, 
transfer bombalarını ise Dünya Kupası’na göre patla-
tacak. Şayet Hırvatistan yarı finale yükselirse, Vida için 
tekliflerin yükselmesi bekleniyor. Şu anda en ciddi tek-
lif Everton’dan geldi. Vida için Klassen artı 10 milyon 
Euro öneren maviler, henüz Beşiktaş yönetiminden 
cevap alamadı. 

STURRİDGE VE RAFAEL İLK HEDEF 
Everton’ın teklifini Klassen artı 15 milyon Euro’ya 

çıkarmasını bekleyen Beşiktaş, bu transferin ger-
çekleşmesi durumunda Liverpool’dan Sturridge ve 
Lyon’dan Rafael transferlerini bitirmek için harekete 
geçecek. Vida için Liverpool’un devreye girdiği de iddia 
edilirken, Beşiktaş bu senaryo için de teklifini hazırla-
dı. İngiliz ekibinin Vida için kapıyı çalması durumunda 
Beşiktaş, Sturridge artı 10 milyon Euro talep edecek. 
Ancak Liverpool’dan şu ana kadar gelen bir teklif yok. 
Vida için en ciddi kulüp Everton. Hırvatistan, Rusya’yı 
elerse, Vida turnuvanın son gününe kadar Rusya’da 
kalacak. Beşiktaş Yönetimi de bu durumda Vida’nın 
bonservisini 20 milyon Euro olarak belirleyecek. 
n İHA

Alanyaspor’da 
kamp sürüyor

Kayserispor’da 
keyifler yerinde

Beşiktaş’ta planlar 
Vida’ya göre yapılıyor

Fener’de hedef 
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, 
camiada yeni bir sayfa açıldığını ve bu nedenle 
beklentilerin üst seviye olduğunu söyleyerek, “Bu 
sene takım halinde daha konsantre olmamız gere-
kiyor” dedi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık-
larını Samandıra Can Bartu Tesisle-
ri’nde sürdürürken, sarı-lacivertlile-
rin milli futbolcusu Mehmet Topal 
antrenman öncesinde basın men-
suplarının sorularını yanıtladı. Sa-
katlığı ile ilgili bilgiler veren Topal, 
“Ağrılarım milli takımda başladı. 
Bundan 3 hafta önce. Tabi o zaman 
hocam orada kalmamı istemişti. 
Takıma yardım etmemi istemişti. 
Ben de orada biraz ağrılı ağrılı 3 maç 
oynamıştım. Sonrasında belki de 
operasyona gerek olmayabilirdi ama 
sezon başı kampını riske etmeyip bu 
ufak sıkıntıdan kurtulmak istedik biz 
de. Şu an ağrılarım tamamen geç-
miş durumda. Bir kaç gün takımdan 
ayrı çalıştıktan sonra yeniden takım-
la çalışmaya başlayacağım” diye 
konuştu.

“HOCAMIZ ÇIKIP STOPER 
OYNAYACAKSIN DERSE BUNA 
KESİNLİKLE KARŞI GELEMEM” 
Profesyonel futbolcular olduk-

larını ve hocalarının saha içinde ne 
görev verirse onu yerine getirmeye 
çalıştığını ifade eden Mehmet Topal, 
“Stoper oynamayı seviyor musun 
diye sorarsanız, sevmiyorum elbet-
te. Hocamız çıkıp stoper oynayacak-
sın derse buna kesinlikle karşı gele-
mem. Tabii zaman zaman yıprattığı 
zamanlar oldu. Çünkü kendi öz mev-
kim olmadığı için zaman zaman hata 
yapabiliyorsunuz. Bu hatalar yapıldı-
ğında da bazı ağır eleştirilere maruz 
kalabiliyorsunuz. Onun için kendi 
yerimde oynadığım zaman daha ve-
rimli olabilirim. Dediğim gibi burada 
karar hocalarımızın. Stoperde sağ 

kanatta orta sahada nerede derlerse 
bizler sahaya çıkıp görevimizi yap-
mak zorundayız” ifadelerini kullandı. 

“ÇOK İYİ HAZIRLANIP 
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILMAYI 

HEDEFLİYORUZ” 
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde uzun 

zamandır olamamalarının camia 
adına üzücü bir şey olduğunu vurgu-
layan Mehmet Topal, “Uzun zaman-
dır Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak 
hiç alışık olmadığımız bir şey. Bunun 
adına tüm camiamızdan özür dileriz. 
Ama artık geçmişte de yaşamama-
mız gerekiyor. Önümüzde yeni bir 
sayfa açıldı. Şampiyonlar Ligi’ne 
katılmak için ön eleme maçları oy-
nayacağız. Elimizden geldiğince bu 
kamp sürecinde bu maçlara çok iyi 
hazırlanıp Şampiyonlar Ligi’ne ka-
tılmayı hedefliyoruz” açıklamasında 
bulundu. 

“BU SENE TAKIM HALİNDE
 DAHA KONSANTRE 

OLMAMIZ GEREKİYOR” 
Camiada yeni bir sayfa açıldı-

ğını ve bu nedenle beklentilerin üst 
seviye olduğunu söyleyen 32 yaşın-
daki futbolcu, “Oyuncular olarak da 
bunun bilincindeyiz. Bu sene takım 
halinde daha konsantre olmamız 
gerekiyor. Herkesin biraz daha fazla 
öz verili olması gerektiğini düşünü-
yorum. Çünkü beklentiler çok yüksek 
olduğu için beklentilerin altında kal-
mamamız gerekiyor. Biz oyuncular 
olarak bunların farkındayız. Herkes 
zaten sezon başladığından beri çok 
iyi çalışıyor. Umarım sezon sonuna 
kadar bu mücadeleyi devam ettirir ve 
başarıya ulaşırız” dedi.   n İHA

Tamer Tuna: Daha iyi bir sezon yaşamak için buradayım

Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal 
Karaman’ın gözü genç futbolcuların üzerin-
de. Tecrübeli teknik adam antrenmanlarda 
genç oyuncularla yakından ilgilenip uyarı-
larda bulunuyor. 

Trabzonspor yeniden yapılanma kap-
samında altyapıdan gelen oyuncularına 
büyük bir önem veriyor. Son olarak Yusuf 
Yazıcı ve Abdulkadir Ömür gibi önemli 
isimleri kazanan bordo-mavililer, öz kay-
naklarını yeniden harekete geçirme konu-
sunda titiz hareket ediyor. Farklı takımlar-
da kiralık olarak forma giyen , Abdulkadir 
Parmak, Alihan Tunçer, Muhammet Beşir, 
Bahadır Güngördü ile birlikte 1461 Trab-
zon’dan Yüksel Şişman ve Murat Cem 
Akpınar’ı kamp kadrosuna alan bordo-ma-
vililer altyapıdan ise Ahmet Hakan Sevinç, 

Cafer Tosun, Furkan Taş, Hüseyin Türk-
men gibi genç isimleri Slovenya’ya getirdi. 

Karaman’dan gençlere özel ilgi 
Trabzonspor’un, öz kaynaklarını kul-

lanma noktasında teknik direktör Ünal 
Karaman’da gençlere antrenmanlarda özel 
ilgi gösteriyor. Takımın tecrübeli isimlerin-
den de genç oyunculara ağabeylik yapma-
larını isteyen Karaman, tecrübeli ve genç 
isimleri kamp süresi boyunca iyi bir har-
manlamadan geçirmeyi hedefliyor. Genç 
oyuncuların herkesten daha çok mücadele 
etmesini isteyen Karaman, takıma yeni 
katılan isimleri yakından görüp buradan 
bazılarını A takım kadrosuna dahil etmeyi 
planladığı öğrenildi. Genç oyuncuların ise 
kampta sergileyecekleri performans ve bu 
noktada gösterdikleri uyumun belirleyici 

olacağı aktarıldı. 
Ibanez’in Akyazı hayali 

2016-2017 sezonunda Trabzonspor’a 
Kızılyıldız’dan transfer edilen Luis Ibanez 
geçtiğimiz sezonu Kardemir Karabüks-
por’da kiralık olarak geçirmişti. Geçtiğimiz 
sezon Kardemir Karabükspor’da, teknik 
direktör Ünal Karaman ile birlikte çalışan 
Arjantinli oyuncu takımda kalıcı olmak için 
forma savaşı veren isimlerin başında geli-
yor. Türkiye’de ikinci sezonu tamamlayan 
Ibanez, bordo-mavili taraftarların karşısına 
çıkamadığı yeni stadyuma çıkacağı günü 
iple çekiyor. Ibanez, 2016-2017 sezonunda 
Trabzonspor formasıyla ligde forma giydiği 
5 maç da bordo-mavili ekibin eski stadyu-
mu Hüseyin Avni Aker’de oynanmıştı. 
n İHA

Ünal Karaman’ın gözü genç oyuncuların üzerinde

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer 
Tuna, daha iyi bir sezon geçirmek için 
Sivas’ta olduğunu ve Sivas’ta olmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu belirti. 

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer 
Tuna, Sivasspor Tesislerinde basın 
mensupları ile bir araya geldi. Burada 
hazırlıkları devam eden sezonu değer-
lendiren Tuna, iyi bir sezon geçirmek için 
Sivas’ta olduğunu belirtip, “Burada en 
önemli şey, burada bulunup, bu bütünün 
bir parçası olup, bize düşen görevleri 
en iyi şekilde yerine getirip, bu sezonu, 
hem Sivaslıların hem de futbolu daha da 
geliştirip iyi seviyeye taşıyarak ilerlemek 
istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok 
mutluyum. İnancım yüksek. Hem çalış-
tığım ekiple ilgili inancım tam. Taraftara 
olan inancım tam. Çünkü, bağlılıklarını, 
sıcaklıklarını ve etkileşimlerini gördüm. 
Daha da iyi bir sezon yaşamak için bura-
dayım. Umarım bunu da gerçekleştiririz“ 
dedi. 

“KADROMUZUN YETERLİ
 OLMADIĞINI BİLİYORUZ” 

Tuna, kadrolarının yeterli olmadığı-
nın farkında olduğunu ifade edip, “Uğur 
ve Erdoğan’ın dışındaki mevkilerde dü-
şündüğümüz oyuncuları takip ediyoruz. 
Görüşmelerimiz de oldu. Ancak şu anda 
somut bir gelişme yok. Çünkü çok sabırla 
ve itina ile adımlar atıyoruz. Çok oyuncu 
var. Ama hem takım yapısı ile hem eko-
nomisine uygun, ekonomi derken ucuz ve 
bahalıyı kastetmiyorum. Bizim bütçemiz 
yapmayı düşündüğümüz transferler için 
yeterli. Bu konuda çok iyi bir düzeydeyiz. 
Uygun şartlarda istediğimiz oyuncular 
olursa; sağ bek, sağ kanat, orta saha ve 
stoper bölgesinde çalışmalarımız var. 
Kamp sürecinden neler gelişir, şu an 
19 oyuncu ile antrenman yapıyoruz. Üç 
kalecimiz var içlerinde. Kadronun şu an 
yeterli olmadığını biliyoruz. 4-5 oyuncu 
takviye planımız var“ dedi. 

DÜNYA KUPASINI DEĞERLENDİRDİ 
Dünya kupası maçlarını değerlendi-

ren Tuna, “Dünya kupasından bize öne-
riler çok oyuncu var. Bunlar menajerler 
tarafından birçok takıma da öneriliyor. 

Ben de Dünya kupasını izliyorum. Oyun 
anlayışı olarak bazı değişimler olabili-
yor. Dizilişlere göre ayrılan takımlar var 
ama Dünya kupasında topa sahip olan 
takımların sonuç almada biraz daha 
zorlandığını, dörtlü dizilişte savunmaya 

oynayan, önde disipline olan takımların 
onları zorlayabildiğini, alan bırakılmadı-
ğında etkili oyuncuların dahi bunları bu-
lup kullanmada zorlandığı bir Dünya ku-
pası maçları izliyoruz” şeklinde konuştu. 
n İHA
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Antalya’nın Alanya ilçesinde görevli 
öğretmen Yasin Karadavut, Sultan Ala-
addin Keykubat’ı anmak amacıyla ‘Alai-
ye’den Sultan Alaaddin’e Bisikletle Vefa 
Turu’na çıktı. Turunu 3 günde tamamla-
mayı planlayan öğretmen, yaklaşık 300 
kilometre pedal çevirerek Konya’ya ulaş-
mayı hedefliyor. 

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 
olarak görev yapan Yasin Karadavut, 
Alanya’da Konya’ya ‘Alaiye’den Sultan 
Alaaddin’e Bisikletle Vefa Turu’ proje-
si kapsamında yaklaşık 300 kilometre 
pedal çevirerek. Karadavut, Konya’da 
Alaiye’den Sultan Alaaddin Türbesi ve 
Mevlana Türbesi’ni ziyaret ederek turunu 
tamamlayacak. 

Karadavut, Alanya Kaymakamlığı 
önünde turuna başlamadan önce yaptığı 
açıklamada, tarihi ve doğal güzelliklere 
sahip ilçeyi zamanında fetheden Sultan 
Alaaddin’i anmak istediğini söyledi. 

“3 GÜN BOYUNCA 300 
KİLOMETRE YOL KAT 

EDECEĞİM” 

Genç nesillerin yetişmesinde tarihi 
şuurun oluşması gerektiğini aktaran Ka-
radavut, “Bu amaçlar doğrultusunda çık-
tığım yolda 3 gün boyunca 300 kilometre 
yol kat edeceğim. Etabın ilk günü Akse-
ki’de sona erecek. 2. gün Akseki-Sey-
dişehir ve 3. gün de Seydişehir-Konya 
güzergahıyla turu tamamlamayı planlı-

yorum” dedi. 
ERDAL TAMRAK: “AMACIMIZ 
FARKINDALIK OLUŞTURMAK” 

İlçe Spor Gençlik Müdürü Erdal 
Tamrak ise bir farkındalık amacıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli ar-
kadaşın Alanya’dan Sultan Alaaddin’in 
Konya’daki kabrine doğru yola çıktığını 

belirtti. Sporun birlik, beraberlik ve gü-
zelliğini gösteren bu turun aynı zamanda 
bir vefa yürüyüşü olarak adlandırıldığını 
söyleyen Tamrak, “Amacımız farkındalık 
oluşturmak bisiklet ve bisiklet sporuyla 
herkese her yere ulaşılabilirliği göster-
mek” diye konuştu. 
n İHA

Sultan Alaaddin Keykubat’a vefa için pedal çevirecek

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Toplantı Salonu’nda ger-
çekleştirilen genel kurula Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Atiker 
Konyaspor eski başkanı Fatih Yılmaz, Atiker Konyaspor yönetim kurulu 
üyeleri, delegeler, basın mensupları ve spor camiasından konuklar ka-
tıldı.

Divan başkanlığını Mehmet Demirel’in yaptığı tek liste ile girilen 
seçimlere 102 delegeden 55’i katılırken Mehmet Güney oy birliği ile 
başkanlığa seçildi. Mehmet Güney’in listesinde şu isimler yer alıyor; 
Mehmet Güney, Mehmet Ay, Abdullah Yayla, Ömer Zeren, Mehmet Ali 
Gökhan, Mehmet Yılmaz, Halil Bölükbaşı, Murat Erdoğdu, Serkan Abaz.

KONYA’NIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ
Konya Anadolu Selçukspor’da yeniden başkanlığa seçilen Mehmet 

Güney, genel kurul sonunda yaptığı konuşmada, önceki dönemde bir-
likte çalıştığı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına teşekkür etti. Konya 
Anadolu Selçukspor’u hak ettiği yere getirme adına yönetim kurulu 
olarak var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, “Genel kurula katılan tüm delegelere teşekkür 
ediyorum. Geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığımız birçok maçta 
görüyoruz ki şehir bütünleşmiş bir şekilde takımlarının yanında duruyor. 
Elbette Konyaspor’umuzun yanında her zaman var olmaya, yer almaya 
çalışıyoruz ancak Yavru Kartal olarak Konya Anadolu Selçukspor olarak 
biz de bu desteği yanımızda görmek istiyoruz. Önümüzdeki sezon oy-
nayacağımız maçlarda Konya şehrinin desteğini yanımızda hissedersek 
çok mutlu olacağız. Geçtiğimiz sezon yaptığımız çalışmaların meyvesini 
bu sezon Atiker Konyaspor kadrosuna 5 oyun vererek yaşadığımızı düşü-
nüyorum. Burada yaşadığımız birlikteliğin maçlarımızda da yaşanması 
en büyük dileğimiz. Hepinizin desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. 
Yeni sezonda maçlarımızı Selçuk Üniversitesi sahasında oynayacağız. 
Orada gerek üniversiteli kardeşlerimizin gerekse şehrimizin sporse-
verlerin desteğini alarak hem saha sonuçları almak istiyoruz. Hem de 
altyapı takımı olarak futbolcu yetiştirmek amacındayız. Daha önce gö-
rev yaptığımız yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Yeni yönetimde görev alacak arkadaşlarımızla birlikte bayrağı daha 
yukarılara taşımak adına elimizden geleni yapacağımızın sözünü veri-
yoruz” dedi. 

AMAÇ KONYASPOR’A OYUNCU YETİŞTİRMEK
Genel Kurul’da bir konuşma yapan Atiker Konyaspor Kulübü eski 

başkanı Fatih Yılmaz,  Konya Anadolu Selçukspor’un esas amacının 
Konyaspor’a amacı oyuncu yetiştirmek olduğunu hatırlatırken: “Bugün 
görevini başarıyla yerine getirmektedir. Konyaspor yönetiminde oldu-
ğumuz dönemde ciddi manada destekler verdik. Verilen bu destek son-
rasında bugün 5 tane sporcumuz Konyaspor kadrosuna gelerek orada 
yapılan çalışmaların doğruluğunu ortaya koydu. Emeği geçen tüm arka-
daşları tebrik etmek istiyorum. Gelecekte daha başarılı işler çıkacağını 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Güney: Konya’nın 
desteğini bekliyoruz

Selçuklu’dan 
judoda 11 madalya

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı, Mi-
nikler Judo İl Birinciliği müsabakalarında başarılı so-
nuçlar elde etti. Konya Judo İl temsilciliği tarafından 
düzenlenen Minikler Judo İl Birinciliği müsabakaları ta-
mamlandı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü Judo Salonunda gerçekleşen müsabakalar büyük 
heyecana sahne oldu. Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Judo takımı aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekti. 3 
birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük elde eden Selçuk-
lu Belediyespor  toplamda 11 madalyanın sahibi oldu. 
Sporcular; Rıdvan Kaya 26 kg, Can Tekin Dişçi 30 kg, 
Ömer Efe Gülhan ise 60 kg da birinci olarak altın ma-
dalyanın sahibi oldu. Ramazan Karataş ve Mücahit Öz 
ise final maçında mağlup olarak ikincilik elde etti. Kaan 
Demir, İbrahim Aydemir, Yusuf Akyıldız, İbrahim Ethem 
Cengiz, Talha Bülbül ve Ali Efe ise turnuvada üçüncülük 
elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldular. Judo İl Bi-
rinciliği müsabakalarında derece elde eden sporcular 
Türkiye Minikler Judo Şampiyonasında Kulübümüzü ve 
Konya’yı temsil edecek.
n SPOR SERVİSİ

Şampiyonalar 
Türkiye’de yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 
“Sporseverlere bir müjde vermek isterim. 2019 Dünya 
Kick Boks Şampiyonası kasım ayında Türkiye’de yapıla-
cak.” dedi. Spor Genel Müdürlüğü ve Kick Boks Fede-
rasyonu ortak faaliyeti olan Türkiye Amatör Spor Kulüp-
leri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye Büyükler, Gençler, 
Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası için Elazığ’a 
gelen Kayıcı, yaptığı açıklamada, Türkiye’de kick boks 
camiasının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ve fede-
rasyona kayıtlı sporcu sayısının 200 bini aştığını söyledi. 
Bu büyüme ile lisanslı sporcu sayısı bakımından 2017 
itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 60 federas-
yon içerisinde ilk dörtte yer aldıklarına işaret eden Kayıcı, 
yine aynı tarih itibarıyla en fazla madalya alan spor branşı 
olduklarını dile getirdi.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) 
nezdindeki girişimleri sonucu gelecek yıllarda uluslara-
rası şampiyonlara Türkiye’nin de ev sahipliği yapacağını 
vurgulayan Kayıcı, şunları kaydetti: “Sporseverlere bir 
müjde vermek isterim. 2019 Dünya Kick Boks Şampiyo-
nası kasım ayında Türkiye’de yapılacak. Ayrıca 2020’den 
itibaren uygulayacağımız ilk adımla Avrupa Kick Boks 
Şampiyonası’nda 7 branşı iki farklı şampiyona içerisinde 
değerlendiriyorduk, bunu birleştirdik. 2020’de ilk birleş-
miş şampiyona olarak Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nı 
da Türkiye’de yapacağız.” 
n AA

Bedensel Engelliler Halter Şampiyona-
sı’nda derece elde eden Meram Belediyespor-
lu, Besra Duman, Sibel Çam ve Yasemin 
Ceylan, Meram Belediye Meclis Toplantısın-
da onurlandırıldı. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Sporcularımız büyük başarılara 
imza atıyorlar. Biz de onları gönülden destek-
lemeye devam ediyoruz” dedi.

Fransa’da düzenlenen Bedensel Engelliler 
Avrupa Halter Şampiyonası’nda derece elde 
ederek ülkemizi gururlandıran Meram Bele-
diyesporlu sporcular, madalyaları ile birlikte 
Meram Belediye Meclis Toplantısı’na katıldı. 

Sporcuları meclise tanıtan Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, “Avrupa Halter 
Şampiyonasında 50 kilogramda podyuma 
çıkan Nazmiye Muratlı 111 kilogram kaldı-
rarak şampiyon olurken, yine 67 kilogramda 

yarışan Sibel Çam ise kaldırdığı 110 kilogram-
la birinci olmaya hak kazandı. Bir diğer isim 
Besra Duman şampiyonada rekora imza attı. 
55 kilogramda yarışan Meram Belediyesporlu 
Duman, 114 kilogram kaldırarak büyüklerde 
ikinci, gençlerde ise birinci oldu. Sporcumuz 
Yasemin Ceylan da Dubai’deki karşılaşmalar-
da şampiyonluk elde ederek bizleri gururlan-
dırdı. Meram Belediyesporlu sporcularımız 
büyük başarılara imza atıyorlar. Biz de onları 
gönülden desteklemeye devam ediyoruz. 
Yöneticilerimize, antrenörlerimize, sporcula-
rımıza ve ailelerine teşekkür ediyor, başarıla-
rının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sporcular da verdikleri destekten dolayı 
Meram Belediye Meclisi’ne ve Başkan To-
ru’ya teşekkür ederlerken daha büyük başarı-
lara imza atmak istediklerini belirtti.
n SPOR SERVİSİ  

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Mehmet Güney yeniden başkanlığa se-
çildi. Yeşil beyazlı takımda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonunda yeni yönetim 

kurulu göreve başladı. Güney, genel kurula katılan tüm delegelere teşekkür etti

Şampiyonlar, madalyalarıyla Fatma Toru’yu ziyaret etti



Atiker Konyaspor 
Aminu Umar’ı istiyor

Atiker Konyaspor’da transfer ha-
reketliliği sürüyor. Uğur Demirok’u 
kadrosuna katan Anadolu Kartalı’nın 
gündeminde Aatıf Chahechouhe, 
Aytaç Kara gibi isimler bulunuyordu. 
Bugün bu isimlere bir yenisi daha 
eklendi. Yeşil beyazlılar Osman-
lıspor’un Nijeryalı sol kanat oyuncu-
su Aminu Umar’ı kadrosuna katmak 
istiyor. Transferin kiralık olarak ger-
çekleşmesi beklenirken Osmanlıspor 
cephesinin yüksek rakamlar talep 
etmesi ve oyuncunun talibinin fazla 
olması durumu zorlaştırıyor. Umar 
ile ilgilendiklerini doğrulayan Atiker 
Konyaspor Teknik Direktörü Razı Ça-
lımbay, “Aminu Umar ilgilendiğimiz 
bir oyuncu. Tabi burada maliyetler 

önemli. Biz gündemdeki oyuncular 
ile ilgili raporumuzu yönetime ilettik. 
Süreci yönetimimiz yürütüyor” dedi.

ETO’O KONUSUNUN 
BİZİMLE İLGİSİ YOK

Atiker Konyaspor’dan ayrılması 
gündemde olan Samuel Eto’o’nun 
kendisi ile çalışmak istemediği için 
ayrılmak istediği iddialarını yalanla-
yan Rıza Çalımbay, “Eto’o ile ilgili yö-
netimimizin bir kararı vardı. Bu kararı 
bana, ben görevi kabul etmeden önce 
söylemişlerdi. Bizimle herhangi bir 
ilgisi yok. Eto’o ile alınacak her türlü 
kararın inisiyatifi yönetimdedir.” İfa-
delerini kullandı.

AYTAÇ İLK SECENEK DEĞİL
Atiker Konyaspor’un transfer gün-

deminde olan Aytaç Kara’yı da değer-
lendiren Rıza Çalımbay, “Aytaç genç 
kaliteli bir oyuncu. Ancak ilk seçenek 
değil. Önceliğimiz bir yabancı oyun-
cu. Duruma göre Aytaç’ın transferi 
gündeme gelebilir” diye konuştu.

AMİNU UMAR KİMDİR?
23 yaşındaki genç oyuncu Aminu 

Umar 2013 yılında Nijerya’dan Sam-
sunspor’a transfer oldu.

Daha sonra Osmanlıspor’a trans-
feri gerçekleşen sol kanat oyuncusu 
Süper Lig’de 84 maça çıktı ve 18 gol 
14 asistlik performans ortaya koydu. 
Her iki kanatta da oynayabilen genç 
yıldız İstanbul takımlarının da günde-
mine gelmişti.
n YUNUS ALTINBEYAZ

RPS

Sadık’ın ikinci 
talibi Beşiktaş

Evkur Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Sadık 
Çiftpınar’a Trabzonspor’dan sonra Beşiktaş’ın da mena-
jerler aracılığıyla teklifte bulunduğu öğrenildi. 

Galatasaray alt yapısında yetişen başarılı savunma-
cı, geçen sezon ilk kez forma giydiği Süper Lig’de perfor-
mansıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Trabzonspor 
ile fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı 
transferi çıkmaza giren Sadık Çifpınar’a sürpriz bir şekil-
de Beşiktaş da talip oldu. Siyah-beyazlıların menajerler 
aracılığıyla teklif sunduğu Sadık’ın bu teklife sıcak bak-
tığı, ancak Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 1 buçuk 
milyon Euro’luk transfer ücreti karşısında geri adım attığı 
iddia ediliyor. Kulüpler Birliği yönetiminde yardımcılı-
ğını yapan Adil Gevrek ile Sadık transferi konusunda bir 
görüşme yaptığı belirtilen başkan Fikret Orman’ın Sadık 
transferinde fiyat indirimi istediği ileri sürülüyor.  Taraflar 
arasında anlaşma sağlanması halinde başarılı defans 
oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın 1-2 gün içerisinde Beşiktaş’ın 
hazırlık kampına dahil olacağı belirtildi.  n İHA

Fenerbahçe 
pas çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra 
Can Bartu Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla de-
vam etti. 

Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçek-
leştirilen antrenman ilk bölümü basına açık olarak ger-
çekleştirildi. Cocu antrenman öncesinde takımla bir top-
lantı yaptı. İstasyon çalışmasının ardından idman daha 
sonra açma germe hareketleri ile devam etti. Basına açık 
olan bölümün sonlarında ise futbolcular pas çalıştı. 

Antrenmanda sezon sonunda milli takım maçları sı-
rasında artan kasık ağrıları sebebiyle ameliyat olan Meh-
met Topal, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Fas ile 
Dünya Kupası’nda mücadele eden ve izinli Nabil Dirar ise 
takıma daha sonra katılacak. 

Antrenmanı ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Co-
molli de takip etti. Comolli bir ara saha içine girerek Cocu 
ile sohbet etti. 
n İHA

Abdülkerim Denizlispor ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Deniz-
lispor, MKE Ankaragücü’nden Kibong 
Mbamba ile 1+1 yıllık sözleşme imza-
ladı, Atiker Konyaspor’dan Abdülkerim 
Bardakcı’yı da bir yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki 
futbolcunun yarın Denizlispor’un Af-
yonkarahisar’daki kampına katılacağı 
kaydedildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üs-
tek, transfer komitesinin yoğun şekilde 
çalıştığını belirterek, “Takımımız yeni 
sezonda daha güçlü hale gelecek. Artık 
şampiyon olacak bir takımı taraftarın 
karşısına çıkartacağız.” değerlendirme-
sinde bulundu. 
n SPOR SERVİSİ

Altyapıdan Konyaspor’a 4 isim

Atiker Konyaspor’un yeni sezon 
öncesi Konya’da başlayan ve Bolu’da 
16 Temmuz’da sona erecek birinci etap 
kampını da kapsayan çalışma dönemi-
ne alt yapıdan 4 oyuncu dahil edildi. 
U21 Takımı oyuncuları 2000 doğumlu 
Enes Akgün, 2001 doğumlu Ahmet Ço-
lak ve 1999 doğumlu Ahmet Gökbay-
rak ile 1998 doğumlu Emre Sofuoğlu 
Konyaspor’un yeni sezon öncesi kamp 
çalışmaları ile kadrosunda bulunuyor.

 Kaleciler Enes Akgün ve Ahmet 

Çolak, defansta görev yapan Emre So-
fuoğlu ile forvet Ahmet Gökbayrak’ın ya-
pılan planlı çalışmaların sonucu olarak 
Konyaspor’un kadrosunda yer almaları 
alt yapıda sevinçle karşılandı.

Ayrıca Yeşil beyazlıların kamp 
kadrosunda pilot kulüp Anadolu Sel-
çukspor’dan da Mücahit, Savaş Polat, 
Sertan Yeğenoğlu, Ali Yaşar ve Mücahit 
Can Akçay olmak üzere 5 oyuncu bulu-
nuyor. 
n SPOR SERVİSİ

 Anadolu Kartalı 
kendine gelecek!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da Bolu kampı başladı. Yeşil beyazlılarda teknik direktör Rıza 
Çalımbay kadronun kaliteli olduğunu ancak geçen sezon gerçek kapasitelerinin altında kaldıklarını söyledi. 
Konyaspor’u kendi seviyesine yeniden getireceklerini belirten Çalımbay, taraftara güvenini de ortaya koydu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ati-
ker Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kap-
samında Bolu’nun Gerede ilçesinde kampa 
girdi. 2018-2019 sezonu hazırlıklarına Kon-
ya’da başladıktan sonra dün birinci etap 
kampı için Bolu’ya geçen Atiker Konyaspor, 
13 gün sürecek kampın ilk çalışmasını dün 
sabah saatlerinde gerçekleştirdi. 

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yar-
dımcı antrenörlerin yönetiminde yapılan 
antrenman, ısınma hareketleri ile başlar-
ken, oyuncular daha sonra 3 seri üzerin-
den 33 dakika ormanlık alanda koşu yaptı. 
Daha sonra antrenman açma ve germe 
hareketleri ile sona erdi. 

Konya ekibinin 16 Temmuz’a kadar Ge-
rede’de kamp yapacağı ve bu sürede 1 ha-
zırlık maçı oynayacağı, sonrasında ise ikin-
ci etap kamp çalışmaları için Hollanda’ya 
gideceği öğrenildi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza 

Çalımbay, yaptığı açıklamada, yeni sezo-
nun bütün camiaya hayırlı olması dileğinde 
bulundu.

Çalımbay, Atiker Konyaspor’un mü-
kemmel bir stadının ve taraftarının olduğu-
nu belirterek, “Atiker Konyaspor, son yıllar-
da çok güzel şeyler yapıyor. Aldığı Türkiye 
Kupası var. Sezonu da istediği bir şekilde 
bitirmiş. Bizim en büyük amacımız, önce 
Atiker Konyaspor’a geçen seneki sıkıntıları 
yaşatmamak. Onun için de ilk etap çalış-
mamız burada.” şeklinde konuştu.

Kendisinin teknik direktörlük görevi 
yaptığı bütün takımlarla yıllardır Bolu’nun 
Gerede ilçesine gelerek yeni sezona bu-
rada hazırlandığını anımsatan Çalımbay, 
“Gerçekten çalışma ortamı çok iyi olan bir 
yer. Bizim de hem buradaki hem yurt dışın-
daki çalışmalarımız çok önemli. Bu hazırlık 
dönemini çok iyi geçirmek zorundayız ki 
lige çok başarılı bir şekilde başlayalım. 

İlk etap olduğu için yavaş yavaş başlayıp, 
ondan sonra da zora doğru gideceğiz. Ben 
buradaki çalışmaların çok iyi olacağına ina-
nıyorum.” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor’un 
geçen sezondan kalan güzel bir iskelet 
kadrosu olduğuna dikkati çekerek, şunları 
söyledi:

“Takımda çok iyi oyuncular var. Bu 
arkadaşlar geçen sene kendi kapasitele-
rine çıkamamışlar. Bizim amacımız, bun-
ları tekrar kendi kapasitelerine çıkarmak. 
Tabii ki takviye yapmamız gereken yerler 
de var. Yönetimimizle bu konuda sürekli 
irtibat halindeyiz. Oralara da oyuncular al-
dığımız takdirde, çok daha iyi bir duruma 
geleceğiz. Bizim düşündüğümüz, eksik yer-
lerimize transfer yapmak. Kalabalık olan 
yerlerimize değil. Eksik mevkilerimiz var. 
Oralara en fazla 3-4 oyuncu alıp transferi 
kapatacağız.”  n AA Rıza Çalımbay


	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16
	Yenigun17
	Yenigun18
	Yenigun19
	Yenigun20

