
Şahin’den basına 
destek mesajı

BYEGM Basın Kartları Komisyonunca alınan karar 
gereği Konya’da yazılı, görsel ve işitsel basın yayın 
kuruluşlarında görev yapan 23 basın mensubuna 

kartları takdim edildi. Törene katılan SÜ rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin basına destek mesajı verdi. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

Kapalı pazara 
bakım yapılacak

Yaklaşık 3 yıldır boş vaziyette bekleyen ve Eski Garaj 
civarında bulunan Konya Büyükşehir Kapalı Gıda 

Pazarı’nın yeniden bakım yapılmasına karar verildi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Yapılandırma 
büyük avantaj’

Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik, 
yapılandırma ile ilgili 
yaptığı açıklamada, bir 
an önce başvuruların 
yapılması ve imkânlar dâ-
hilinde peşin ödemelerin 
seçilmesinde çok büyük 
avantajlar olduğunun 
altını çizdi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

03 İstismara karşı 
önlem alınmalı! 06 Adil Öksüz’ün 

bacanağı tutuklandı 07 Kiraz üreticileri 
ayı nöbetinde 

HAMİLE KADINLARA
YAZ SICAĞI UYARISI

TÜRKİYE’NİN 
EN İYİLERİNDEN

TANTAVİ AMBARI 
HAYAT BULACAK

Zade Vital’le yeni güne sağlıkla merhaba

Başkan Altay, hayvan barınağını gezdi

Restorasyonla yeniden canlanacak

Sıcak ve uzun yaz günleri kendini hissettirmeye 
başladı. Özellikle hamile kadınlar için bu aylar zor-
lu geçebiliyor. Bu dönemi daha hafif atlatmak için 
uzmanlar tavsiyelerde bulunuyor.

Konya Büyükşehir 
Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim 
Altay, Büyükşehir 
Belediyesi Sahipsiz 
Hayvan Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Mer-
kezi’nin Türkiye’nin 
en güzel ve örnek 
barınağı ile rehabili-
tasyon merkezlerin-
den biri olduğunun 
altını çizdi.

Mahmuriye Mahallesinde bulunan atıl vaziyetteki 
Tantavi Ambarında Meram Belediyesi tarafından 
geniş çaplı restorasyon çalışması gerçekleştirilir-
ken, tarihi yapıya yeni bir hüviyet kazandırılıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Yüzde 10’u tamam!
Ermenek ve Akçay kolundan 607 milyon metreküp suyun Konya Kapalı Havzasına aktarılacağı projenin yüzde
10’u tamamlamış durumda.  Harita çalışmalarının bittiği projede, tünellerin jeoloji çalışmalarına başlanacak

JEOLOJİ ÇALIŞMASI 
BAŞLATILACAK

Projenin son durumuyla ilgili bilgi 
veren DSİ 4. Bölge Müdürü (Kon-
ya)  Birol Çınar, “Projemiz şuan-
da yüzde 10 seviyesinde. Jeoloji 
çalışmaları ve sondaj çalışmaları 
bu yıl biter ise önümüzdeki yılının 
sonuna doğru ilk bölümün inşaa-
tını başlayabiliriz” ifadelerini kul-
landı.

BARAJLARDA 
SORUN YOK

Barajlardaki son durumu da de-
ğerlendiren Çınar, “4 Temmuz 
2018 itibariyle Konya ve çevresin-
de bulunan 23 depolamada do-
luluk oranımız yüzde 63. Geçtiği-
miz yıl bu vakitlerde doluluk oranı 
yüzde 50 idi.  Bu yıl geçtiğimiz yıla 
göre yüzde 13 daha iyiyiz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 11’DE
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‘Konya OSB örnek oldu’
KSO Meclis Üyeleri yatırımları ve Konya OSB’nin 5. kısım genişleme alanındaki çalışmaları inceledi. Meclis 
üyeleri, Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulması için belirlenen arsayı da görme fırsatı buldu. KSO Başkanı 

Memiş Kütükcü, OSB’de yapılan yatırımlarla Konya’nın örnek olduğunu söyledi. n SAYFA 17’DE

Birol Çınar

Seydişehir yenilendi
Toros Dağlarının eteğinde 4 mevsim 
güzelliklerinin yaşandığı bir ilçe olan 
Seydişehir’de son yıllarda önemli yatırımlar 
yapıldı. İlçe özellikle yapılan kamulaştırma 
çalışmaları ile adeta yeniden inşa edildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Seydişehir’de eski ne varsa yıktık, 
kaldırdık. Yenisini yaptık. Seydişehir’de eski 
diye bir şey bırakmadık” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Başbakanlık Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü 
(BYEGM) Basın Kartları Komisyo-
nu’nun 02 Haziran 2018 tarihinde 
yapmış olduğu toplantısında alınan 
karar gereği, Konya’dan 21’i ilk kez, 
2’si sürekli olmak üzere, toplam 23 
kişi sarı basın kartı almaya hak kazan-
mıştı. 23 basın mensubuna sarı basın 
kartları Selçuk Üniversitesi’nin ev sa-
hipliğinde düzenlenen törenle verildi.
Selçuk Üniversitesi Keykubat Köş-
kü’nde gerçekleştirilen törene Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet 
Okka, Prof. Dr. Özdemir Koçak, İleti-
şim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Kalender, Basın Yayın ve Enformas-
yon Konya İl Müdürü Abdurrahman 
Fidancı, Basın İlan Kurumu Konya 
Şube Müdürü Özden Konur ve sarı 
basın kartı almaya hak kazanan basın 
mensupları katıldı.

“BASIN İLE ELİMİZDEN
GELEN HER TÜRLÜ DESTEĞE VE

İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ”
Konuşmalarını gerçekleştiren 

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin basının, milletin gözü 
ve kulağı olduğunu belirterek “basın 
ile elimizden gelen her türlü deste-
ğe ve işbirliğine açığız” dedi. Şahin, 
“Bilgi güçtür. Üniversiteler bilgi açı-
sından önemli eğitim yuvalarından 
birisi. Sağlıklı, bilimsel bir gelişme 
ancak üniversitelerde olur. Selçuk 
Üniversitesi olarak biz ali vazifemizi 
bu yönde belirledik. Öncelikli hedefi-
miz ülkenin ihtiyacı olan eğitimli in-
sanlar yetiştirmektir. Bunun yanında 
tabi üniversiteler ile şehrin ve halkın 
iç içe olması gerekiyor. Halk ve sanayi 
iç içe olmalı. Halktan soyutlanmış bir 
kurum olarak kendilerini görmeme-
leri lazım. Biz bu nedenle üniversiteyi 
gündelik hayatın tam içine koymaya 
çalıştık. Sosyal medya bir iletişim ka-
nalıdır. Öğrencilerimizi önemsiyor ve 
sürekli irtibatta kalıyoruz. Temel he-
defimiz öğrencilerle iletişim kurmak 
ve bu iletişimi kopartmamaktır. İle-
tişim kesişim noktalarımızdan biri de 
basın kuruluşlarıdır. Çok şükür Konya 
bu açıdan da zengin bir şehir. Çok sa-
yıda basın kuruluşumuz var. Selçuk 
Üniversitesi olarak biz hem habercilik 

konusunda elimizden gelen desteği 
vereceğiz, hem de eğitim konusunda 
elimizden gelen desteği vereceğiz. 
Bu nedenle elimizden gelen her tür-
lü desteğe ve işbirliğine açığız. Basın 
kartını almaya hak kazanan siz basın 
mensuplarını da bu vesileyle teb-
rik ediyorum” diye konuştu. Ayrıca 
Teknik Üniversite ile ilgilide bilgiler 
veren Şahin, “Bizim amacımız Konya 

Teknik Üniversite’sinin Konya Ha-
valimanı’nın karşısında ki boş alana 
kurulmasıydı. Kurulma süreci 3-4 
yıl sürecek. Konya sanayisi içerisin-
de kurulacak ve her sabah öğrenciler 
okula gitmeden önce ilk iş olarak fab-
rikalarda, iş yerlerinde o fabrikaların 
işçi ve mühendisleriyle birlikte oranın 
kapısını açacaklar, oradaki cihazın 
düğmesini çevirecekler ve staj uygu-

lamasına başlayacaklar. Arkasından 
da teorik eğitim için okullarına döne-
cekler. Teknik Üniversite ile ilgili kat-
kılarından dolayı AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun’a teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

“BASIN KARTININ AVANTAJLARI 
BİRAZ DAHA GELİŞTİRİLMELİ”
Basın Kartını almaya hak kaza-

nan basın mensuplarının tebrik eden 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, 
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Daha 
önceden basın kartının daha fazla 
avantajları vardı ama şimdi o avan-
tajlar biraz daha azaldı. Basın kartının 
kolay elde edilebilecek bir kart oldu-
ğunu düşünmüyorum. Arkadaşları-
mız uzun yıllar çalışıyor, emek veri-
yor ve bu kartı almaya hak kazanıyor. 
Ancak sarı basın kartı kullanımının 
avantajlarının biraz daha geliştirilme-
sinde ben fayda görüyorum. Gazete-
cilerin işlerinin çok zor olduğunu da 
biliyorum. Bundan dolayı eleştiriler 
noktasında basına da kızmamamız 
gerekiyor. Basın Kartını almaya hak 
kazanan basın mensuplarımızı tebrik 

ediyorum.O kartla ülkemize, mille-
timize, devletimize hayırlı haberler 
yapılmasını diliyorum”
“BASIN KARTI ARTIK BÜTÜN İLLERİN 
ULAŞIMINDA KULLANILABİLECEK”

Basın Kartı ile ilgili bazı deği-
şikliklerin yapılacağını ifade eden 
Basın Yayın ve Enformasyon Kon-
ya İl Müdürü Abdurrahman Fidancı 
ise sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Basın kartını almaya hak kazanan 
bütün arkadaşları tebrik ediyorum. 
Basın Kartlarını bir indirim kartı gibi 
görmemek gerekiyor. Çünkü aslın-
dan önemli bir kimliktir. Çok emek 
sarf edilerek sahip olunan bir karttır 
basın kartı. Eksikleri kesinlikle var 
ama bundan inşallah daha iyi olacak. 
Genel Müdürümüz Mehmet Akarca 
Basın Kartlarında değişikliğin ola-
cağını 24 Haziran seçimleri öncesi 
söylemişti. Bütün illerin ulaşımında 
kullanılabilecek format haline gele-
cek. Ortaokul mezunu olan alaylı ar-
kadaşlarımız da basın kartına sahip 
olabilecek. İnternet medyası ile ilgili-
de önemli düzenlemelerin geleceğini 
tahmin ediyoruz” ,  
n HÜSEYİN MENEKŞE

Şehirleşme adına Konya’da kök-
lü değişiklikler yapılırken bundan 
ilçeler de nasibini alıyor. Konya’nın 
merkez ilçelerinin dışındaki ilçelerde 
de yapılan çalışmalarla büyük deği-
şimler söz konusu. Büyükşehir Yasa-
sı’yla birlikte Büyükşehir’in de deste-
ğiyle taşra ilçelerindeki bu değişim 
yatırımlarla hızlanmış durumda. 
Toros Dağlarının eteğinde 4 mevsim 
güzelliklerinin yaşandığı bir ilçe olan 
Seydişehir de bu ilçelerden birtane-
si. İlçe özellikle son yıllarda yapılan 
kamulaştırma çalışmaları ile adeta 
yeniden inşa edildi. Bunun yanından 
ilçede sosyal belediyecilik adına da 
önemli adımlar atıldı. Tüm bu yatı-
rımları Yenigün Gazetesi’ne değer-
lendiren Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, verdikleri sözlerin 
hepsini yerine getirdiklerini söyledi. 
Belediye çalışmaları ile ilgili Seydişe-
hirlilerin memnuniyet oranının yüz-
de 70’lerde olduğunu belirten Tutal, 
özellikle kamulaştırma çalışmalarına 
dikkat çekerek,  “Seydişehir’de eski 
ne varsa yıktık,kaldırdık. Yenisini 
yaptık. Seydişehir’de eski diye bir şey 
bırakmadık” dedi.

VAADLERİMİZİN TAMAMINI 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Seydişehir Belediyesi olarak 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
veren Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, vermiş oldukları va-
atlerin tamamını hayata geçirdikleri-
ni söyledi. 

Adaylık döneminde Seydişehir’e 
40 civarında vaatte bulunduklarını 
hatırlatan Tutal sözlerine şöyle de-
vam etti, “Vatandaşa vaat etmiş ol-
duğumuz sözlerin tamamını yerine 
getirdik. Ya inşaatını tamamladık 
yada inşaatı devam ediyor. Bunla-
rın içerisinde mega proje dediğimiz 
projeler de var.  Seydişehir’de termal 
projesini hayata geçirdik. İpek yolu 
projemiz devam ediyor.  Seyyid Ha-
run Cami etrafının açılması çalışması 
vardı. Bunu da Büyükşehir Belediye-
miz ile yapıyoruz. On bin metreka-
relik kamulaştırma alanının yüzde 
80’i tamamlandı. Seydişehir’de eski 
ne varsa yıktık,kaldırdık. Yenisini 
yaptık. Seydişehir’de eski diye bir 
şey bırakmadık. Eski Cezaevi şehrin 
içindeydi. Burayı belediye hizmet 
alanına çevirdik. Tahsisini istedik. 
Cezaevini taşıdık. Bir kısmını yeşil 
alan olarak kullanıyoruz, bir kısmını 

da ücretsiz otopark olarak vatandaşı-
mızın hizmetine sunduk. Eski Sağlık 
Meslek Lisesi, Sağlık Bakanlığı’ndan 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredil-
di. Eski İlçe Tarım binasını da yeşil 
alana çevirdik. Yeni ilçe tarım bina-
sı bitmek üzere, arsasını biz verdik. 
Halk Eğitimin olduğu yeri de yeşil 
alana çevirdik. Bunların hepsi şehrin 
merkezinde olan yerler. İlçemiz çok 
güzel sadece zamanında fazlası ile 
bina yüklemesi yapıldıModern park-
lar oluşturduk. 44 park yaptık. 39 
mahallemiz var, hepsinde birer park 
bulunuyor. Eski cezaevini kaldırarak 
otopark yaptık. Ücretsiz.  Eski Garaj 
ihalesini yaptık. Modern mimari şek-
linde şuanda inşaatı devam ediyor. 
İnşaat yüzde 50 yakaladı. İnşallah 
yılsonuna tamamlayacağız. Şehrin 
en merkezi yerinde olan sağlık mes-
lek lisesi alanında 5-6 bin metrekare 
alan Selçuklu Park adı altında hem 
kafeterya hem de yeşil alan olmak 
üzere şuanda çalışmalar yüzde 50 
geldi. Eski Meteoroloji alanı yıkarak 
temizledik ve yeşil alan park olarak 
kullanıyoruz.  Bizler seçimler öncesi 
işin 3 ayak olduğunu ifade etmiştik. 
AK Parti hükümeti, Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve Seydişehir Bele-
diyesi. Gerçekten buna vatandaşla-
rımız itibar gösterdi ve görev verdi. 
Biz de bunu devam ettirdik. şehir 
merkezinin adeta yeniden imarını 
yaptık. Konya girişinden Bozkır çıkı-
şına kadar, hastane çıkışı, kuğulu çı-
kışı, anaarter bir kısmını Büyükşehir 
Belediyemiz ile bir kısmını da kendi-
miz tamamını  yeniledik” dedi.
SEYDİŞEHİR SOSYAL BELEDİYECİLİK 

İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Seydişehir Belediyesi olarak sos-

yal belediyecilik alanında öne çıktık-
larını ve ilkleri yapıklarını ifade eden 
Tutal, “Büyükşehir belediyemize 
arsasını verdiğimiz  şehir konağı-
mız inşaatı  bitti. Arsasını verdiğimiz 
KOMEK binasının inşaatı devam 
ediyor. Yine arsasını verdiğimiz İt-
faiye Merkezi inşaatı devam ediyor. 
Seydişehir’de devlet yatırımların 
hızlıca olması için hem bizler  hem 
hükümetimiz gayret etti . Bizler 
Seydişehirlilere vermiş olduğumuz 
projelerin tamamını başlattık. Bun-
ların  üzerine eklemeler yapmak 
sureti ile projelerimize  devam etti-
riyoruz. İmar revizyonları olsun,18 
uygulamaları olsun. Yine sosyal be-
lediyecilikte Seydişehir belediyesi 
olarak ilklere imza attık. Seydişehir 
Belediyesi olarak iki yıldan beri   Sey-
dişehir Yağlı Pehlivan Güreşleri dü-
zenliyoruz. Kuğulu Mesire alanında 
düzenliyoruz. Bu sayede Konya’nın 

tanıtımını sağlıyoruz. Bu yağlı güreş-
lerimize 480 pehlivan katılıyor. Bu 
yağlı güreşler Antalya ve Ege bölge-
sinde yaygın. İnşallah bizler Seydişe-
hir Kuğulu Park olarak İç Anadolu’yu 
ve Konya’yı temsilen yapıyoruz. Şen-
likler olsun. İlk kitap fuarları  vb et-
kinlikler olsun Seydişehir’de ilkleri 
gerçekleştirdik. Bunlardan da gurur-
luyuz.  Vatandaşlarımız en iyilerine 
layık. Şuanda üzerinizde çalıştığımız 
5-6 tane hasta konuk evi projemiz 
var. Refakatçi konuk evleri olsun , 
etüt merkezi olsun. Yaşlı bakım ev-
leri olsun üzerinde çalıştığımız ve 
belli bir mesafeye getirdiğimiz pro-
jelerimiz var. İnşaatlarını bir kısmına 
başladık yada başlayacağız. Bu nok-
tada sıkıntımız yok. Seydişehir’de 
Konya’da uygulan virajlar yaptık. 
Seydişehir trafik bakımından olduk-
ça düzenli. Seydişehirli vatandaşları-
mız yapmış olduğumuz çalışmalarda 
memnuniyet oranı yüzde 70. Kavşak 
düzenlemeleri trafiği rahatlatacak 
şekilde. Kapalı otopark ve paralı oto-
park çalışmalarımız var. Bu uygula-
malar da trafiği rahatlatmış olacak. 
Hem sosyal belediyecilik hem de fi-
ziki çalışmalar noktasında sıkıntımız 
yok. Arabası olmayan yaşlılarımızı 
Konya hastaneleri dahil olmak üzere 
götürüyoruz. Tedavileri yaptırarak 
ilçemize getiriyoruz. Camilerin te-
mizliğiniyapıyoruz. Evinde kimsesi 
olmayan ve evini temizlemeyen va-
tandaşlarımızın elerin, temizliyoruz. 
Evlerin bakımlarını yapıyoruz. İh-
tiyaç sahibi  500 kişiye günlük ola-
rak öğlen ve akşam yemeğini sefer 
tasları ile dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi 
ailelere bin civarında ekmek dağıtı-
yoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

BYEGM Basın Kartları Komisyonunca alınan karar gereği Konya’da yazılı, görsel ve işitsel basın yayın kuruluşlarında görev yapan 23 basın 
mensubuna kartları takdim edildi.  Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin “Basın ile her türlü desteğe ve iş birliğine açığız” dedi

‘Basın ile işbirliğine açığız’

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin basının, milletin gözü ve kulağı oldu-
ğunu belirterek “basın ile elimizden gelen her türlü desteğe ve işbirliğine açığız” dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir’deki kamulaştırmaya dikkat çekti, “Seydişe-
hir’de eski ne varsa yıktık, kaldırdık. Yenisini yaptık. Seydişehir’de eski diye bir şey bırakmadık” dedi 

‘Eski diye bir şey bırakmadık’

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir’de
yapılan yatırımları Yenigün Gazetesi’ne anlattı.



Türkiye Kamu-Sen 
İl Temsilcisi Veli Doğrul, 
çocuklarımıza yönelik 
artan istismar ve saldırı-
ları sert bir dille eleştirdi. 
Doğrul, “Bu konuda dev-
letimizin alacağı her ka-
rarın arkasındayız” Kör-
pecik yavrularımızı gözü 
dönmüş, aşağılık insan 
müsveddelerinden koru-
mak başta devletimizin 
olmak üzere tüm vatan-
daşlarımızın en asli görevidir” dedi.

 Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi 
Veli Doğrul, sendika binasında yaptığı 
basın toplantısında şu sözlere yer ver-
di: “Son günlerde gündeme gelen ve 
tüm ülkemizde infial yaratan çocuk is-
tismarı meselesi yüreklerimizde derin 
yaralar oluşturmaktadır. Yaşanan bu 
acı olaylara bakıldığında, bu konuda 
acil ve sert tedbirler alınması gerekliliği 
ortaya çıkmıştır.  Bu ülkenin geleceği 
olan evlatlarımız kaçırılıyor, istismar 
ediliyor ve haince, kalleşçe öldürülü-
yorsa başta devletimiz olmak üzere 
herkes üzerine düşeni yapmak zo-
rundadır. Körpecik yavrularımızı gözü 
dönmüş, aşağılık insan müsveddele-
rinden korumak başta devletimizin 
olmak üzere tüm vatandaşlarımızın en 
asli görevidir. Bu noktada elbette dev-
letimizin ve hükümetimizin alacağı her 

kararın arkasında oldu-
ğumuzu ifade ederken, 
alınacak tedbirlerin bu 
caniler gibi olmaya yel-
tenen ahlak yoksunlarını 
caydırıcı tedbirler olması 
gerektiğinin altını çizmek 
gerekir.İnsan suretindeki 
bu aşağılıkların ödeye-
ceği bedeller bunlar gibi 
düşünen mahlukatları 
o yoldan caydırmalı ve 
akıllarının ucundan dahi 

bu iğrenç düşünceleri geçirmelerine 
engel olmalıdır. Türk Milleti artık ço-
cuk katillerine yönelik olarak topyekun 
bir mücadeleye girişmeli, bu alçakların 
toplum içine çıkabilecek yüzleri kalma-
malıdır. İdamdan kimyasal hadıma, 
ömür boyu hapisten tecrite kadar her 
ne gerekiyorsa tedbirler acilen alın-
malı ve bir daha ülkemizde böylesine 
olaylar vuku bulmamalıdır. Bu ülkenin 
geleceği olan tüm yavrularımıza şefkat 
dolu kucaklar açılmalı, onların gele-
ceği bugünden atılacak sert ve kararlı 
tedbirlerle güvence altına alınmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki; ‘Çocuğunun göz-
yaşını silmeyen onunla birlikte ağlar...’ 
Bizler onların döktükleri bir damla 
gözyaşlarında o hainleri boğacak ve 
evlatlarımıza onların mutlu ve huzurlu 
olacakları  güzel bir vatan bırakacağız” 
dedi. n HABER MERKEZİ 

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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Eski garaj civarında bulunan 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ka-
palı Gıda Pazarı’nın yeniden bakım 
yapılmasına karar verildi. Camları 
kırılmış, ve içeride ki dükkanların 
tamam boşaltılmış şekilde bekleyen 
binanın bir kısmında da Eski Garaj 
Belediye Otobüs Hareket Merkezi 
bulunuyor. Alınan bilgilere göre bi-
naya en kısa süre içerisinde bakım 
yapılacağı bildirildi. Çevrede bulu-

nan yeni tellal pazarı ve bitpazarı 
esnafı da binanın bir an önce bakım 
yapılmasını isteyerek, “Yaklaşık 3 
yıldır bina boş duruyor. Biz yıkılaca-
ğını tahmin ediyorduk. Ancak bakım 
yapılacakmış. Bakımın yapılması  ve 
içeride esnafların yerini alması her-
kes açısından iyi olacak. Çünkü bina-
nın camlarını kırdılar ve içeriye giren 
çıkan belli değil” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

‘Borç yapılandırması 
büyük avantaj sunuyor’

‘Çocuk istismarına karşı 
acil ve sert tedbirler alınmalı’

7143 sayılı Vergi 
ve Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılması 
İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun 18 Mayıs 
2018 tarihli ve 30425 
sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanarak yürür-
lüğe girdi.  Toplumun 
her kesimini ilgilendire-
bilecek nitelikteki yeni 
yapılandırmadan yararlanmak için 
son günün beklenilmemesi gerek-
tiğini belirten Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik, bir an önce 
başvuruların yapılması ve imkânlar 
dâhilinde peşin ödemelerin seçilme-
sinde çok büyük avantajlar olduğu-
nun altını çizdi.

Çevik, Kanun’un çok kapsam-
lı ve avantajlı olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Söz konusu Kanun 
ile; 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 
ödenmemiş vergi borçlarının gecik-
me faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE (Yurt 
İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında 
güncelleme, peşin ödemelerde; 
Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indi-
rim, trafik para cezaları ve diğer idari 
para cezaları asıllarında yüzde25 
indirim, taksitli ödeme seçeneği 
tercih edilmesi halinde ilk taksitin 
süresinde ödenmesi şartıyla ikinci 
taksit ödeme süresi içinde geri ka-
lan taksitlerin tamamının ödenmesi 
halinde; Yİ-ÜFE tutarından yüzde 
50 indirim, trafik para cezaları ve 
diğer idari para cezaları asılların-
da yüzde 12,5 indirim, vergi aslına 
bağlı olmayan usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si-
nin silinmesi, vergi ihtilaflarının sulh 
yoluyla sonlandırılmasında yüzde 
80’e varan indirim, yurt içi ve yurt 
dışı bazı varlıkların millî ekonomiye 
kazandırılması, işletme kayıtlarının 
cezasız ve faizsiz olarak gerçek du-
ruma uygun hale getirilmesi, ecza-
nelerde cezasız ve faizsiz stok kayıt-
larının düzeltilmesi, matrah ve vergi 
artırımında bulunan mükellefler için 
vergi incelemesinden muafiyet, 
inceleme ve tarhiyat safhasındaki 
borçların yapılandırılması, beyan 
edilmemiş gelirler ve kazançların 
pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beya-
nı, 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanun 
kapsamında ödemeleri devam eden 
borçlar için peşin ödeme indirimi, 
vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden 
önce olan 100 TL ve altındaki borç-
ların silinmesi, gibi önemli imkânlar 
getirilmiştir. Yapılandırılan borçlar, 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın anlaşma 
sağladığı bankalara ödenebilmekte-
dir.

Anılan Kanunun Esnaf ve Sa-
natkarlar Meslek Kuruluşlarını il-
gilendiren 10’ uncu maddesinin 
onuncu fıkrası gereğince 31 Mart 
2018 tarihidahil olmak üzere, öden-
mesi gerektiği halde bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar ödenmemiş 

olan; 7 Haziran 2005 
tarihli ve 5362 sayılı Es-
naf ve Sanatkarlar Mes-
lek Kuruluşları Kanu-
nu hükümlerine göre 
esnaf ve sanatkarların 
üyesi oldukları odalara 
olan aidat borçları ile 
odaların birlik ve üyesi 
oldukları federasyon-
lara, birlik ve federas-
yonların Türkiye Esnaf 

ve Sanatkarları Konfederasyonuna 
olan katılma payı, esnaf ve sanat-
karların meslek eğitimini geliştirme 
ve destekleme fonu borç asıllarının 
ödenmemiş kısmının birinci taksiti 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihi takip eden ikinci ayın sonuna 
kadar, kalanı aylık dönemler hâlin-
de ve azami toplam altı eşit taksit-
te ödenmesi hâlinde, bu alacaklara 
uygulanan faiz, gecikme faizi, ge-
cikme zammı gibi fer’i alacakların 
tahsilinden vazgeçilecektir. Bu fıkra 
hükmünden yararlanılabilmesi için 
bu Kanunun yayımı tarihini izleyen 
ikinci ayın sonuna kadar alacaklı bi-
rime başvurulması gerekmektedir. 
Fıkra kapsamında ödenmesi ge-
reken tutarların fıkrada öngörülen 
süre ve şekilde kısmen veya tama-
men ödenmemesi hâlinde, ödenme-
miş alacak asılları ile bunlara ilişkin 
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat 
hükümlerine göre tahsil edilecektir. 
Bu fıkra hükmünden yararlanmak 
isteyen borçluların fıkrada belirti-
len şartları yerine getirmelerinin 
yanı sıra dava açmamaları, açılmış 
davalardan vazgeçmeleri ve kanun 
yollarına başvurmamaları şarttır. 
Bu kapsamda tamamı ödenen ala-
caklara ilişkin yargılama giderleri ile 
icra masrafları ve vekâlet ücretleri 
karşılıklı olarak talep edilmeyecektir. 
Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 
üyelerin odalara, odaların birlik ve 
federasyonlara, birlik ve federas-
yonların da Konfederasyona kısmen 
veya tamamen ödemiş olduğu aidat 
ve katılma payı asıllarına isabet eden 
ve ödenmemiş olan faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi fer’i ala-
cakların tahsilinden vazgeçilecektir. 
Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde 
oda kayıtları devam eden üyelerin, 
vergi mükellefiyetinin sona erdiği 
tarihe kadar ödenmeyen borçları 
için bu fıkra hükümleri uygulanacak 
olup, vergi mükellefiyetinin sona er-
diği tarihten sonra, tahakkuk etmiş 
aidat borçlarının asılları ile birlikte 
fer’i borçlarının tamamının tahsilin-
den vazgeçilecektir.

Kanunun uygulanmasına ilişkin 
açıklama ve ayrıntılı bilgilere, Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın internet site-
sinden (www.gib.gov.tr) veya Vergi 
İletişim Merkezi’nin  (VİMER)  444  
0  189  numaralı  telefon  hattından  
ulaşılabilir.”
n HABER MERKEZİ

Hamdiye-Musa Acar çiftinin kızı Fatma ile, Şükran-Ramazan Uludağ çiftinin oğlu 
Osman dünyaevine girdi. Çifti bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı

Ömür boyu mutluluk
için ‘evet’ dediler

Acar ve Uludağ aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Hamdiye-Mu-
sa Acar çiftinin kızı Fatma ile, Şük-
ran-Ramazan Uludağ çiftinin oğlu 
Osman ömür boyu mutluluk için 
‘evet’ diyerek dünyaevine girdi. İko-
niaGarden Düğün ve Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen düğün me-
rasimine Acar ve Uludağ ailelerinin 
yakınları, sevenleri ve dostları katıl-
dı. Davetlileri kapıda karşılayan Acar 
ve Uludağ aileleri kendileri ile tek 
tek ilgilenerek ‘hayırlı olsun’ dilek-
lerini kabul etti. Mutlulukları gözle-
rinden okunan Fatma ile Osman çifti 
ise sevenleri, dostları ve arkadaşları 
ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirme-
yi ihmal etmedi. Yenigün Gazetesi 
olarak Fatma ve Osman çiftine ömür 

boyu mutluluk, Acar ve Uludağ aile-
lerine ise ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi 
iletiyoruz. n HÜSEYİN MENEKŞE

Yaklaşık 3 yıldır boş vaziyette bekleyen ve Eski Garaj civarında bulunan Konya 
Büyükşehir Kapalı Gıda Pazarı’nın yeniden bakım yapılmasına karar verildi

Kapalı Gıda Pazarı’na
bakım yapılacak

Hüseyin Çevik

Veli Doğrul
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Zade Vital 
Cocoline Karın 
Çatlağı Bariyer 

Kremi

Zade Vital 
Premium 
Omega 3 

Balık Yağı 
Hamileler 

İçin

Zade Vital
D Vitamini

1. D vitamini Önemli;
D vitamini eksikliği özellikle hamile kadınlarda gebelik şekeri, tansiyon 
hastalığı ve bakteriye bağlı vajinal enfeksiyon riskini artırmaktadır. 
15- 30 dakika arasında güneşe maruz kalmak gebelik sırasında sık 
görülen D vitamini eksikliği açısından oldukça önemlidir. Ancak UV 
ışınlarının yaratacağı zararlı etkenlerden korunmak tedbirli olmak 
gerekmektedir.

2. Günde 8- 10 bardak su tüketin; 
Sıcak havaların ve güneş ışınlarının su kaybına neden olacağı unutulmamalı, 
günde 8 – 10 bardak su tüketilmelidir. 

3. Hafif yiyecekler yiyin, yazı rahat geçirin; 
Günü mutlaka 6 öğüne bölerek az ve sık yemek yemek gerekmektedir. Yaz gebeleri 
özellikle yağ ve karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmalıdır. Bu tarz ağır yiyecekler 
sıcak ile bir araya geldiğinde yaz aylarının çok daha zorlu geçmesine neden olmaktadır. 
Yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler yerine protein oranı yüksek gıdalar tüketilmelidir. 

4. Yaz meyvelerini uygun miktarlarda tüketmeye dikkat edin; 
Yaz ayları meyveler açısından çok zengin bir dönemdir. 
Masum gibi görünse de meyveler fazla tüketildiğinde 
şeker açısından tehlikeli olabilmektedir. Yaz aylarında 
glisemik indeksi düşük meyveler (şeftali, ananas, yeşil 
elma), sıvı içeriği yüksek meyveler (kavun, karpuz vb.) 
1 porsiyonu geçmeyecek şekilde tüketilmelidir. Omega 
vitamini yönünden zengin kuruyemişlerle beslenmek 
yazın sıcağının etkisini ortaya çıkartabilecek sıkıntılardan 
korunmayı sağlar.

5. Güneşin dik geldiği saatlerde 
dışarı çıkmaktan kaçının; 
Sıcağa hassasiyeti gebelerde daha fazla 
görülmektedir. Günün sıcak saatlerinde kapalı ve 
serin ortamlarda bulunmak, güneşin dik geldiği 
saat dilimlerinde dışarı çıkmamak önemlidir. 

6. Bol Bol Yüzün!
Yaz aylarında daha çok dışarıda yapılan etkinlikler ve 
spor faaliyetleri tercih edilebilir. Akşam saatlerinde yürüme, bisiklete 
binme, yüzme gibi sporlar yapılabilir. Yaz döneminde yapılabilecek en 
güzel spor yüzmedir. Yüzme gebelikte 
hem bel ağrılarına iyi gelmesi hem 
kilo kontrolü hem de normal doğumu 
kolaylaştırması açısından çok 
faydalıdır. 

7. Seyahatinizi 
planlarken sağlığınızı göz 
önünde bulundurun; 
Yaz aylarında seyahate çıkmakta hiçbir sakınca yoktur. Eğer hava yoluyla 
yolculuk yapılması planlanıyorsa varis çorabı kullanarak ve koridorlarda 
yürüyerek yolculuk geçirilebilir. Eğer kara yoluyla yolculuk yapılacaksa 
2 saatte bir dinlenme molası verilmeli ve 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır. 
Arabayla yolculuklarda da varis çorabı kullanılmalıdır. Eğer gidilecek 
bölge Uzak Doğu, Afrika gibi bir yer ise kişi doktoru ile görüşmeli, 
mutlaka gerekli aşıları olmalıdır.

Değerli 
okuyucular 
merhaba,

Gebeliği sıcak 
mevsimlere denk 
gelen anne adayları 
çok iyi bilir bu 
sürecin zorluğunu. 
Gebelik başlı 
başına meşakkatli 
bir süreçken bir 
de sıcak havalara 
denk gelmesiyle 

bazı sıkıntılar artar. Özellikle yaz 
dönemini gebeliğinizin son üç ayı içinde 
karşılıyorsanız aşırı alınan kilolar, 
vücuttaki ödemler hareket kabiliyetinizi 
engellerken nefes darlığı, çarpıntı, geceleri 
uykusuzluk, halsizlik, sıcak basmaları 
gibi problemleri yaşama ihtimaliniz 
artmaktadır.  Doğumun yaklaşmasıyla 
doğum ile ilgili endişeleriniz ve 
korkularınız artar ve gün saymaya 
başlayabilirsiniz. Bu süreci en kolay 
şekilde atlatmak için şunlara dikkat 
edebilirsiniz; 

3 Bol su içmeye gayret gösterin
3 Yatmadan önce ılık bir duş alın
3 Pilates, yüzme gibi sporlar için 

zaman ayırın
3 İkindi saatlerinden sonra mümkün 

olduğunca yürüyüş yapın, bu doğumunuzu 
da kolaylaştıracaktır

3 Öğlen saatlerinde dışarı çıkmaktan 
kaçının.

3 Çatlaklara karşı önlem almak için 
karnınızı Hindistan cevizi yağı veya 
Zeytinyağı ile nemlendirin

3 Formülasyonu gebelik dönemi için 
geliştirilmiş olan Omega 3 Balık yağı 
kullanmak bebeğinizin gelişimi için çok 
faydalıdır

3 Doktorunuza danışarak kalsiyum, 
magnezyum, çinko içeren multivitamin 
kullanmayı ihmal etmeyin. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Dr. Didem Numanoğlu 
Gülmez, Zade Vital 

Medikal Müdürü

Yaz sıcakları herkes için zordur. 
Ancak gebeler ve yeni doğum yapmış 
lohusalar için daha da zordur. Sıcaklarda 
kaybedilen su ve mineraller, gebe 
ve emziren anneler için çok daha 
önemlidir. Bu nedenle bol bol su 
içmeleri önemlidir. Özellikle de süt 
miktarı içilen su ile orantılı olduğu 
için emziren annelerin suyu ihmal 
etmemeleri önemlidir. 

Gerek  gebe gerekse emziren 
anneler için Omega 3 desteği 
önemlidir. Bebeğin sağlıklı gelişiminde 
DHA’nın önemi yadsınamaz. Bununla birlikte 
yaz aylarında alınan omega 3 içinde ekstra D 
vitamin olmamasına dikkat edilmelidir.

Denize girmek isteyen anne adaylarının 
ve emziren annelerin dikkatli olması ve ıslak 
mayo ile kalmamaları önemlidir. Enfeksiyon 
riski açısından havuza girmemeleri önemlidir. 
İdrar yolu enfeksiyonu gelişirse turna yemişi 
içeren şuruplar emziren annelerde kullanılabilir.

Gebelik sırasında gelişebilecek karın 

çatlakları ve emziren annelerdeki meme 
ucu çatlakları için cildin elastikiyetini 
korumak önemlidir. Hindistan cevizi 

yağı elastikiyetin korunması için iyi 
bir seçenektir. Aynı zamanda saç 
ve tırnakları desteklemek için de 
kullanılır. 

Emziren annelerin kendilerini yaz 
sıcaklarında yorgun hissetmelerini 
engellemek ve süt miktarını 
artırmak için çörek otu yağı 
önerilebilmektedir. Bununla birlikte 

gerek gebe gerekse emziren annelerin herhangi 
bri takviye edici gıda kullanmadan once 
hekimlerine danışmaları önemlidir. 

Güneş çok iyi bir D vitamin kaynağıdır 
ve gebe / emziren anneler için çok önemlidir. 
Bununla birlikte güneşin olumsuz etkilerinden 
korunmak için güneş koruyucuların ihmal 
edilmemesi ve güneş ışınlarının çok dik 
geldiği zamanlarda güneşe çıkılmaması 
önemlidir.

Sağlıkla kalın.

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü



6 TEMMUZ 2018 5HABER 

Akkise’den 18. Bahar Şenliği etkinliği
Akkise Kültür ve Yardımlaş-

ma Derneği Başkanı Nedim Se-
lek, Cumartesi günü Akkise’de 
yapılacak olan Bahar şenliklerine 
Akkiselilere ve Konyalıları davet 
etti.  Dernek binasında yönetim 
kurulu üyeleri ve Ahırlı Beledi-
ye Başkanı İsa Akgül ile birlikte 
düzenlediği basın toplantısında 
Konyalıları ve Akkiselilere da-
vet ederek, “Sıla-i rahim ziya-
retlerini artırmak için Akkise’de 
ve Konya’da yıl içerisinde çeşitli 
programlar düzenleyerek hem-
şerilerimiz arasında muhabbeti, 
kaynaşmayı ve yardımlaşmayı 
artırmaya çalıştık. 2000 yılından 
bu yana geleneksel hale gelen, 
her yıl yaklaşık 20 bin kişinin 
katılım sağladığı Akkise Bahar 
şenliklerimizin 18. düzenliyoruz. 
Bu yıl gerçekleştireceğimiz şen-

liklerimiz 07-08 Temmuz 2018 
tarihinde Cumartesi ve Pazar 
günü olan geleneksel Akkise Ba-
har Şenliğimiz, Cumartesi günü 
Akkise de tarihi Cuma Camiinde 
hatim duasıyla başlayacak olup, 
akşamında da Akkise Han Alanı 
mevkii şenlik alanında yerel sa-
natçılarımızın akabinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığımıza bağlı Türk 
Sanat Müziği ve Türk Halk Mü-
ziği sanatçılarımızın katılımı ve 
sürpriz etkinlikler ile sürecektir.  
Pazar günkü programımızda saat 
09: 00’da şenlik alanımızda meh-
teran yürüyüşü ile başlayarak 
protokol konuşmalarının ardın-
dan Grup Kaşıks, Hüseyin Kağıt 
konseri ve şenlik ağası seçimi ile 
devam edecek olup, Konya üsülü 
yemek ikramı, Bozkır Kaşık ekibi 
sürpriz etkinliklerle sona erecek-

tir. Şenliğimize katkı sunan ve 
emeği geçen dernek yönetim ku-
rulumuza, mütevelli heyetimize, 
işadamlarımıza, Ahırlı Belediye 
Başkanı İsa Akgül’e, ekibine, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına te-
şekkür ediyorum. Tüm hemşehri-
lerimizi şenliğe davet ediyorum” 
dedi.

“Bahar şenliğini duymayan 
kalmasın, gelmeyen kalmasın” 
diyen Ahırlı Belediye Başkanı İsa 
Akgül Akkise, “Dostluğumuzun 
ve kardeşliğimizin pekişmesi an-
lamında belediye olarak her türlü 
katkıyı yapıyoruz. Bu yıl ki şen-
liğimize Ahırlı ve Konyalı hem-
şehrilerimizi bekliyoruz. Bu yıl ki 
sloganımız ise, Duymayan Kal-
masın-Gelmeyen kalmasın şek-
lindedir” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

TEYAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Oğuz öğrencilerin hayallerine 
anahtar olabilmek için Pratik Özel 
Öğretim Kursuna YKS ve LGS kayıt-
larına başladıklarını söyledi.

İslam’ın ilk emrinin “Oku” ol-
duğunu hatırlatan TEYAD (Tüm 
Eğitim Yardımlaşma Araştırma Der-
neği) Başkanı Oğuz gençliğin gele-
ceğini en güzel şekilde inşa etmeyi 
hedeflediklerini belirterek “Öğrenci-
lerimizin kurslarımızda kazanacak-
ları donanımla gerek eğitim-öğre-
tim hayatında, gerekse devamında 
karşılarına çıkabilecek zorluklarla 
mücadele etme gücünü kazanaca-
ğına inanıyoruz. Sınav süreçlerini en 
verimli ve başarılı şekilde sonuçlan-

dırmak üzere eğitim kadromuz ve 
personelimiz elinden gelen gayreti 
göstermektedir” dedi. Başarının yö-
netim, öğretmen, öğrenci, veli işbir-
liği ve doğru rehberlikle geleceğinin 
altını çizen Oğuz, “Fikir dünyamızın 
büyük ismi Necip Fazıl, ‘Tomurcuk 
derdinde olmayan ağaç odundur’ 
diyerek bize verimliliğin anahtarını 
göstermiştir. Biz de bu yolda genç-
liğimizin hizmetinde olmayı sürdü-
receğiz. Gerek YKS gerekse LGS 
kurslarımızdan faydalanmak isteyen 
öğrencilerimizi bir an önce Pratik 
Özel Öğretim Kursumuza kayıt ya-
tırmaya bekliyoruz” şeklinde konuş-
tu.
n HABER MERKEZİ

Karatay Kadın Meclisi’nden
AK Parti Karatay’a ziyaret

‘4 yılda altyapıda 
kalıcı hizmetler yaptık’

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi, Ak Parti Kara-
tay İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek 
İlçe Başkanı Mehmet Genç ve 
Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz 
ile görüştü. Kadın Meclisi 24 Ha-
ziran Seçimlerinde AK Parti’nin 
Karatay’da sağladığı başarıyı de-
ğerlendirerek, tüm ilçe teşkilatına 
bundan sonraki çalışmalarında 
başarılar diledi.  Karatay Beledi-
yesi Kent Konseyi Kadın Meclisi,  
AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları 
Başkanlığı’na gelen Sema Ersöz’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Görüşmede 24 Haziran Seçimle-
ri’nde Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin ülke 
genelinde ve Karatay’da aldığı ba-
şarı ve bundan sonra yapılacaklar 
değerlendirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet 
Genç ‘’Karatay’ın AK Parti’nin za-
ten yüksek olan oylarını daha da 
arttırarak yeni bir rekora imza at-
ması bizi son derece memnun et-
miştir. Ben AK Parti’ye destek ça-
lışmalarında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Kadın Kolları-
mızın emeği ve katkısı hepsinden 
çok daha büyüktür. Kadınlar şeh-
rin her noktasında vatandaşa ula-
şıp, yorulmaksızın gönüllü olarak 
çalışıyorlar. Türkiye ve bölgemizde 
hain emelleri olan dış güçlere kar-
şı dik duruş sergileyen Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ı yeni sistemdeki ilk cum-
hurbaşkanı yapmanın mutluluğu 
içindeyiz. 24 Haziran Seçimlerinin 
ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin vatanımıza hayırlı ol-
masını diliyorum. Bundan sonra da 
çalışmalarımız azim ve kararlılıkla 

devam edecektir.’’ dedi. 
Karatay Belediyesi Kent Kon-

seyi Kadın Meclisi Başkanı Aynur 
Avşar, ‘’Bizler Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak  
çalışmalar yapıyoruz. Üyelerimizle 
birlikte gönüllü olarak ilçemizin 
bütün noktalarına ulaşarak vatan-
daşlarımıza sosyal belediyecilik 
faaliyetleri kapsamında hizmet ve-
riyoruz.  Belediye Başkanımız yö-
nünden çok şanslı olmamız bizim 
aralıksız hizmet yapmamızdaki en 
büyük etkenlerden biridir. Bugüne 
kadar bize fazlasıyla ve her türlü 
desteği veren Karatay Belediye 
Başkanımız Mehmet Hançerli’ye 
teşekkür ediyoruz. Kadın Meclisi 
olarak, İlçe Teşkilatımızın Kadın 
Kollarıyla her zaman işbirliği içinde 
olacağımızı belirtiyor, AK Parti İlçe 
Kadın Kolları Başkanlığı’na gelen 
Sayın Sema Ersöz’e yeni görevin-
de başarılar diliyoruz ‘’dedi. Kara-
tay Kent Konseyi Kadın Meclisinin 
gerçekleştirdiği ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Sema 
Ersöz ise; “Teşkilatımızın çeşitli ka-
demelerinde yıllarca görev yapan 
arkadaşlarımızla birlikte davamız 
uğruna gece gündüz çalıştık. Bu 
özverili çalışmalarımızın karşılığı-
nı 24 Haziran seçimlerinde almak 
bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. 
Davaya inanan herkes ile hizmet 
kervanını bugünlere taşıdık. Biz-
den desteklerini esirgemeyen her-
kese teşekkür ederiz” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ve İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Sema Ersöz Karatay Be-
lediyesi Kent Konseyi Kadın Mec-
lisi’ne yaptıkları ziyaretten dolayı 
teşekkür etti. n HABER MERKEZİ

Mahmuriye Mahallesinde bulunan atıl vaziyetteki Tantavi Ambarında Meram Belediyesi tarafından 
geniş çaplı restorasyon çalışması gerçekleştirilirken, tarihi yapıya yeni bir hüviyet kazandırılıyor

Tantavi Ambarı’nda 
büyük restorasyon
Konya’nın merkez Meram ilçesi 

Mahmuriye Mahallesinde bulunan 
atıl vaziyetteki Tantavi Ambarında 
Meram Belediyesi tarafından geniş 
çaplı restorasyon çalışması gerçek-
leştirilirken, tarihi yapıya yeni bir 
hüviyet kazandırılıyor. 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru’nun girişimleriyle 1850’li 
yıllarda yapılan ve uzun yıllar atıl 
vaziyette bulunan Konya Tren garı 
karşısındaki Tantavi Ambarında 
geniş çaplı restorasyon çalışma-
sı gerçekleştiriliyor. Tarihi binanın 
şehrin sanat ve kültür hayatına 
katkı sağlayacağına dikkat çeken 
başkan Toru, “Sempozyumlar, kon-
feranslar, defileler, müzayedeler ve 
sergiler gerçekleştirerek binamızda 
tarihi ve kültürel çalışmalara zemin 
hazırlamayı düşündük. Yine bina 
içerisinde ki teras katında kitap kafe 
oluşturarak halkımızın istifadesine 
sunacağız” dedi. Tarihi binadaki res-
torasyon çalışmalarını yerinde ince-
leyen Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, Meram bölgesinde ihtiyaç 
olan planlama, mülkiyet, kentsel dö-
nüşüm, asfalt, altyapı, sosyal tesis, 
park bahçe ve sportif çalışmaların 
yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mi-
rasına da sahip çıkmaya devam et-
tiklerini ifade ederken “Bu kapsam-
da Mahmuriye Mahallemizde, Tren 
Garı’nın karşısındaki 1850’li yıllarda 
inşa edilen ve günümüze kadar atıl 
bir şekilde duran tarihi Tantavi Am-
barı’nı iki yıl önce belediyemiz adına 

almıştık. Bu alanla ilgili restoras-
yon ve restitüsyon çalışmalarını iki 
ay önce ihale ederek yer teslimini 
yaptık. Şu anda binamızda kazı ve 
restorasyon çalışmaları devam edi-
yor. İnşallah Kasım ayı itibariyle bu 
binanın tüm işlemlerini tamamlaya-
rak şehrimize kazandırmayı hedefli-
yoruz” şeklinde konuştu. 

Başkan Toru, bina çevresinde 
de düzenleme çalışmalarının ola-
cağına işaret ederek, “Sadece bina 
değil, çevresindeki park, şadırvan, 

muhtarlık ofisi ve kafeteryanın dü-
zenlenmesi ile ilgili ihaleye çıkıyo-
ruz. Burada tarihi bir mirasımız var, 
sempozyumlar, konferanslar, defi-
leler, müzayedeler, sergilere zemin 
hazırlayarak binamızda bu tarihi ve 
kültürel çalışmalara zemin hazırla-
mayı düşündük. Yine binamız içe-
risinde ki teras katında kitap kafe 
oluşturarak halkımızın istifadesine 
sunacağız. Burayı şehrimize kazan-
dırarak kültürel hayata katkı sağla-
mayı amaçlıyoruz” dedi. 

Tantavi Ambarı gibi tarihi me-
kanın şehre kazandırılmasının 
önemli olduğuna dikkat çeken Toru, 
“Rabbime şükrediyorum ki daha 
önce bu binayı şehrimize kazandır-
mak için belediye başkanlarımız gi-
rişimde bulunmuşlardı ve çok şükür 
bize nasip oldu. Tantavi Ambarı gibi 
diğer bölgelerimizde de tarihi mira-
sımızın gün yüzüne çıkarılması için 
ekibimizle birlikte çalışmalarımız 
son sürat devam edecek” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven çalışmaları yakın-
dan inceleyerek mesainin büyük 
bölümünü sahada geçiriyor. Ça-
lışmaları titizlikle inceleyen Öz-
güven gerekli talimatları veriyor.  
Çalışmalarımız aralıksız devam 
ediyor diyen Başkan Özgüven: 
“Ereğli’mizin dört bir tarafında 
ekiplerimiz çalışmalarına devam 
ediyor. Ereğli’mizi daha nasıl güzel 
hale getirebiliriz noktasında yoğun 
mesai harcıyoruz, hemşehrilerimiz 
de çalışmalarımızı yakından takip 
ediyor. Bir yandan asfalt, bir yan-
dan kilitli taş, bir yandan da sosyal 
belediyecilik anlamında şehrimize 
ve hemşehrilerimize güzel hizmet-
ler sunmanın çabasındayız. Ereğ-
li’mizde asfalt ve alt yapı konusun-
da önemli çalışmalar yapıyoruz, 4 
yıldan beri alt yapıda temeline ka-
dar inerek, gerçekçi yaklaşımlarla 
geleceğe yönelik kalıcı hizmetler 
yaptık. Bu yıl da asfaltta yapaca-
ğımız hizmetler kayda değer bir 
oranda olacak. Hemşehrilerimi-
zin bize olan ilgileri, teveccühleri 

bizleri daha da motive ediyor. Bu 
anlamda bizlere destek olan tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum. Ereğli Belediyesi olarak bu 
güne kadar mali disiplin anlamın-
da, yatırım anlamında çok önemli, 
örnek çalışmalar yaptık. Şehrimize 
hizmet etmek amacıyla çıktığımız 
bu yolda bizi muvaffak kıldığı için 
Rabbime şükrediyorum. Ayrıca 
vatandaşlarımızın bizlere ilettiği 
istek ve taleplerini değerlendiriyor 
ve hizmet planlamamızı yapıyoruz. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi 
“Durmak yok, yola devam” pren-
sibimizle çalışmalarımıza devam 
edeceğiz” dedi. n HABER MERKEZİ 

TEYAD, YKS ve LGS
kayıtlarına başladı

TEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz 
öğrencilerin hayallerine anahtar olduklarını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’nun girişimleriyle Konya Tren garı 
karşısındaki Tantavi Ambarında geniş çaplı restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor.
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
6 Temmuz 2018 Cuma  • Yıl: 10 • Sayı: 3387

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Konya merkezli 31 ildeki ope-

rasyonda gözaltına alınan 49 şüp-
heliden aralarında Adil Öksüz’ün 
bacanağının da bulunduğu 17’si tu-
tuklandı  Konya merkezli 31 ilde Fe-
tullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 
soruşturma kapsamında adliyeye 
sevk edilen 49 zanlıdan, araların-
da Adil Öksüz’ün bacanağının da 
bulunduğu 17’si tutuklandı. Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürü-
tülen soruşturma kapsamında örgüt 
mensubu askeri personele “mah-
rem imamlık” yaptığı tespit edilen 
124 şüpheliden 3’ünün daha yaka-
lanmasıyla gözaltı sayısı 49 oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından 
adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 18’i 
etkin pişmanlık hükümlerinden fay-
dalanmak istediğini belirtmesi üze-
rine serbest savcılıkça bırakıldı.

Zanlılardan 10’u ise daha önce 
FETÖ/PDY soruşturması kapsa-
mında hüküm giydiği için serbest 
bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 21 
zanlıdan 17’si tutuklanırken, 4’ü adli 
kontrol ve yurt dışı yasağı konularak 
serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca yürütülen soruşturma kap-
samında 19 Haziran’da, FETÖ/PDY 
mensubu askeri personele “mah-
rem imamlık” yaptığı tespit edilen 
124 kişi hakkında yakalama kararı 
çıkarılmış, zanlılardan 45’i operas-
yonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında 23 Ha-
ziran’da da örgütün sözde “hava 
kuvvetleri imamı” firari Adil Ök-
süz’ün Sakarya’da yaşayan bacanağı 
Ökkeş Tetik gözaltına alınarak Kon-
ya’ya getirilmişti.
n AA

Tuz Gölü küçülüyor, 
flamingolar gelmiyor

Konya, Ankara ve Aksaray il-
lerinin sınırları içerisinde yer alan 
Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan 
Tuz Gölü son yıllarda hızla küçü-
lüyor. Havadan görüntülenen göl 
kenarlarının içerilere çekildiği ve 
gölün küçüldüğü gözlenirken, gö-
lün Cihanbeyli ilçesine bağlı Gölya-
zı Mahallesindeki sulak alanlarına 
gelen flamingolar da gelmiyor. 

Kuş varlığı açısından Türki-
ye’deki önemli sulak alanlardan 
olan Tuz Gölü ve yakınındaki bir-
birleriyle ilişkili küçük göller olan 
Akgöl, Bolluk Gölü, Düden Gölü 
ve Tersakan Gölünün yer aldığı 
bu bölge, uluslararası kriterlere 
göre uluslararası öneme sahip 81 
sulak alandan A Sınıfı Sulak Alan 
kategorisindeki 18 sulak alan içe-
risinde yer alıyor. Bunun yanında 
Tuz Gölü ve çevresi, Türkiye’nin 
önemli doğa alanları kriterlerine 
göre “Alanın büyük bir bölümü 
geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ciddi 
ve geriye dönüşü olmayan zararlar 
görmüş veya küçük ama önemli bir 
bölümü geri dönüşsüz kaybedilmiş 
alanlar” grubunda olup çok acil 
önlem alınması gereken alanlar-
dan birisi olarak değerlendiriliyor. 
Önemli göç yolları üzerinde bu-
lunması sebebiyle binlerce flamin-

goya ev sahipliği yapan Tuz Gölü 
ve çevresine, gölün küçülmesi ve 
suların çekilmesiyle birlikte kuşlar 
gelmiyor. Havadan çekilen görün-
tülerde Cihanbeyli ilçesi sınırların-
daki göl kenarlarının içerilere çekil-
diği ve kuruduğu görülüyor. 

Göle 25 kilometre uzaklıkta 
bulunan Cihanbeyli ilçesine bağlı 
Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ömer 
Atıcı da, gölün kurumaya başla-
dığını belirterek kuşların göle gel-
mediğini söyledi. Atıcı, “Beş, altı 
seneden beri Tuz Gölü kurumaya 
başladı. Su yok, kuşlar gelmiyor. 
Daha önceden geliyorlardı ama 
şimdi su olmadığı için gelmiyorlar. 
Kar yağışı olmadığı için su birikin-
tisi yok. Her taraf kuru bir taraftan 
da Tuz Gölü suyu çekiyor. 4-5 ki-
lometre gölün içindeyiz, su yok. 
Her taraf kupkuru çekmiş suyu. 
Bir canlı hayvan bulamazsın bura-
da. Göl kanalları kuşlar ile doluydu. 
O zaman geliyorlardı. Çoktu ama 
şimdi bulamazsın. Bulursan da 
sulu olan yerlerde bulursun. Bura-
da hiç yok” şeklinde konuştu. 

Tuz Gölünde geçtiğimiz yıllar-
da çekilen görüntülerde ise her ge-
çen yıl sayıları azalan flamingolar 
görülüyor.
n İHA

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik geçen yıl düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği 
operasyon kapsamında haklarında dava açılan 7’si tutuklu 10 sanık hakim karşısına çıktı 

DEAŞ davası başladı
Konya’nın merkez Meram il-

çesindeki bir villada geçen yıl terör 
örgütü DEAŞ’a yönelik geçen yıl dü-
zenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale 
getirildiği operasyon kapsamında 
haklarında dava açılan 7’si tutuklu 
10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 10. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görülen duruşmaya, tutuklu 
sanıklar Mehmet Akif Kök, Burhan 
Yamak, Yakup Memi, Ramazan 
Aras, İlhan Alparslan, Muhammed 
Ali Danışman, Fahri Karahan ile ta-
raf avukatları katıldı.

Tutuklu bulunduğu Tarsus 3 
Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Ku-
rumundan Ses ve Görüntü Bilişim 
Sistemleri (SEGBİS) vasıtasıyla sa-
vunmasını yapan sanık Burhan Ya-
mak, Almanya doğumlu olduğunu, 
o dönemde Konya’ya gezi amaçlı 
geldiğini öne sürdü.

Sanıklardan Mehmet Ali Kök 
ile tramvay durağında tanıştıklarını 
ileri süren Yamak, “Kalabilecek bir 
ev aradığım için kendisi bana bir ev 
ayarlayabileceğini söyledi. Burada 
3-4 gün kaldım. Benim bu olayla 
alakam ve DEAŞ’la bağlantım yok. 
Baskın yapılan bir evde yapılan ara-
mada ele geçirilen telefonumu, sa-
nık Mehmet Akif Kök’ün arabasında 
unutmuştum. Daha sonra bir daha 
görüşemediğimiz için alamadım. 
Telefonun üzerinde yazan ‘Huzeyfe’ 
ismi benim kod adım değildir. Bera-
atımı talep ediyorum” dedi.

Duruşmada söz verilen ve Tar-
sus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumundan SEGBİS’le bağlanan 
tutuklu sanık Yakup Memi ise olay-
dan önce Konya’ya çalışma maksa-
dıyla geldiğini, sanıklardan Mehmet 
Ali Kök ile burada tanışarak kendi-
sine kalmak için ev bulduğunu öne 
sürdü. 

Bosna Hersek Mahallesi’nde-
ki hücre evinde yapılan aramada 
bulunan cep telefonu üzerindeki 
“Enes Talha” isminin çocuğuna ait 
olduğunu öne süren Memi, “Telefo-
numu tamir ettirmesi için Kök’e ver-
miştim. Çocuğumun ismini nereden 
biliyor ve telefonun üzerine neden 
yazdı bilmiyorum. Tahliyemi talep 
ediyorum.” diye konuştu. 

Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumundan SEGBİS’le bağ-
lanan tutuklu sanıklardan Ramazan 
Aras da Konya’ya akraba ziyareti 
için geldiğini, yakınlarını rahatsız 
etmemek için ev kiraladığını, ya-
kalandığı hücre evinin örgüte ait 
olduğunu bilmediğini iddia etti.  Ev 
kiralama Maksatlı sanık Kök ile ta-
nıştığını savunan Aras, “Yanımda 
bin 400 dolar ve 100 liram vardı. Ev 
kirası vermemiştim. Kök bana ‘Böy-
le olmaz. O zaman cep telefonunu 
ver’ dedi. Bu yüzden telefonumu 
vermiştim. Telefonumun üzerin-
de neden ‘Ahmet Hattap’ yazdığını 
bilmiyorum. Tahliyemi talep ediyo-
rum” diye konuştu. 

Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumundan SEGBİS’le bağ-
lanan tutuklu sanık İlhan Alparslan 
ise hakkındaki suçlamaları kabul et-

medi. 
O dönemde Erzurum’da yaşadı-

ğını ve ailesiyle arasının bozuk oldu-
ğunu savunan Alparslan, “Suriye’de 
Müslümanların yaşadığı zulümle 
alakalı sosyal medya hesabımdan 
video paylaşıyordum. Adını Akif 
olarak hatırladığım kişi, sosyal med-
ya üzerinden bana, ‘Seni Suriye’ye 
gönderebilirim’ diye mesaj attı. Ben 
bu kişileri ülke dışına çıkaran kaçak-
çılar olarak biliyordum. Amacım ça-
tışmanın olmadığı bölgede yaşanan-
ları gözlemlemekti.” dedi. 

Sanık savunmalarının ardından 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tutukluluk hallerinin devamına ka-
rar vererek, duruşmayı erteledi. 

OLAY 2017’DE YAŞANDI 
12 Temmuz 2017’de eylem ha-

zırlığı içinde oldukları belirlenen te-
rör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 

10 eve operasyon düzenlenmişti. 
Operasyon kapsamında merkez 

Meram ilçesindeki bir villada polis 
ekipleri ile DEAŞ üyeleri arasında 
çatışma çıkmış, 5 terörist etkisiz 
hale getirilirken, 4 polis memuru 
da hafif şekilde yaralanmıştı. Olay-
la ilgili aralarında çatışmanın çıktığı 
evin sahibi M.Ö’nün de bulunduğu 
18 kişi gözaltına alınmış, adliyeye 
sevk edilen 12 zanlıdan 9’u tutuk-
lanmıştı. Tutuklanan zanlılardan 
2’si hakkındaki dosyanın tefrikine 
karar verildiği öğrenildi.

M.Ö’nün daha önce FETÖ/PDY 
soruşturması kapsamında tutuklan-
dığı, bir süre sonra serbest kaldığı 
öğrenilmiş, etkisiz hale getirilen te-
röristlerden birinin de daha önce 
terör örgütü PKK’ya üye olmak su-
çundan cezaevinde yattığı tespit 
edilmişti. n AA

Adil Öksüz’ün bacanağı tutuklandı

Konya’da çeşitli suçlardan aranan 61 kişi 
polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 
haklarında çeşitli suçlardan aranması bulu-
nan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 
Konya il merkezinde düzenlenen operas-
yonlarda hırsızlık, silahlı yağma gibi çeşitli 
suçlardan hapis cezaları bulunan 61 kişi, 
yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki 
işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye 
sevk edildi.
n İHA

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir otomobili düz 
kontak yaparak çalmak isteyen 2 kişi, polis 
tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay, dün 
saat 23.45 sıralarında Barbaros Mahallesi 
Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kapalı 
pazar yakınında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis 
cadde üzerinde şüpheli V.U. (24) ve A.E.’yi 
(20) ellerindeki tornavidayla birlikte yakaladı. 
Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 
V.U’nun sahte kimlik kullandığı, gerçek 
adının Sezer G. olduğu belirlendi. Sezer G. 
tutuklanırken, A.E. ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. n İHA

Konya’da aranan
61 kişi yakalandı

Otomobil çalan
hırsızlar yakalandı

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü, Müftülük tarafından 
açılan yaz Kur’an kursunda okuyan öğrencilere trafik se-
minerleri veriliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil 
Denetleme Büro Amirliği polis ekipleri, Alaylar Camisi’n-
de öğrenim gören yaz Kur’an kursu öğrencilerine, emni-
yet kemeri, cep telefonu, bisiklet kullanımı ve yaya geçişi 
konularında seminer verdi. İlçe Emniyet Müdürü Kasım 
Özdemir, eğitim ve denetimle trafik sorununun aşılacağını 

düşündüğünü, trafik konusunda da bilinçli nesiller yetişe-
ceğini belirtti.

Özdemir ayrıca, “Ayrıca öğrencilere günümüzde kul-
lanılması yaygınlaşan bilgisayar üzerinden internet orta-
mında işlenen siber suçlar, sanal ortamın sakıncaları ve bu 
çevrede yaşanılan asayiş, hırsızlık olaylarına karşı alınması 
gereken önlemler anlatıldı. Seminerler diğer cami ve kuran 
kurslarında devam edecek.” dedi. n AA

Kur’an kursu öğrencilerine trafik semineri

12 Temmuz 2017’de eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti.
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Hastaneye otomasyon sistemi kuruldu Göletlere 15 bin yavru sazan bırakıldı

Seydişehir Devlet Hastanesine 
otomasyon sitemi kuruldu. Sey-
dişehir Devlet Hastanesi Müdürü 
Abdullah Ağılcı, poliklinik gişele-
rinde geniş kalabalıkları önlemek 
ve hastalara daha iyi hizmet vere-
bilmek için bazı yenilikleri devreye 
soktuklarını kaydetti. Ağılcı, hasta-
nede uygulanan otomasyon siste-
minin Konya’daki ilçeler arasında 

ilk defa uygulandığını belirterek, 
şunları söyledi: “KİOSK cihazından 
yapılan işlemlerde Konya merkezi 
saymazsak ilçelerde ilk olma özelli-
ğini taşıyoruz. Ancak özel hastane-
lerde uygulanan mesaj sistemini 
de yaklaşık 10 gündür sorunsuz 
kullanıyoruz. Bu sistemin sağlıklı 
çalışabilmesi için binlerce telefon 
numarasını datalardan silip yeni-

den kayıt ettik ve  şükür sorunsuz 
çalışıyor. Yeniliklerimiz bunlarla 
sınırlı kalmayacak önümüzdeki 
günlerde çok güzel planlarımızı 
sizler aracılığı ile halkımız ile pay-
laşacağız. Sağlık adına tüm so-
runları çözmek için gece gündüz 
çalışıyoruz, çalışmaya da devam 
edeceğiz.”
n İHA

Seydişehir ilçesinde Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
görevlileri, balık popülasyonunu 
artırmak için bölgedeki göletlere 
15 bin yavru sazan balığı bıraktı. 
Seydişehir Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürü Yavuz Ünü-
var, müdürlük olarak Seydişehir 
bölgesinde balıkçılığı geliştirme 
projesi kapsamında çalışmaları 
sürdürdüklerini, buna istinaden 
ilçedeki göletlere 15 bin yavru 
sazan balığının salındığını söyle-
di. “Göletlerimizde zamansız ya-
pılan avlanmadan dolayı oluşan 
tahribatın önlenmesi amacıyla 
denetimlerimizi yürütüyoruz” di-
yen Ünüvar, şöyle konuştu: “An-
talya’dan getirilen yavru balıklar 
göletlere salındı. Bundan sonraki 
hedefimizi bölgeye has olan ve 
nesli tükenen Yağ balığı popü-
lasyonunu geliştirmek için Eğri-
dir Su ürünleri Araştırma üretim 

Merkezi ile yaptığımız çalışma ile 
yağ balığı yavrusu salacağız. Ba-
lık bırakmadaki amaç Seydişehir 

çevresinde balık üretimini ve balık 
popülasyonu artırmaktır.”
n AA

Hadim ilçesindeki kiraz üreti-
cileri, ayılardan gelebilecek zarar 
nedeniyle bahçelerinde ateş yakıp 
sabaha kadar nöbet tutuyor. Tür-
kiye’de kiraz hasadının en geç ya-
pıldığı yerlerden Konya’nın Hadim 
ilçesinde çiftçiler, büyük kısmı ihraç 
edilen Napolyon cinsi kirazlara ayıla-
rın zarar vermemesi için gece gün-
düz mücadele ediyor.  Toroslar’ın 
eteğindeki bahçelerinde geçimlerini 
kiraz üretimiyle sağlayan çiftçiler, 
kiraz hasadının başlamasıyla ağaç-
larına ayıların zarar vereceğinden 
endişe ediyor. Tedrgin olan çiftçiler, 
gruplar halinde sabaha kadar ateş 
yakarak nöbet tutuyor.

Hadim-Taşkent sınırında Dere-
başı mevkisindeki bahçesinde “ayı” 
nöbeti tutan kiraz üreticilerinden 
Kadircan Özağır, meyvelerin olgun-
laşmasıyla ayıların bahçedeki ağaç-
lara dadandığını söyledi. Yaklaşık 10 
gündür ayıların birçok ağaca zarar 
verdiğini anlatan Özağır, şöyle ko-
nuştu:

“300 kiraz ağacımız var. 2 bin 
rakımlı bu tarlamızda hasadın başla-
masından bu yana ayı nöbeti tutuyo-

ruz. Ayıdan korunmak için de gece-
leri ateş yakıp tüfeklerle bekliyoruz. 
Bir gece gelmediğimizde bile ayılar 
birçok ağaca zarar vererek kirazları 
yiyor. Ağacı kökünden söktüğü gün-
ler de oluyor. En son dün işimiz çıktı-
ğı için buraya gelemediğimizden do-
layı bahçeye girip 4 ağacımıza zarar 
vermişler. Duman kokusu almayın-
ca bunu çok daha rahat şekilde ya-
pıyorlar.” Özağır, bahçede 5 kişinin 
nöbet tuttuğunu ve yalnız başına 
nöbete kalmanın da tehlikeli oldu-
ğunu dile getirerek, şunları kaydetti: 
“Bu bahçe çok yüksekte olduğu için 
buraya ulaşmak hayli zor oluyor ama 
ekmek parası, yapacak bir şey yok. 
Her gün bunu yapıyoruz. Yüksek ra-
kımda olduğumuz için buradaki or-
manlarda yalnızca ayı değil, domuz 
ve kurtlar da var. Haliyle onlarla da 
mücadele etmek zorunda kalıyoruz. 
Domuz, yere sarkan dallardaki ki-
razları yiyor. Özellikle ayılar, olma-
mış kirazlara asla dokunmuyor. Ha-
dim’in kirazı meşhurdur. O yüzden 
mi bilmiyorum ama iyice büyümüş, 
güzel kırmızı olanları yiyorlar.”
n AA

Cihanbeyli’de açık
hava sineması

NEÜ Meram Tıp’a 
TSİK’ten cihaz bağışı

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Mikro-
cerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı 
tarafından, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fa-
kültesi Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalına 
mikro cerrahi operasyonlarının 
başarılı olup olmadığının ameliyat 
esnasında tespitini sağlayan SPY 
Kızılötesi Fluoresan Angiografi 
Perfüzyon ve Değerlendirme Ciha-
zı bağışlandı. 

Meram Tıp Fakültesi Hasta-
nesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatansev ve Başhekim Prof. Dr. 
Ahmet Tekin bağıştan dolayı va-
kıf yöneticilerine teşekkür etti. 
Hediye edilen cihazın cerrahide 
yeni ufuklar açacağına inandığını 
söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Nedim Savacı, “Ba-
ğışlanan cihazın, tıp eğitiminde ve 
hastaların operasyonlarının başa-
rılı geçmesinde olumlu etkisi ola-
caktır. Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu bu konuda hassas 
davranıyor. Konyalı iş adamlarının 
da bu konularda desteklerini esir-
gemeyeceklerini düşünüyorum” 
diyerek hayırlı olsun temennisinde 
bulundu. 

Mikrocerrahi ve Rekonstrük-
siyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Türker Özkan ise, cihazın 
10 sene sonraki teknolojiye sahip 

olduğunu ifade ederek, “Bu cihaz-
la Konya’daki akademisyenler çok 
üst düzey akademik çalışmalar 
gerçekleştirebilecek. Bunun dışın-
da birçok cerrahi branşta kullanı-
labiliyor. Yaralanmış olan dokunun 
canlı olup olmadığını anlamak için 
normalde 1 hafta beklemek gere-
kirken bu cihaz ile bunu anında 
tespit etmemiz mümkün” dedi. 

Prof. Dr. Özkan, Konya’nın, 
özellikle de Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinin bu aletin kullanıldığı, 
Rekonstrüktif Mikrocerrahi konu-
sunda üst düzey çalışmaları olan 
ve Türkiye’nin en önde gelen ku-
rumlarından birisi olduğunu sözle-
rine ekledi. 

Törende cihazın tanıtımına 
yönelik sunum yapıldı. Sunumun 
ardından teslim tutanakları im-
zalanarak plaket takdimi ile tören 
sona erdi. Meram Tıp Fakültesi 
Başhekimlik Toplantı Salonunda 
düzenlenen bağış törenine Me-
ram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Celalettin Vatansev, Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi Başheki-
mi Prof. Dr. Ahmet Tekin, TİSK 
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Türker Özkan, Plastik, Rekons-
trüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Sava-
cı, akademisyenler ve cihazı üreten 
firma temsilcileri katıldı.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi 
Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu

En modern hayvan 
barınaklarından biri

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyük-
şehir Belediyesinin yeni yaptırdığı 
Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Reha-
bilitasyon Merkezi’nde incelemeler-
de bulundu. Hayvan bakımevinde 
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
alan başkan Altay, Sahipsiz Hayvan 
Bakımevi ve Rehabilitasyon Merke-
zi’nin Türkiye’nin en güzel ve örnek 
barınağı ile rehabilitasyon merkez-
lerinden biri olduğunun altını çizdi. 
Hayvanlar için 1 milyon metrekare-
lik tahsisli alanda yaklaşık 100 bin 
metrekarelik çok güzel bir alan oluş-
turulduğunu belirten Altay, “Hem 
ameliyathaneler hem bakımların 
yapılacağı alanlar hem de sahip-
lendirmelerin yapılabildiği alanlar 
inşa edildi. Buraya gelen ve bakıma 
muhtaç olan hayvanlara steril or-
tamlarda ameliyattan diş bakımına 
kadar işlemler yapılıyor” dedi. 

Çevre düzenleme çalışmalarına 

devam eden Büyükşehir Beledi-
yesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi, 2 bin 500 
hayvan kapasitesine sahip. Tesiste 
tam donanımlı hayvan hastanesi, 
hasta ve yaralı hayvanlar için alt-
tan ısıtmalı 280 adet bireysel ba-
kım odası, 48 adet yarı açık gezintili 

çoklu köpek bakım bölümleri, 200 
adet köpek kulübesi, kedi evi, yem 
depoları, idari bina, sosyal tesisler, 
pet gösteri ve gezini alanı bulunu-
yor. Merkezde ekibi 7 gün 24 saat 
hayvanlar için acil müdahale, tedavi, 
hekim hizmetleri, bakım, temizlik, 
kısırlaştırma, işaretleme, aşılama ve 

kayıt hizmetleri veriliyor. Merkezde 
yıllık ortama 5 bin civarında hayva-
nın kısırlaştırılması, 5 bin civarında 
hayvanın tedavisi, 10 binin üzerinde 
hayvanın aşılanması ve 2 bin 500 ci-
varında hayvanın sahiplendirilmesi 
yapılıyor.
n İHA

Konya’nın Cihanbeyli İlçesin-
de Belediye Gençlik Meclisi tara-
fından organize edilen “açık hava 
yaz sineması” etkinliği büyük ilgi 
gördü.

Konya’nın Cihanbeyli İlçesinde 
belediye tarafından yaptırılan Ayşe 
Türkmenoğlu Hanımeli Parkı yeni 
bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 
Belediye Gençlik Meclisi tarafın-
dan organize edilen Açık Hava Yaz 
Sineması etkinliğinin ilki Amfi Ti-
yatroda gerçekleştirildi. Etkinliğe 
vatandaşların ilgisi büyük oldu. 

 Sinema gösterimi öncesinde 
kısa bir selamlama konuşması ya-
pan Cihanbeyli Belediyesi Gençlik 
Meclisi Başkanı Yavuzhan Kale, 
bugüne kadar meclis olarak top-

lumun her kesimine hitap eden 
farklı projeleri hayata geçirdiklerini 
belirtti. 7’den 70’e her kesime yö-
nelik çalışmalar yaptıklarını anla-
tan Kale, açık hava sinemasıyla da 
ilçede bir ilke imza attıklarını ifade 
etti. Kale “Etkinliğimizin ilk günü-
ne yoğun bir katılımın olması biz-
leri çok mutlu etti. Bize bu imkânı 
sunduğu ve Hanımeli Parkı gibi 
bir eseri ilçemize kazandırdığı için 
belediye başkanımıza çok teşekkür 
ediyoruz. Gençlik Meclis olarak 
sosyal yaşama yönelik bu tür et-
kinliklerimiz devam edecek” dedi.  

Etkinliğe katılan vatandaşlar 
da Cihanbeyli Belediyesi ile Beledi-
ye Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Kiraz üreticileri ayı nöbetinde
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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

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
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VASIFSIZ
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

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

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76



 6 TEMMUZ 201810  HABER - İLAN

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 
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 

√

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

Olimpiyat Sürücü Kursu, personeli ile 
yemekte biraraya geldi. Kentplaza AVM 
Cofemania’da düzenlenen etkinlikte yeni 
dönemde yapılacak çalışmalar konuşul-
du. Olimpiyat Sürücü Kursu İşletmenleri 
Medine Yapacak ve Yağmur Uzunoğ-
lu, kuruldukları günden itibaren kaliteli 
hizmet verdiklerini belirtti. Toplantıda 
kursun vizyonu, misyonu ve geleceğiyle 
ilgili konuların da görüşüldüğünü belir-

ten Yağmur Uzunoğlu, “Sürücü kursları 
trafik güvenliği açısından büyük önem 
taşıyor. Çünkü sürücüler bizden aldıkla-
rı eğitimler ile trafiğe çıkıyor. Onun için 
işimizi itinalı şekilde yapmamız gerekiyor. 
Bu misyon ve vizyon ile yola çıktık. Kurs 
bünyesinde önemli oranda başarı sağla-
dık. Yeni dönemde de kaliteli hizmet ver-
meyi sürdüreceğiz” dedi. 
n TEVFİK EFE 

Olimpiyat Sürücü 
Kursu, yemekte buluştu
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Mavi Tünel Projesi ile Akdeniz’e 
boşa akan sular Konya Ovası’na ak-
tarılarak Konya’nın önemli bir su 
ihtiyacı karşılandı. Bunun dışında 
farklı dış havzalardan su getirilmesi 
için çalışma yürüten Devlet Su İşleri 
(DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü, Ermenek 
kolundan ve Akçay kolundan olmak 
üzere toplamda 607 milyon metre-
küp suyun Konya Kapalı Havzasına 
aktarılacağı projenin yüzde 10’unu-
nu tamamlamış durumda. 

Konya’nın rüya projesi olan Mavi 
Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve 
Afşar Barajı’nda toplanan sular, 17 
kilometrelik Mavi Tünel vasıtasıyla 
mavi regülatöre iletiliyor. Buradan 
Apa Barajı’na aktarılan su, ovada 
çiftçinin kullanımına sunuluyor. 
Mavi Tünel ile akan sular, Konya 
Ovası’na can oluyor. Bunun dışında 
Konya Ovası’nın su ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla DSİ 4. Bölge Mü-
dürlüğü (Konya) dış havzalardan su 
getirilmesi konusunda farklı projeler 
de yürütüyor. Yenigün Gazetesi ola-
rak bu yılbaşında yeni projeyle ilgili 
detayları paylaşmıştık. Ermenek 
ve Akçay kolundan toplamda 607 
milyon metreküp suyun Konya’ya 
getirilmesi projesiyle ilgili çalışmalar 
hız kesmeden devam ediyor. Proje-
nin son durumuyla ilgili bilgi veren 
DSİ 4. Bölge Müdürü(Konya)  Birol 
Çınar, projenin harita çalışmasını 

tamamladıklarını, tünellerin jeoloji 
çalışmalarına başlanacağını söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Konya Kapalı Havzasına dış 

havzalardan su getirme çalışma-
larına devam ettiklerini kaydeden 
DSİ 4. Bölge Müdürü (Konya) Birol 
Çınar, Konya’ya Ermenek kolundan 
ve Akçay kolundan olmak üzere 2 
koldan su getirilmesi projesi üzerin-
deki çalışmaların sürdüğünü söyle-
di. Projeyle her iki koldan toplamda 
607 milyon metreküp suyun Konya 
Kapalı Havzası’na aktarılacağının 
bilgisini veren Çınar, projeyle ilgili 
son durum hakkında şunları söy-

ledi, “Konya’ya Ermenek kolundan 
462 milyon metreküp suyun top-
lam uzunluğu 51 kilometreye bu-
lan üç tane tünel vasıtası ile yapımı 
tamamlanan Avşar barajına, Avşar 
barajından Avşar hadimi tüneli ile, 
yine yapımı tamamlanan Bağbaşı 
Barajı’na aktarılarak buradan Mavi 
Tünel ve AHİ kanal ile  KonyaOva-
sı’na getirilmesi planlanıyor. Yine 
Akçay kolundan 150 kilometrelik 
suyun toplam uzunluğu 36 kilomet-
reyi bulan tünel ile Beyşehir Gölü’ne 
aktarılması ve buradan mevcut su 
yolunu kullanarak BSA ve AHİ ka-
nalları ile havzaya getirilmesi bu işin 
parçalarından biri. İki proje toplam-
da 607 milyon metreküp. Bu iki pro-
je beraber yürüyor. 

Bu iki projenin harita çalışma-
sını tamamladık. Tünellerin jeoloji 
çalışmalarına başlayacağız.  Proje-
miz şuanda yüzde 10 seviyesinde. 
Bu projeler uzun soluklu projeler. 
Özellikle planlama ve proje işlerini 
titizlik ile yürütüyoruz. Projemizde 
biten tesisleri diğeri beklemeden fa-
aliyete sokacağız. Jeoloji çalışmaları 
ve sondaj çalışmaları bu yıl biter ise 
önümüzdeki yılının sonuna doğru 
ilk bölümün inşaatını başlayabiliriz.” 

BARAJLAR GEÇEN YILA GÖRE İYİ
Çınar, Konya’daki barajların son 

durumu hakkında da bilgi verdi. 
Barajlardaki doluluk oranları geç-

tiğimiz yıla göre yüzde 13 arttığını 
dile getiren Çınar, sözlerine şöyle 
devam etti, “4 Temmuz 2018 itiba-
riyle Konya ve çevresinde bulunan 
23 depolamada doluluk oranımız 
yüzde 63. Geçtiğimiz yıl bu vakitler-
de doluluk oranı yüzde 50 idi.  Bu yıl 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 daha 
iyiyiz.  

Depolama tesislerimizde şuan 
için herhangi bir sıkıntı görülmüyor. 
Sulama sezonu da inşallah sorunsuz 
bir şekilde tamamlayacağız. Kon-
ya’nın sulama suyu ve içme suyu 
konusunda şuanda bir sıkıntısı yok.  

Bu su seviyelerine bu sene yağan 
yağışların büyük katkısı oldu. Kon-
yalı çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız 
su konusunda oldukça dikkatli ve 
bilinçli. Bizler yine suyun israf edil-
memesi konusunda vatandaşları-
mızdan bilinçli davranışlarına de-
vam etmesini istiyoruz.” 

İÇME SUYU HAYIRLI OLSUN 
2. Abdülhamid’in 150 yıllık rü-

yasının gerçekleştirildiği Mavi Tünel 
Projesi’nde, ilk kez ovaya su veril-
meye başlandığını ifade eden Çınar, 
“Konya’nın en büyük hayallerinden 
biri olan Mavi Tünel’den Konya’ya 

içme suyu getiren proje kapsamın-
da musluklardan Torosların memba 
suyu akmaya başladı. Bu Konya’nın 
en büyük hayali idi.  

Bizler bu projemizi bayram ön-
cesinde tamamladık ve KOSKİ’ye 
devrettik. Onlarda kademeli olarak 
çeşmelerden suları vermeye başla-
dılar. Konya’nın bir kısmı memba 
kalitesinde suyu içiyor. Aradaki fark 
da görülüyor. Konya’mız için hayırlı 
olsun. Bundan sonra Bağbaşı Bara-
jı’ndan sürekli olarak Konya’ya içme 
suyu gelecek” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ermenek ve Akçay kolundan 607 milyon metreküp suyun Konya Kapalı Havzasına aktarılacağı projenin yüzde 10’u tamamlamış durumda.  Harita 
çalışmalarının bittiği projede, tünellerin jeoloji çalışmalarına başlanacak. DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, “Bu projeler uzun soluklu projeler” dedi 

Suda iki önemli proje

Birol Çınar Konya’daki barajların son durumu hakkında da bilgi veren Birol Çınar, barajlardaki
 doluluk oranları geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 arttığını söyledi.
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Aklımı erişilmez, bilgimi ulaşılmaz 
sanma sevdalarım boşuna. Ömrümün 
uzun olacağı zannıyla hiçbir şeye aldır-
madan har vurup harman savurmam 
anlaşılır gibi değil. Kutsal kitaplarda zik-
redilen geçmiş ümmetlerin yaş oranıyla 
oranlarsam ömrümü, en uzun yaşama 
ihtimali olsa bile, onların uyuma saat-
leri, dinlenme saatlerine yetişebilmem 
için yanıma üç beş kişi daha almalıyım.

Bir avuç insanı, dokuz yüz elli se-
nenin dokuz yüz senesinde anca kur-
tarabilen, elçinin metanetini, sabrını ve 
azmini, o büyük sandığım aklımın an-
laması da mucize. Böbürlenerek, çaka 
satarak, dolaşmalarımda uluorta nafile. 
Kendini beğenmiş beniâdem olarak bir 
kez görebilsem cismimi aynada, ma-
dalyalarım gözardı edilirse, ne kadar 
da çelimsiz ve gösterisiz olduğumun 
farkına varacağım.

Böbürlenmemin yegâne kaynağı, 
yaratıcımın üzerime atfettiği ulvilik, 
boynum taktığı muska,  sırtıma verdiği 
urbadır. Bunlarsız bir hiçim ama anla-
yabilmek ya da kavramak için o koca-
man sandığım cüce aklımı hareket etti-
rebilmem gerekiyor. Umursamıyorum, 
farkına varmıyorum, kafa yormak iste-
miyorum bu hilkat garibesi yaratılışımın 
üstünlüğünün, süsünün, ne olduğunu 
anlamak için. Aldığım madalyaları ken-
di bileğim, kendi yüreğimle aldığım ya-
nılgısına kapılıp adeta meydan okuma 
çabaları içine düşüyorum.

Ustam kaç keser eksikliğiyle sür-
müşse beni mezada, o kadar kudretim 
ve takatimin olduğu gerçeği, bir türlü 
göstermiyor kendini nerde unutmuş 
ne ye satmışsam beş paraya. Bilincim 
bilinçsizce takip ederken üç günlük 
ömrümü, ömrünün sayısını ne kadar az 
olduğunu düşünmeden dalıyorum ha-
yata kulaçlamasına. Gölette yüzme ça-
balarım, okyanusta yüzen dev balinalar 
görkeminde. Sanki koskoca okyanusu 
iki ellerimle alıp göksümden aşağıya 
itiveriyorum kahramanca. Oysa ayağa 
kalkınca ayaklarım yerdeki çakıllara 
değiyor ama ben bunu hissetmek bile 
istemiyorum. Bir kuğu edasıyla suyun 
yüzünde yüzer gibi dolaşıyorum o kö-
şeden bu köşeye.

Okyanuslar benim, yüce dağlar 
benim, eğnin ovalar benim, diğerleri 
ise, biçarelere vakitli vakitsiz verdiğim 
hediyelerim, bağışlarımdan başka bir 
şey değil. Çok çalışkan, çok mahir ol-
malıyım, bunca kazancı, bunca varlığı, 
elli sene, yüz sene gibi bir zamanda 
toplayıp pervasızca dağıttığıma göre. 
Başka bu bonkörlüğüme ne söz söy-
lenir bilemiyorum. Oysa bu devasa 
yapımı sarsan, bir diş ağrısının o koca 
bünyemde yaptığı depremler, beni yer-
den yere vuruyor zaman zaman. Ben 
bu nöbetleri, alıp verdiğim bir nefes gibi 
hiçe sayıyorum atlatınca. O deprem da-
kikaları, yer kürenin ayaklarımın altında 
nasıl sallandığını farkına vardığım anlar 
olsa bile, çabucak unutuyorum bu bün-
ye sarsıntılarını.

Her sarsıntıdan sonra bileniyor, 
unutkanlığıma bürünüyor, geçmişe 
bir sünger çekiyor, hiç olmamış gibi 
yeniden diklenmeye çalışıyorum ha-
yata karşı, kendimce bitmez sandığım 
yetmiş seksen yıla. Zaman zamanda bu 

yapıma, başka bahaneler uydurmaktan 
da geri

kalmıyorum hani. Mesela şöyle di-
yorum: “ yok canım o dokuz yüz otuz 
sene, kırk sene, elli sene, bizim bildiği-
miz sene değildir. O seneleri biz anlaya-
mayız. Değilse yaşa yaşa bitmez. İnsan 
yaşarken usanır.” Oysa bu bahane, 
hırsız minare darbı meselinden başka 
bir şey değildir. Olsa olsa okumak iste-
meyen öğrencinin sudan sebeplerle ya 
öğretmeni ya

da sınıf arkadaşını bahane ederek 
okulu terk etmesidir.

Bir ben değilim aslında bu geze-
ğende öyle ölmeyecekmiş gibi yaşa-
yan âdemoğlu. Aksini düşünenler yok 
denecek kadar azdır. Hiç de yadırga-
mamalıyım bu gidişatı. Hayatında bir 
ilmihal kitabını baştan sona okumadan, 
üç sayfayı gözden geçirdikten sonra 
kendini dini

konuda fakih sayanlarla, iki ekmek 
çalanların, nezarethanede bir gece ge-
çirdikten sonra kendini beşeri hukukta 
uzman sayanların cirit attığı bir ülkede, 
doğuştan mevhibe sahibi olanları unut-
mamalıyız. Zira seçkin insanlar hep 
kendiliklerinden ilim irfan sahi oluver-
mediler mi?

Hepimiz seçkin, seçilmiş insan 
olma sevdasındayız. Ama hiçbirimiz 
seçilenin hangi ortamlardan geldiği ve 
seçilmeden önce nasıl biri olduğuna 
dönüp bakma zahmetine katlanma 
ihtiyacını hissetmiyoruz. Her bedene 
bir urba, her urbaya da bir bedenim 
var benim. Urbam bedenime uymazsa 
bedenimi, bedenim urbama uymazsa 
urbamı değiştiriyorum. Tüm zaman-
larda ve mekânlarda; karada, havada, 
denizde her yerde, kendime göre bir 
yaşam tarzım, bir hayat hikâyem var. 
Diğer mahlûk bu özeliklerinin farkında 
değillerdir. Bir balina karada yaşamayı 
başara bilse, ya da karadaki güve-
nin farkındalığına varabilse öyle gece 
gündüz sularda debelenip durmazdı. 
Hakeza dağlar kıralı suya inince avının 
ve azığının bolluğunun farkına varabil-
seydi öyle dolanıp durmazdı dağ bayır 
demeden. Bu haslet bana ait, bizatihi 
şahsıma, bunu ben bilir, ben başarı-
rım...

Mademki verilmiş hükümranlığım 
bu âlemde, kullanmalıyım dur durak 
bilmeden. Uzun ömrümün bitmek tü-
kenmek bilmeyen mevsimleri, ayları, 
günleri ve saatlerini yaşamalıyım kana 
kana. Daha vakit çok, yol kısa zaman 
uzun. Hüzün nöbetlerimi kısa, sevinç 
anlarımı uzun tutmalı, gam almalıyım 
hayattan. Geçmişin örneklerini ken-
dine, geleceğin şöhretlerini kendime 
mâletmeliyim. Saltanatın sarhoşlu-
ğunda yaşamalı, zamanın sabahında 
avunmalıyım uzun uzun. Bileğimin bü-
külmez, yüreğimin sökülmez olduğunu 
haykırmalıyım zamanın sağır kulakları-
na. Ağlamak, nisan yağmurları gibi ilaç 
olurken arzın kuraklığına, sevinçlerim 
bir tufan olmalı sahipsizlerin yurduna.

Ne dert çeken sinelerden haberdar 
olmalı nede kavrulmuş yüreklere mel-
tem olmalıyım temmuz sıcaklarında. 
Sahra çiçeklerinin yaşama hevesine 
ilham verme yaşlarımı, damıtmalıyım 
göz pınarlarımda. Onu isteyene vermek 

varken boşa akıtmalı, 
beyhude isteklere ama-
de etmeliyim bencilce. 
İşte hayattan anlayabil-
diklerim bunlar. Varoluş 
gayesinden habersiz, 
saltanatlar kuran ve nice 
ümmetlerin tarumar olu-
şuna seyirci kalan insan 
kimliğimle, hayatın son 
noktasını koyan mühür-
darı olma anlayışımın, 
nüvesi, özü bu. Sahte kahramanlıkları-
mın gerçeğin karşısındaki sığ duruşu, 
yüreğimin devinimlerini köreltmiş, 
işlevsiz hale getirmişte farkında bile 
değilim.

Başıboşluğumun farkında olsam 
da kabullenmiyorum. Gerçek, bir şu-
bat soğuğu gibi çarpılsa da yetmişlik 
suratıma, törpülüyorum hissetme du-
yularımı, yakıyorum sinir uçlarımı bir 
bir. Soğuklar benim, sıcaklar benim, 
mevsimler tenimdir, seneler bedenim. 
Böylece hep birlikte dolaşıyoruz bu 
gezegende. Gezegenim, ilhamını ben-
den alıyor tutunabilmek için hayata. 
Gözleri görmeyeninin başka bir duyu 
organı olabileceği gerçeği bağlamıyor 
beni. Kaçışlarım bundandır, uçuşlarım 

bundan. Rüzgâr, ateş, su, gök ve yer 
ne varsa bu gezegende hepsi benim 
gölgemde yaşayan yaratıklardan başka 
bir şey değillerdir. Onlar sultanlığımın 
emrine amade olmuş, kerameti ben-
den menkul yaratıklardır. Emirlerini 
benden, emirlerini bana itaat etmek için 
alırlar.

O, emri veren, şahsıma hizmette 
kusur etmemeleri yönünde sıkı sıkı 
tembih etmeli ki itaatte kusur etmiyor-
lar. Oysa ben, isyan etmeleri halinde 
cezalandırılacakları korkularının ben-
den kaynaklandığını bildikleri zannıyla 
hareket ettikleri bilginçliğiyle yaşıyo-
rum. Korkularının benden de öte bir 
amirin kudretinde olduğunu bilmem, 
bir şey eksiltmez bende. Yanılgım; “ol 
deyince bir kez var oldu cıhan” ilkesi-
ni unutkanlığımla alabora olmamdan 
kaynaklanıyor. Tüm yaratıkların bir tek 
yaratılmışa hizmet için yaratıldığını bile 
bile küstahlığımdan taviz vermemek 
için, elimden gelenden daha fazlasını 
yapma sarsaklığına kapılıyorum.

Uçmanın anatomisini yaparken 
uçmayı, yağmurun tahlilini yaparken 

yağdırmayı beceremez, 
böyle bir güce sahip ol-
mak gibi bir yetimin olma-
dığının farkında lığına eri-
şemezken, tahmini hava 
raporları verip tahmini 
tahlil sonuçlarıyla aldatma 
pehlivanlığına

soyunuyorum geze-
genimi. Başka gezegen-
den misafir gelmiş gibi 
kuruluyorum yaşamın 

şiltesine, heves ağaçlarını dumura 
uğratarak uzuyorum fakir düşlerimle 
avutarak kendimi. Hayat, söylemimle 
yaşantım arasında bir avuntu gibi du-
rurken, onu gayesine denk düşecek 
şekilde şekillendirme gibi bir mihneti 
kendime ilke edinmekten adım adım 
kaçma yolarını arıyorum.

Gelmem gereken yoldan gelmek 
ya da gitmem gereken yoldan git-
mek varken kolaydan, adeta kendimi 
dünyada yapılacak en büyük maraton 
yarışında galibiyet kürsüne çıkmaya 
hazırlıyorum. O kürsü ki kendi hem-
cinslerim tarafından üretilmiş yapay 
bir nefis kabartısından öte hiçbir fayda 
sağlamayacaktır ilahi buyruk karşısın-
da. Bu uğurda harcadığım çabanın, 

göze aldığım riskin milyonda birini bile 
koyabilsem önüme hedef olarak, ken-
disine ulaşmamın kaçınılmaz olduğunu 
bildiğim halde bilmezlikten gelmeyi 
yeğliyor olmayacaktım ihanet ederek 
kendime. Benki tüm hainlikleri bildiğim 
halde hain olmadığım vesvesesine kap-
tırmışım kendimi. Bu tapum, en büyük 
dedemden kalan tek yadigâr olmalı ki 
vazgeçemiyorum ondan ilelebet. Vaz-
geçsem de bu vazgeçmelerimi zaman 
zaman çiğniyor, yeni bir vazgeçme 
doğrusu oluşturuyor, kendimi yeniden 
organize etme yoluna gidiyorum.

Yolların çatallığını yüreğimin çatal-
lığına, dünlerin kerametini kendi kera-
metime yorumluyorum. Gelen günlerin 
geçen dünlerden daha da zalim oldu-
ğuna aldırmıyorum. Vurdumduymazlı-
ğımla vurgunculuğumu beceri haneme 
yazıyorum kibarca. Nice Alplerin günün 
birinde piri fani olduğunu görmezlikten 
geliyorum. Yarın kendimin de görül-
mez olacağı günlerin soluklarını his-
setsem de ensemde, onu bir meltem 
rüzgârıyla karıştırma avuntularım se-
vimli geliyor bana. Asıl oyunun, yaşam 

denilen kavganın, üstünde ateş yanan 
toprağın hakkını yeme küstahlığı oldu-
ğunu düşünmek istemiyorum.

Düşünmek başlı başına bir külfet 
geliyor bana. Bir haile. Geriye bakışla-
rım, narçiçeklerinden başka güzellikleri 
hatırlatsınlar istemiyorum. Miskiamber 
kokuları burnuma, tüm güzellikler göz-
lerime, meftun olsunlar,  cariyeler gibi 
dolasınlar etrafımda. Güzelliklerin ardı 
arkası kesilmesin, çirkinliklerle bağlan-
tım ilintim olduğu yönündeki varsayım-
lara itibar gösterilmesin. Yapmacık de-
vinimlerimle attığım adımlarım sınırsız 
rakamlarla çarpılıp toplanırken, doğru-
dan sapmalarım görmezlikten gelinsin 
hasıraltı edilsin. Gelişimde şanlı olsun 
gidişimde. Çıkmaz sokakları çıkar, ye-
nilir yutulur olmayan soykalıklarımı 
masuma yaptığım, saflığımdan işledi-
ğim unutulmamalı. Veren güçlü alanı 
her zaman mazur görebilir elbet. Yalnız 
zayıf olduğumu anlayabilme erdemine 
ermemiş olacağım ki her istemediğim 
nöbetler gibi bu nöbetimde dakikalar-
dan daha fazla sürmemektedir.

Hilkatime aykırı olarak tutulduğum 
sara nöbetleri kadar direnebilsem şeh-
vetin karşısında, aşılması güç dağlar-
dan daha yüce aç bırakılması imkânsız 
ovalarından daha bereketli olacağım 
kesin ve tartışmasız bir gerçektir. Öyle 

olmasına karşın bu gerçeğin
Kendisi de içimde yaktığım yangını 

söndürmede faydasız meltem rüzgârı, 
zayıf, anlamsız ve biçare kalıyor. Yak-
tığım yangında ısınmak isteyişimde 
kendimi avutmadan başka bir işe 
yaramıyor. Zira ateşimin mevsimsiz, 
zamansız ve yersiz yanışı, ucubelikten, 
basiretsizlikten başka bir yafta bırakmı-
yor ardında alıp giderken beni.

Kimsiz kimsesiz çocukların oyu-
nunu bozuyorum, düzen kurdum, 
oyuna bir şekil verdim diye avuturken 
kendimi. İnsanlığın teknolojide kat et-
tiği mesafenin güya azameti gözlerimi 
kamaştırıyor. Bunların bir kaçını öğren-
mekle de kendimi yeryüzünde sözüm 
ona bir şey

bilir sınıfına istif ediyorum. Her 
gülenin sevinçten, her ağlayanında 
üzüntüden ağladığına aldanan gös-
termelik yanım, bu basit basiretsizliği 
bile anlamakta ne kadar aciz olduğunu 
fısıldamıyor kulaklarıma. En ileri icadın 
sonsuz kudret sahibi yaratıcının insan 
gibi zayıf bir varlığa vermiş olduğu 
birkaç kırıntının ürünü olmaktan öteye 

geçemeyeceği bilgisi unutuluveriyor iki 
vakit arasında.

Kuşlar uçmayı unutmuyor, her 
kanat çırpışlarında yaratıcıyı tespih edi-
yorlar da ben ağır aksak yürüme devi-
nimlerimi bir şey sayarak efeleniyorum 
gezegenimde. Faziletimin omzuma 
yüklenene emanetten kaynaklandığını 
salıveriyorum bulanık sulara. O sular 
ki ol deyince itirazsız duruluyor varo-
luş hikmetine itaat etmekten bir lah-
za kendilerini alıkoymuyorlar. Bense 
heybesinde alıç taşıdığım halde ayarı 
henüz keşfedilmemiş altın tacirleri gibi 
dolaşıyorum ayağımın altında titreyen 
itaatkâr toprağın zikir seslerini bir bir 
tıkama çabaları göstererek.

İyi bir tacir olamadığım belli, bari 
iyi bir müşteri olabilseydim oda yeterdi 
ama galiba ikisinden de daha çok kat 
edeceğim yolum olacak. Ben bulanık, 
dolanık, dolaşık, bulaşık biriyim. Ağ-
lamakla gülme anlarımı bile karıştırı-
yorum. Ana rahminden yenidünyaya 
gelen sabiler bile ne istediklerini dile 
getirmekte benden daha maharetliler. 
İsteklerini ağlayarak, sevinçlerini te-
bessüm ederek, coşkularını haykırarak 
ortaya koyuyorlar. Bense yanınca sevi-
nen, rüzgâr alınca da ağlayan bir yaratık 
portesi çiziyorum uzaktan bakınca. Zira 
maddi kazancım sevincim, manevi 
kazancım ise üzüntüm gibi duruyor 
önümde. Verilen selalar dün bir şeyler 
hatırlatırken, günden güne bir şeyleri 
unutturuyor gibiler.

Ruhuma üflenene sur’un küllen-
miş kalbimin altında kalan közleri yeni-
den alevlendirmesini beklenirken, külü 
olmayan közlerin alevini ateşleyince 
cismim yandığının farkına varmadan 
beynimden çıkan dumanları ‘ocağım 
tütüyor’ sanıyorum. Tüten ocakta 
yananın kendim olduğunun farkına 
varmadan sarsalaca bir sevince dalı-
yorum. Yangında bedeni yanan ya da 
bedeni siyah olduğu için uzaktan dişleri 
parlayan insanı seviniyor sandığım gibi 
dişlerlimin parlamasıyla etrafımı yanıl-
tırken kendimi kandırdığımı anlamıyo-
rum bile...

Körlüğüm öylesine kaplamış ki 
benliğimi, gözlerimi bile şartlamışım 
hilkate aykırı şeyleri iyi, uygun şeyle-
ri kötü olarak görmeye. Bilgisizliğim 
bilgim, bilinçsizliğim dengim olmuş 
omzumda duran urganın iki ucunda. O 
urgan ki ne kadar boynuma yakın olur-
sa olsun hatırlatamamış bana bir gün 
dolanıvereceğini boynuma. Biryanda 
urgan boynuma son görevini yapmak 
için gelip giderken gün sayarken, diğer 
yanda boynum kalınlatmaya çalışmış 
kendini karşı koymaya hazırlayarak. 
Geriye kalan ruhumla nefsim arasın-
daki savaş tamtamları devam ederken, 
hakkın şamarını hissedecek her beni 
âdem gibi neyi beklediğini bilmeyen şe-
kavet’im, umulur ki o beklenmeyen an 
gelmeden kırar nefsin esaret zincirini 
açılırken  iklimine...

Dürülmüşüm, bürülmüşüm mad-
denin yorganının farkına varmadan 
uluorta dolanırken. Yeter beklediğim, 
saklandığım sahte sütrelerin arkasında 
kendime zırh sanma sevdalarına kapı-
larak. Kır esaret zincirimizi göster bize 
hürriyet güllerini ya Nuh!

YA NUH!...

Tartıştığı kişi tarafından sokak
ortasında satırla yaralandı

Söndürülmemiş İzmarit, saman 
yüklü 2 römork ve traktörü yaktı

Karaman’da bir kişi, tartıştığı 
şahıs tarafından sokak ortasında 
satırla yaralandı. Olay, Seki Çeşme 
Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, N.A.A. (42) 
ile M.Ö. (39) arasında tartışma çık-
tı. İddiaya göre, ikili arasında arbe-
de yaşanırken, M.Ö. elinde bıçakla 
kaçmaya başladı. N.A.A. da evinden 
aldığı satırla şahsı kovaladı. N.A.A, 
Mehmet Akif Ersoy Lisesi önünde 
yakaladığı M.Ö’yü satırla vücudu-
nun çeşitli yerlerinden yaraladı. 
Kavgayı gören vatandaşlar durumu 
hemen polis ve sağlık ekiplerine bil-
dirdi. M.Ö, olay yerine gelen sağlık 
ekipleri tarafından Karaman Dev-
let Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli 

N.A.A. ise polis tarafından gözaltına 
alındı. 

İddiaya göre, N.A.A’nın kendi-
sinden habersiz şekilde evinde bu-
lunduğunu gördüğü M.Ö. ile kavga 

ettiği, sonrasında M.Ö’nün evde ka-
çarak uzaklaşmaya çalışırken olayın 
meydana geldiği ileri sürüldü. Olay-
la ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA

Tuzlukçu ilçesinde iddiaya göre, 
söndürülmemiş izmarit atılan sa-
man yüklü traktör ve 2 römork alev 
alev yandı. Olay, Akşehir-Yunak 
karayolunun 35’inci kilometresin-
de Mevlütlü Mahallesi yakınlarında 
meydana geldi. Rifat Ö. (38) yöne-
timindeki saman yüklü 42 Y 562 
plakalı traktör, seyir halindeyken 
alev aldı. Bu sırada, traktöre bağlı 2 
römorktaki samanlar da öne devril-
di. Saman ve römorklar da yanmaya 
başladı. Araçtan inen Rifat Ö.’nün 
ihbarı üzerine olay yerine jandarma 
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye 
ekipleri yaklaşık 1,5 saat süren ça-
lışmayla yangını kontrol altına aldı. 
Sürücü Rifat Ö., olayı anlatırken, 
“Yangını fark edince hemen aşağı-

ya indim. Yanan saman balyalarının 
traktörün üzerine düşmesi sonucu 
2 römork ve traktörüm tamamen 
yandı” dedi. Yangına yoldan geçen 

bir araçtan atılan söndürülmemiş 
izmaritin neden olduğu iddia edildi. 
Soruşturma başlatıldı.
n İHA

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı’nı ziyaret ederek Editör Masası Özel’in konuğu oldu. Başbakan 
Yıldırım, “1 Kasım seçimlerine göre AK Parti’nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır” diye konuştu 

‘AK Parti olarak mesajı aldık’
Editör Masası’nda ilk ve son defa 

bir başbakanın ağırlandığının ifade 
edilmesi üzerine Yıldırım, “Bundan 
sonra Cumhurbaşkanımızı ağırlarsı-
nız” ifadesini kullandı.

Son bir haftanın yoğun kampan-
ya döneminin ardından ilaç gibi gel-
diğini söyleyen Yıldırım, bu süreçte 
ailesine daha çok zaman ayırma fır-
satı bulduğunu dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli’nin erken seçim çağrısı, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini 
açıklaması, kampanya, ittifak süreci 
ve seçim sonuçlarına ilişkin değer-
lendirmesi sorulan Yıldırım, erken 
seçim çağrısında olduğu gibi Bah-
çeli’nin zaman zaman böyle sürpriz 
çıkışlarının olduğunu belirtti. MHP 
ile ittifak yaptıklarını ancak seçim 
tarihinde ittifak yapmadıklarını ve 
seçim tarihini yetkili kurullarda 24 
Haziran olarak benimsediklerini 
vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Seçim bir kere sokağa 
ağızdan düştü mü ondan sonrasını 
yönetmesi zor. Herkes frene basar ve 
hele şu seçim geçsin de ondan sonra 
bakalım gibi bir davranışa yönelir. O 
yüzden de bu seçimlerin yapılması 
gerekiyordu. Seçim bitti, artık ge-
çim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, 
tatile giden tatilini planlayacak ve 
hayat tüm yönleriyle devam edecek. 
Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir 
keskin rekabete dönüşmesini iste-
mezdik. Nihayet bir cumhurbaşkanı 
seçeceğiz, parlamentoda vekilleri 
seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı ta-
raftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. 
Adayları teke düşüremediler ama 
anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep 
Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa 
olsun. Hedef yok, hedef bir başkan, 
cumhurbaşkanı seçmek üzere değil 
mevcut cumhurbaşkanının seçilme-
mesi üzerine ittifaktı. Tabi bu ittifakı 
millet gördü, Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu şartları değerlendirdi. İç ve 
dış tehditler, ülkemizin kısa, uzun ve 
orta vade hedefleri. Bir de karşı ta-
raftaki adayların retorikten söylem-
den öte eller tutulur bir şeyleri, arka 
planda bir tecrübe yok. Tüm bunları 
vatandaşlar değerlendirdi.”

Yıldırım, vatandaşın vereceği ka-
rarın geleceğini, yaşamını çok yakın-
dan ilgilendirdiğine, bütün bunları 
özeti olarak seçim sonuçlarının orta-
ya çıktığına dikkati çekti.
“AK PARTİ OLARAK MESAJI ALDIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın en yakın adayla arasın-
da 11 milyon oy farkının olduğunu 
anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu: 
“1 Kasım seçimlerine göre AK Par-
ti’nin oyunda, milletvekili sayısında 
düşme var. Bu da bize bir mesajdır. 
AK Parti olarak bu mesajı aldık. Şu 
unutulmamalı ki biz hem cumhur-
başkanı adayımızla hem de milletve-
kili seçimlerinde ittifaktı. Aynı sütun 
altında seçime girdik. Seçmen şöyle 
değerlendirdi. Bunlar bir parti gibi 
davranıyorlar ha buraya ha oraya 
vermişiniz diye düşünenler de oldu. 
Böyle kampanya da tabanda yapıldı. 
Hem MHP hem bizim tarafta sınırlı 
da olsa yapıldı. Bazen bu üst düzey-
de rahatsızlık oluşturdu. Biz buna 
hemen müdahale ettik. Burada bir iç 
yarışa ihtiyaç olmadığını, amacımızın 
bir olduğunu belirttik.

Neticede sonuçlar ortada. Bizim 
kaybolan oylarımız ortağımızda, or-
tağımızın kaybolan oyları da başka 
bir partide. Sonuçta herkes memnun 
halinden. Parlamento yapısı da bu 
haliyle herhangi bir sorun teşkil et-
miyor. AK Parti’nin içinde olmadığı 
hiçbir yasama faaliyeti sonuç çıkar-
maz. Bu da ortaya çıkmıştır. AK Parti 
ve MHP olarak Meclis’in en güçlü 
grubunu oluşturuyoruz.” Binali Yıl-
dırım, yeni sistemde artık uzlaşma 
kültürünün daha çok gelişmesi ge-
rektiğini vurguladı. Yeni sistemde 
icranın sandıkta cumhurbaşkanına 
verildiğini, onun işlerini yapması için 
de ihtiyacı olan, cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri gibi yasal araçlarının 
olduğunu belirten Yıldırım, mem-
leketin işlerini görmek, vatandaşın 
beklentilerini karşılamak için ihtiyaç 
duyulan yasal altyapının mevcut ol-
duğunu kaydetti.
“BİZ HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPARIZ”

Yeni sistemde Meclisin daha 
önce görülmeyen ve ilk defa oluşa-
cak bir Meclis olacağı belirtilerek, 
“Bu kadar yasama ve denetim faali-

yeti güçlendirilmiş yeni Meclis’in ilk 
başkanını Binali Yıldırım ismi olarak 
zikredebilir miyiz” sorusuna, Yıldı-
rım, “Bunun kararını ben vermem. 
Şöyle söyleyeyim; liderim, partimizin 
genel başkanı ve partimiz ne yönde 
karar alırsa, neyi münasip görürse 
biz her türlü görevi yaparız. Bu da 
çok uzun bir süre değil, yakında ne 
olacağı belli olur.” cevabını verdi.

“24 HAZİRAN ASLINDA 
16 NİSAN’IN UYGULAMASIDIR”
Artık 15 Temmuz yaşandıktan 

sonra bu işin dönüşünün olmadığını 
ve mutlaka bu meselenin kökünden 
çözülmesi gerektiği kanaatinin top-
lumda da yerleştiğini vurgulayan 
Yıldırım, şunları kaydetti: “Tabi o dö-
nemde, önceki yıllara göre aynı gücü-
müz yoktu. Tek başımıza bu işi yap-
ma şansımız yoktu. Olduğu zaman 
yapamadık, başka işlerle uğraşmak-
tan; olmadığı zaman da bu sefer ora-
da da Sayın Bahçeli ile hatırlayacak-
sınız 2016’da gene bir sürpriz yaptı. 
Çıktı, ‘Bu işler böyle gitmiyor, fiili du-
rumu hukuki şekle dönüştürmek la-
zım, başkanlık sistemi olması lazım’ 
dedi. Ondan sonra bu süreç başladı. 
Sayın Bahçeli ile görüşmelerde bire 
bir ben bulundum, arkadaşlarımızla 
yaptık ve Meclise getirdik.16 Nisan 
2017’de milletin onayına sunduk, 
orada da kabul edildi. 24 Haziran 
aslında 16 Nisan’ın uygulamasıdır. 
Vatandaş ‘Kabul ettim bir sene önce, 
şimdi de seçim yapılıyor, kabul etti-
ğim şeyin gereğini yapıyorum’ dedi. 
Ama bizim muhalefet adayları, Allah 
canlarını sağ etsin, ona karşı çıktılar. 
16 Nisan’ı kabul etmediler. Çıktılar, 
‘Biz, bunu değiştireceğiz, geri gö-
türeceğiz, sistemi değiştireceğiz.’ 
Vatandaşın bu ağırına gitti. ‘Ben bir 
sene önce bu kararı vermişim, sen 
benimle niye inatlaşıyorsun? Sen bu 
sistemde ne yapacağını söyle.’ Bu 
mesajı verselerdi belki daha iyi olur-
du, çok ümit etmiyorum ama biraz 
daha iyi olabilirlerdi.”

“CUMHURBAŞKANI RAHATI 
SEVMEYEN BİR ADAM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile çalışmanın kolay mı zor 
mu olduğunun sorulması üzerine 
Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu soru çok zor, hem de kolay. 
Cumhurbaşkanı, rahatı sevmeyen 
bir adam. Rahat olmak isteyeni de 
sevmiyor. Anlatabiliyor muyum? 
Kendi de rahat etmez, yanındakini 
de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş 
şekli var. Buna alışık olmayanlar, bu 
yolculukta dayanamazlar. Bu da ne-
reden kaynaklanıyor? Memleketin 
meselelerine olan hassasiyetinden 
kaynaklanıyor. İstiyor ki hiçbir yerde 
aksaklık, yanlış olmasın. Ama Tür-
kiye büyük bir ülke. Kilometrelerce 
uzakta bir olay oluyor. Onu sizin an 
be an yönetmeniz mümkün değil. 
Oradaki idarecilerin aynı hassasiyeti 
taşıması lazım. Tabii ondan üzülü-
yor. Duygusal yönü çok kuvvetlidir.” 
yanıtını verdi. Seçim akşamı İstan-
bul’da toplanan kalabalığın içinde 
bir çocuğunun ayağının sıkışmasının 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok et-
kilediğini aktaran Yıldırım, “Duygu 
doruktaydı. Ağlıyordu, telefonda ko-
nuştuk. Ne seçim kazanması, ne o 
coşku... Hepsi gitmiş. Tüm dikkatini 
oraya vermiş. Ve hatta bir ara gel-
memeyi, iptal etmeyi bile düşündü. 
Sonra işler biraz daha normalleşince 
geldi. Buradaki binlerce insanı da ih-

mal etmedi” diye konuştu. Başbakan 
Binali Yıldırım, ayağı sıkışan çocu-
ğun durumun iyi olduğunu bildirdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZLA 
ÇALIŞMAK KEYİFLİ BİR İŞ”

Başbakan Yıldırım, “Cumhur-
başkanımızla çalışmak keyifli bir iş. 
Ben, kendisini 1978’den beri bilirim. 
Beraber belediyede çalıştık. Son 16 
yılda kabinesinde görev yaptık. Son 
2 yıldır başbakan olarak yine birlik-
te çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra 
da Rabbimiz ömür verirse, bu bir-
likteliğimiz devam edecek. Ülkemiz, 
milletimiz için çalışmaya devam 
edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.  
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Mu-
harrem İnce’nin “Önümüzde yürü 
denirse, yürümeye hazırım” ifadele-
rinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, 
“Yürüyecek miymiş? Niye yürüyor? 
Seçim bitti, niye yürüsün? O zaman 
beraber, Kılıçdaroğlu’nu alıp, tekrar 

Ankara-İstanbul yapabilirler. Yalnız 
başına niye yürüyor?” dedi. 

Başbakan Yıldırım, “Muharrem 
Bey, tabii haklı olarak, seçimlerde 
partisinin üzerinde bir oy, destek 
aldığı için biraz şey oldu. Bunu bir 
sonuca dönüştürmek istiyor. Ama 
isterseniz onların işlerine fazla ka-
rışmayalım. Onlar kendi aralarında 
halletsinler.” yorumunu yaptı.

“TÜRKİYE AÇIKLA
BÜYÜYEN BİR ÜLKE”

Türkiye’nin artık çok açık bir şe-
kilde kararını verdiğini dile getiren 
Yıldırım, şöyle konuştu:

“Türkiye’yi 2023’e taşıyacak 
hükümeti ve cumhurbaşkanını seç-
miş. Meclisini de aynı gün seçmiş. 
Bundan sonra yapılması gereken 
milletin verdiği bu kredi ile ülke-
mizin önündeki sorunları çözmek. 
Gerçekçi olmamız lazım. Türkiye 
‘açık’la büyüyen bir ülke. Nasıl açıkla 
büyüyor? Türkiye’nin petrol üretimi 
yok, buradan enerji açığı var. Türkiye 
aynı zamanda bütçe açığı da veren 

bir ülke, çift açıkla büyüyor, büyü-
mesini de sürdürmesi lazım. ‘Bek-
leyelim de açığımız olmasın ondan 
sonra büyüyelim’ dediğiniz zaman, 
bu Türkiye’yi konuşmuyorsunuz 20 
yıl öncesinin Türkiye’sini konuşuyor-
sunuz demektir. 

Kontrol edebildiğiniz sürece tabii 
ki dış kaynak kullanarak, ülkeyi he-
deflediğiniz noktaya getireceksiniz, 
projelerinizi gerçekleştireceksiniz. 
Biz de 15 yıldır bunu yapıyoruz, bun-
dan sonra da aynı kararlılıkla projeler 
yapacağız. Projeleri yaparken bütçe-
miz kısıtlı olduğu için yap-işlet-dev-
ret modellerini, dış kaynağı daha çok 
kullanacağız. Buradan artan kısımla-
rı da sosyal projelere harcayacağız.”

“TELAFİ ETMEK İÇİN DAHA FAZLA 
GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Darbe girişimine ilişkin açılan 
davalarda yargılamaların devam et-
tiğini hatırlatan Yıldırım, “Darbeye 

doğrudan iştirak edenlerin yargı-
lamaları büyük orada tamamlan-
dı. Zannediyorum bu sene sonuna 
kalmaz, tamamı bitmiş olur. Bu çok 
önemli bir safahat. Bundan sonraki 
kısımlarda da yargılamalarda ortaya 
yeni yeni şeyler çıkıyor. Onlara göre 
de soruşturmalar genişliyor” ifade-
sini kullandı. Türkiye’nin sürekli bu 
konuyla yatıp kalkmaması gerektiği-
ni belirten Yıldırım, darbeye katılan-
ların en ağır cezayı alması gerektiğini 
dile getirdi.

Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız 
ölçüyü koydu. İbadet, ticaret, ihanet. 
İhanet, ticaret tarafı tamam ama iba-
det tarafındakilerin bu işte bir taksi-
ratı yok. Bunların ayıklanması lazım. 
Örgütün ilişkileri şeffaf olmadığı için 
ve kayıt dışı bir örgütü olduğu için 
kolay olmuyor. Burada ne kadar 
dikkat etsek muhtemeldir birtakım 
yanlışlar, hatalar olabilir. Bunu telafi 
etmek için daha fazla gayret göstere-
ceğiz” diye konuştu.

“MÜCADELEDE REHAVET YOK”

Dolaylı olarak bir çok kesimin 
etkilendiğini belirten Başbakan Yıl-
dırım, şöyle devam etti: “FETÖ’cüler 
şöyle bir cambazlık yapıyor. Başka-
larını da işin içine çekmek için yalan 
yanlış beyanlar yaparak... Aynen bu 
işi Ergenekon Balyozda da yaptılar. 
Esasında o girişimler yok değil, var 
ama FETÖ’cüler orada da işi abart-
tılar, öyle bir algı oluşturdular. Bu 
mücadelede rehavet yok, devam 
edecek. Burada mağduriyetlerin 
giderilmesi için de bir yandan çalış-
malar yapılacak. Büyük bir felaketin 
eşiğinden döndük. Kolay bir iş değil. 
Sadece Türkiye’de değil, bunlar 160 
ülkede aynı işleri yapıyorlar.”

OHAL’in devam edip etmeyece-
ğinin sorulması üzerine ise Yıldırım, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın, OHAL’le ilgili yaptığı açıkla-
maları hatırlattı.

OHAL’in 18 Temmuz’da dönem 
olarak sona ereceğine dikkati çeken 
Yıldırım, yenilenmesi için hükümetin 
OHAL’in devamına yönelik karar alıp 
bunu Meclis’e göndermesi gerektiği-
ni, bunun yapılmaması halinde ise 
OHAL’in kalkmış olacağını anlattı. 
Yıldırım, “Zannediyorum hükümet, 
önümüzdeki pazartesi açıklanacak. 
Kabine iş başı yapacak ve OHAL de 
böylece tamamlanmış olacak” bilgi-
sini paylaştı. 

“İHTİYAÇ OLAN 
DÜZENLEMELER YER ALACAK”
Vatandaşın hayatına OHAL’in 

olumsuz yönde etkide bulunmadı-
ğını ifade eden Yıldırım, hayatın sa-
dece darbeye katılanlar ve darbeyle 
irtibatı olanlar için zorlaştığına işaret 
etti. “Yatırımcıya falan herhangi bir 
şey yok.” diyen Yıldırım, şunları kay-
detti:

“Bu FETÖ’cülerin, bölücülerin 
yurt dışında çok geniş ağları var. 
Avrupa’da, Amerika’da... Sürekli bu 
OHAL’i istismar ederek orada yatı-
rım kararı verenlerin, yatırımcıların 
kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. 
‘OHAL’le hukuk askıya alındı, temel 
haklar kullanılamıyor...’ Bunların hiç-
biri doğru değil ama maalesef kuv-
vetli kara propaganda, bazen algı ol-
gunun yerine geçebiliyor. Burada da 
bir çifte standart görüyoruz. Fransa, 

719 gün olağanüstü halle yönetildi. 
Neyin üzerine? Bir terör saldırısın-
dan sonra. Bir darbe, kalkışma falan 
değil. Sonradan da kaldırdılar ama 
gerekli oradaki olağanüstü halde 
kullandıkları yasal yetkileri normal 
kanunlarına taşıdılar. Biz de ihtiyaç 
varsa bunu yapacağız. Muhteme-
len yarın son KHK’mızı, olağanüstü 
KHK’mızı yayınlayacağız ve orada bu 
terörle mücadelenin OHAL kalktığı 
zaman zaafa uğramaması için ihti-
yaç olan düzenlemeler de yer alacak. 
Çünkü bu güvenlik meselesi. Böyle-
ce bu süreci tamamlamış olacağız.”

‘TERÖRÜ TÜRKİYE’NİN 
GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ’
Yıldırım, Türkiye’nin terörle bu 

kadar güçlü mücadele etmesinin 
arkasındaki iradenin ne olduğuna 
ilişkin bir soruya, “Terörle mücade-
lede doğrusu son iki yılda çok farklı 
bir yöntem denedik. Özellikle 15 
Temmuz darbe girişiminden sonra 
terörle mücadelede Sayın Cumhur-
başkanımızın da başkanlığında Milli 
Güvenlik Kurulunda bir karar aldık. 
Artık terörle mücadele de ‘savun-
ma değil taarruz esas olacak’ dedik. 
‘Bekleyelim, teröristler saldırdı, tah-
ribatı yaptılar, mal kaybı oldu ondan 
sonra harekete geçelim.’ Böyle bir 
şey yok, ‘üzerlerine üzerlerine gide-
ceğiz, bunu sadece yurt içinde değil, 
yurt dışında da yapacağız’ dedik. 
Terörü Türkiye’nin gündeminden çı-
karacağız, alt sıralara düşüreceğiz ve 
Türkiye her gün terörü konuşmaya-
cak” karşılığını verdi.

BEDELLİ ASKERLİK
Başbakan Binali Yıldırım, bedel-

li askerlikle ilgili daha önce yapılan 
açıklamalar anımsatılarak, “Şu anda 
geldiğimiz noktada 5 milyonun üze-
rinde askerlik çağında insan var. 
Bunları ya askere alacağız ya da ya-
kalarından düşeceğiz. Adam ‘beni 
askere al’ diyor, ‘Alamayız, o kadar 
kapasitemiz yok ancak 350 bin kişi 
alırız.’ Yeniler gelmese bile 16 sene 
sürüyor. Nasıl olacak? Gelecek 35-
36 yaşına kadar, evlenmemiş, iş kur-
mamış, ne o askere gidecek. Böyle 
bir şeyi yapmaya hakkımız var mı? 
Dolayısıyla getirilecek çözüm daha 
kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı 
olması lazım. O zaten başladı. Özel-
likle geçtiğimiz yıllarda başladı ve 
15 Temmuz’dan sonra da hızlandı. 
O bakımdan güvenlik zafiyeti, sa-
vunma zafiyeti söz konusu değil. 
Zaten vatani hizmet için gidenler 
operasyonlara sürülmüyor, lojistik-
te kalıyorlar. O bakımdan böyle bir 
sıkıntımız yok. Sıkıntı, ülkemizin en 
büyük kaynağı olan, enerjisiyle, he-
yecanıyla bu gençlerimizin önündeki 
belirsizliği ortadan kaldırmak. Yap-
mamız gereken bu. O yüzden Silahlı 
Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Ge-
nelkurmay Başkanlığı, hükümet bu 
konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir 
çözüm üretilecek mutlaka.”

“YEREL SEÇİMLERİN ERKENE 
ALINACAĞI” İDDİALARI

Başbakan Yıldırım, Mart 2019’da 
yapılacak yerel seçimlerin bu yılın ka-
sım ayına alınacağı iddiaları anımsa-
tılarak, yerel seçimlerin erkene çekil-
mesinin söz konusu olup olmadığına 
ilişkin soru üzerine, şunları ifade etti: 
“Daha seçimden yeni çıktık. Millet 
bir ‘oh’ diyecek tekrar. ‘Seçimi öne 
aldık’ vesaire... Bunlarla ülkeye yazık 
ediyoruz. Şu var, bu mart seçimleri 
için bir şey söz konusu olmaz. Birin-
cisi Anayasa değişikliği gerekiyor. 
Bir de şurada aylar kalmış seçime. 
Dolayısıyla bu seçimler yapılır. On-
dan sonra parlamentoda partilerin 
bir uzlaşma sağlamak suretiyle mart 
seçiminde değil bir dahaki seçimden 
geçerli olmak üzere, takip eden 2023 
seçimleri kasıma alınabilir.”

“KHK’YA UYGUNSA, BURADA DA 
DEĞERLENDİREBİLİRİZ”

Başbakan Yıldırım, çocuk istis-
marı ve hayvan haklarına yönelik bir 
soru üzerine ise şunları kaydetti:”Bu 
çocuk istismarı, gerek hayvan hak-
larına yönelik çalışmaları zaten biz 
yaptık. Bir tasarı hazırladık, bunun 
hayata geçmesi tabii an meselesi. 
Yeni hükümetin konuları arasında 
bu da olacak. Bakalım, belki bu konu 
özellikle çıkaracağımız KHK’ye de 
uygunsa içerik olarak burada da de-
ğerlendirebiliriz. Çalışmaları yaptılar, 
bugün üzerinde konuşacağız.”
n AA

“Terörü Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız, alt sıralara 
düşüreceğiz ve Türkiye her gün terörü konuşmayacak”

Başbakan Binali Yıldırım
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Karaman ve Camili’de çöp 
poşet uygulaması başladı

Leylekler Vadisi’nde yavrular 
büyük göçe hazırlanıyor 

Adapazarı Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Rıdvan Özüm, Karaman 
ve Camili’de başlattıkları çöp poşet 
uygulaması ile çöpler artık akşamla-
rı toplanacak.  Adapazarı Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 
Karaman ve Camili’de çöp poşet 
uygulamasına geçildiğini söyledi. 2 
Temmuz itibarı ile çöp poşet uygu-
lamasına geçildiğini belirten Özüm, 
“Daha önce bazı pilot bölgelerde 
gündüz uyguladığımız çöp toplama 
saatlerimizi Karaman ve Camili’de 
19.00 ile 24.00 saatleri arasına aldık. 
Bölge halkının da görüşü alınarak 
yapılan uygulama ile bölgede çöpler 
artık gece Salı, Cuma ve Pazar ak-
şamları çöpler toplanacak. Gündüz 
uygulaması devam eden Korucuk’ta 
ise çöpler Pazartesi, Çarşamba ve 
Cumartesi günleri toplanıyor. Kara-

man ve Camili’de başlattığımız çöp 
poşet uygulaması öncesi bölge hal-
kıyla anket yapılarak uygulamayla 
ilgili görüş alındı. Tüm site girişleri-
ne bilgilendirme afişleri dağıtılarak 
muhtarlıklara duyuru yapıldı.15 gün 
önce de bölgede vatandaşın kolay-
lıkla görebileceği alanlara tabela 

asılarak bilgilendirilme yapıldı” dedi.  
Çöp toplama saatlerinin gündüz işe 
gidenlerin talepleri doğrultusunda 
akşama alındığını ifade eden Başkan 
Yardımcısı Özüm, önümüzdeki gün-
lerde akşam saati uygulamasının 
Korucuk’ta da başlatılacağını söyle-
di.   n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en büyük leylek 
kolonilerinden birisinin bulunduğu 
Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Ley-
lekler Vadisi’nde, yaz mevsiminin 
gelmesiyle büyüyen ve yuvalarda 
kanat çırpmaya başlayan yavrular, 
büyük göç öncesi antrenman uçuş-
larına başladı.

Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki 
alanda ardıç ağaçlarının üzerinde 
bulunan leylek yuvalarında, yav-
ruların büyümesi ile canlılık ve ha-
reketlilik arttı. Dünyaya gözlerini 
açtıkları bahar döneminde yuvalara 
besin taşıyan ebeveynleri sayesinde 
kısa süre içerisinde büyüyüp gelişen 
yavrular, renkli görüntüler oluşturu-
yor. Beyşehir Belediyesi’nin alanda 
kurduğu canlı yayın kameralarıyla 
yavru leylekler internet ortamından 
da izlenebiliyor. Mezarlık bölgesin-
deki ağaçların üzerindeki yuvaların 

bazılarında 2, bazılarında ise 3 ya da 
4 yavru leylek gözlenebiliyor.  Yavru 
leylekler, ağustos sonunda yaşana-
cak büyük göç öncesi annelerinin 
de desteğiyle antrenman uçuşlarına 
başladı. Ebeveynleriyle gökyüzünde 
kanat çırpmaya başlayan, hem uç-
mayı hem de beslenmeyi öğrenen 
yavrular, uçuş talimlerinin ardından 
yaz mevsimi sonunda daha sıcak ül-

kelere göç edecek.Koloniye katılan 
yeni yavrularda yoğunluğun yaşan-
dığı Leylekler Vadisi’ne bugünlerde 
fotoğrafçıların da ilgisi artıyor. Fo-
toğraf tutkunları, ardıç ağaçlarının 
altında ve vadide kurulan Beyşehir 
Gölü Milli Parkı Kuş Gözlem Platfor-
mu üzerine çıkarak, yuvalardan en 
güzel kareyi objektiflere yansıtabil-
mek için deklanşöre basıyor.  n AA

Beyşehir ilçesinde, kasasına yük-
lenen saman balyasının enerji nakil 
hattına temas etmesi sonucu çık-
tığı iddia edilen yangında kamyon, 
yüküyle birlikte tamamen yanarak 
kullanılamaz hale geldi.  Olay, ilçeye 
bağlı Karadiken Mahallesinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Isparta’dan saman balyası nakli için 
Karadiken Mahallesine gelen Dur-
muş N.’ye ait 32 AAD 339 plakalı 
kamyonda, arazide yükleme işlemi 
tamamlandıktan sonra iddiaya göre, 
ana yola çıkmak üzere hareket et-
mek isteyen aracın kasasındaki aşırı 
havaleli yükün tarlanın üzerinden 
geçen enerji nakil hatlarına temas 
etmesi sonucu yangın çıktı. Balyala-
rın tutuşmasıyla yangın kısa sürede 
kamyonu sardı. Alevlere ilk müda-
haleyi mahalle sakinleri yaparken, 
haber verilmesi üzerine olay yerine 
itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye 
ekiplerinin müdahalesinin ardından 
yangın söndürüldü. Yangın son-
rası saman balyaları tamamen ya-

narken, kamyon kullanılamaz hale 
geldi.  Karadiken Mahallesi Muhtarı 
Muhammet Tülek, yangının Osman 
Ata’ya ait tarlada kamyona saman 
balyası yüklenme işlemi sona er-
dikten sonra aracın ana yola çık-
mak üzere hareket ettirildiği esnada 
meydana geldiğini söyledi. Tülek, 
“Ardından alevler, kamyonu tama-
men sardı. Yangına ilk müdahaleyi 
muhtarlık ve mahalle sakinleri ola-
rak bizler yaptık. Yangın söndürme 
tankerimiz ve traktörler yardımıyla 
alevleri söndürmeye çalıştık. Bey-
şehir’den gelen itfaiye ekiplerimiz 
de yangına büyük bir hızla müda-
hale etti ama maalesef tüm çabala-
rımızdan netice alamadık. Şükürler 
olsun herhangi bir can kaybı ya da 
yaralanma söz konusu değil. Ancak, 
Isparta’dan gelen kamyon sahibi 
arkadaşın kamyonu ve kasasındaki 
yükü yanarak kullanılamaz hale gel-
di. Kendisine geçmiş olsun dilekleri-
mi iletmek istiyorum” diye konuştu.
n İHA

Kanser tedavisinde
ilave ücret kaldırıldı

Kulu’da iki ayrı 
trafik kazası: 4 yaralı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Sarıeroğlu, Sağlık Uygulama 
Tebliği’nde yapılan düzenlemelerle 
kanser hastalığına ilişkin her türlü 
ilave ücret ve fark ödemesinin kal-
dırıldığını bildirdi.Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 
Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) 
yapılan düzenlemelerle kanser has-
talığına ilişkin her türlü ilave ücret 
ve fark ödemesinin kaldırıldığını bil-
dirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açık-
lamada, Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Teb-
liğ’in Resmi Gazete’nin bugünkü 
mükerrer sayısında yayımlandığını 
belirtti.

Tebliğde yaptıkları düzenle-
meyle kanser hastalarının hastalıkla 
mücadelelerinde her an yanlarında 
olma sözlerini yerine getirdiklerini 
vurgulayan Sarıeroğlu, şunları ifade 
etti:

“Kanser tedavisi, cerrahisi ve 
ilacına ilişkin yani kanser hastalığına 
ilişkin her türlü ilave ücret ve fark 
ödemesini kaldırdık. Vatandaşları-
mızdan; SGK ile sözleşmeli/proto-
kollü sağlık hizmeti sunucuları sun-
muş oldukları bu hizmetler (kanser 
tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle 
hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, 
vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir 
ücret ödemeyecek. Düzenleme ön-
cesi kanser cerrahisi için yılda 240 
milyon lira ödüyorken söz konusu 
düzenleme ile bu ödemeyi yılda yak-
laşık 750 milyon liraya çıkartarak 
kanser hastalarımızın tedavilerini ta-
mamen ücretsiz hale getirdik. Hem 
kanser hem de diğer tüm hastalıkla-
rın tedavisine ve önlenmesine ilişkin 
yine maliyet unsuru gözetmeksizin 

iyileştirmelerimiz hızla ve artarak 
devam edecek.”

Bakan Sarıeroğlu, 2008’den beri 
SUT’tan çeşitli düzenlemeler yapıldı-
ğını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

“Bir yıla yakındır çok ayrıntılı 
ve teknik bir çalışma ile 7400 işlem 
kodu bulunan SUT’un 3550 işlem 
kodunda fiyat artışı yaptık. Yapılan 
değişikliklerle yüzde 14 ila yüzde 
225 arasında fiyat artışı sağladık. 
Bu düzenlemeyle başta üniversi-
telerimiz olmak üzere kamu sağlık 
hizmeti sunucuları ile özel sağlık hiz-
meti sunucularının sunmuş olduğu 
hizmetlerin mali karşılığını alması ve 
finansal durumlarının iyileştirmesini 
sağlamış olduk.”

2,5 milyar liraya yakın kaynak 
artışı sağlandı

Tebliğdeki değişikliklerle sigor-
talılar ve sağlık hizmeti sunucula-
rının sorunlarının çözümüne ilişkin 
çok büyük bir bütçe imkanı sunduk-
larına dikkati çeken Sarıeroğlu, şun-
ları kaydetti:

“SUT düzenlemesi ile sağlık hiz-
met sunucularına her yıl için yaklaşık 
2,5 milyar lira kaynak artışı sağladık. 
Bu kaynağın sigortalılarımızın sağlık 
hizmetine erişimi, hizmetin yaygınlı-
ğı ve kalitesinde çok önemli artışlara 
dönüşmesini öngörüyoruz. Yayım-
lanan tebliğle sağlık hizmeti sunu-
munda hiçbir zaman maliyet unsuru 
gözetmediğimizi, insana ve hayata 
verdiğimiz değeri ve önemi bir kez 
daha açıkça ifade etmiş olduk. Sağ-
lık hizmet sunumu sektöründe bir 
arz-talep dengesi kurarak, ülkemiz-
deki sağlık hizmeti yatırımlarının ar-
tırılmasına da bir olanak sağlayarak 
sektörde buna bağlı kalite, erişile-
bilirlik, yaygınlık ve istihdam artışı 
bekliyoruz.”  n AA

Kulu ilçesinde meydana gelen 
iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yara-
landı.  İlk kaza, saat 15.30 sıraların-
da Kulu Makas Kavşağı yakınların-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Muhittin K. (30) idaresindeki 
10 HY 290 plakalı otomobil, sürü-
cünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıkarak 
şarampole devrildi. Kazada araçta 
bulunan sürücü ile eşi Rüveyda K. 
(29), çocukları A.K. (2) yaralandı. 
Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulansla Kulu Devlet Hastane-

sine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Diğer kaza ise, ilçeye bağlı Akin 

Mahallesinde meydana geldi. Tar-
lada traktörü ile çalışan Cafer T. 
(76)’nin kullandığı traktör, sürü-
cünün girdiği şeker koması sonrası 
kontrolden çıkarak devrildi. Takla 
atan traktörün sürücüsü Cafer T. 
yaralandı. Tarlada çalışanların ha-
ber vermesi üzerine olay yerine 
sevk edilen ambulansla yaralı Cafer 
T., Kulu Devlet Hastanesine kaldı-
rılarak tedavi altına alındı.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti. Altay,” Bu güzel şehre 9 yıl boyunca 

Selçuklu Belediye Başkanı olarak hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşadık” diye konuştu

Başkan Altay’dan Başkan 
Pekyatırmacı’ya ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’ya iade-i ziyarette 
bulundu. Başkan Pekyatırmacı’ya 
yeni görevinin hayırlı olması te-
mennisinde bulunan Başkan Al-
tay, Pekyatırmacı’ya çalışmalarında 
başarılar diledi. Ziyarette Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcıları da 
hazır bulundu.  

Konya’nın belediyecilik hizmet-
lerinde tüm Türkiye’ye örnek bir 
şehir olduğunu ifade eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay,” Bu güzel şehre 9 
yıl boyunca Selçuklu Belediye Baş-
kanı olarak hizmet etmenin bah-
tiyarlığını yaşadık. Türkiye’nin en 
güzel belediyelerinden biri haline 
gelen Selçuklu’da birlik ve beraber-
lik ruhu ile güzel hizmetlere imza 
attık.Bizden sonra bu görevi alan 
Ahmet Pekyatırmacı Başkanımızın 
da  bu hizmet yarışında güzel işlere 
imza atacağına olan inancımız tam. 
İnşallah bundan sonraki süreçte de 
hep birlikte Konyamız için güzel iş-
ler yapacağız ve Konya’nın gelece-
ğinin bugünden daha güzel olması 

için çalışacağız” dedi.
Başkan Altay’ın ziyaretinden 

duyduğu memnuniyeti ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,” Selçuklu sadece 
Konya’nın değil tüm Türkiye’nin 
örnek çalışmalarını takdirle izle-
diği bir ilçe haline geldi. Bu başa-
rıda kuşkusuz Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’ın emek ve çalışmalarının 
payı büyük. Bu noktada emanet 
aldığımız bu görevde hizmet çıtası-
nın çok yüksek olduğunu biliyoruz. 
İnşallah sorumluluk bilinciyle Sel-

çuklu ve Konya’mız için güzel işler 
yapacağız ve Selçuklumuzu daha 
iyi noktalara taşımanın gayreti için-
de olacağız. Ziyaretlerinden dolayı 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Uğur İbrahim Altay’a teşek-
kür ediyor, Konyamız için yürüte-
ceği güzel hizmetlerde kolaylıklar 
diliyorum” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a ziyaretin sonunda üzerinde 
Allah lafzının bulunduğu tablo he-
diye etti.   n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de saman yüklü kamyon yandı
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Gülen’in FETÖ’cülere son talimatları 
FETÖ’nün 18 ülkedeki sözde 

yöneticilerinin, yaşadıkları ülke-
lerde, örgüt elebaşı Gülen’in tali-
matlarının görüşüldüğü toplantı-
lar yaptığı belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/
PDY) 18 ülkedeki sözde üst düzey 
üyelerinin, bulundukları ülke-
lerde geçen ay bir araya gelerek, 
örgüt elebaşı Fetullah Gülen’den 
gelen talimatları örgüt mensupla-
rına ilettikleri tespit edildi. 

Güvenlik kaynaklarından edi-
nilen bilgiye göre, haziranın son 
haftası FETÖ/PDY’nin 18 ülke-
deki sözde üst düzey üyeleri, bu-
lundukları ülkelerde gizli toplan-
tılar gerçekleştirdi. FETÖ elebaşı 
Fetullah Gülen’in ikamet ettiği 
Pensilvanya’daki toplantıya da 33 
sözde üst düzey örgüt yöneticisi 

katıldı. Toplantılardaki sorumlu 
kişiler, “Fetullah Gülen’den gel-
diğini” söyledikleri talimatları 
okudu. 

İstihbarat kaynaklarının tespit 
ettiği talimatlar şunlar:

- “Bulunduğunuz ülkede ka-
mufle olmak ve kendinizi kabul 

ettirmek için o ülkeden evlenin.
- Yaşadığınız ülkedeki yatı-

rımcıların Türkiye’ye yatırım yap-
masını engelleyin ve bizden olan 

tüm yatırımları kesin.
- Yeni katılımlar bulmaya 

çalışın ve tarafımıza tabi talebe-
lerimizi ülkenin konumuna göre 

rahatlatmaya çalışın.
- Kardeşlerimiz azami dikkat 

göstersinler. Devlet kurumların-
dan uzak dursunlar.

- Ülkeden ülkeye geçen kar-
deşlere her türlü yardımı yapın.”

Talimatta, “seçim sonuçlarına 
göre Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı’nın bütün gücü eline 
alacağı ve ‘Hizmet’e yoğun baskı 
yapacağı” da belirtilerek, örgüt 
üyelerinden “daha dikkatli olma-
ları ve organize hareket etmeleri” 
istendi.

Toplantıların sonunda ise so-
rumlu kişiler örgüt elebaşı Fetul-
lah Gülen için “hoca efendi çok 
hasta, herkes başında bekliyor” 
diyerek manipülasyonda bulundu 
ve katılanlara toplu olarak sıhhat 
duası ettirdi.
n AA 

Başbakan Yardımcısı ve Hü-
kumet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 
“Türkiye’nin meseleleri çok. Par-
lamentomuz, Cumhurbaşkanımız 
bu meseleleri aşacak güce sahiptir. 
İnşallah önümüzdeki dönemde Tür-
kiye güçlü bir şekilde yoluna devam 
edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hüku-
met Sistemine geçmiş olmanın ra-
hatlığını Türkiye yaşıyor.” dedi.

27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi’nde AK Parti’den Yozgat 
Milletvekili seçilen Bozdağ ile Yusuf 
Başer, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 
Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK 
Parti İl Başkanı Celal Köse ve partili-
lerle Yozgat Adliyesine geldi.

Bozdağ ve Başer, İl Seçim Kuru-
lu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
Turgay Çorak’tan mazbatalarını aldı. 

Tören sonrası konuşan Bozdağ, 
parlamentonun cumartesi günü ye-
min töreniyle yeni dönemine başla-
yacağına değinerek, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanının yeminiyle 
beraber de Türkiye yeni hükumet 
sistemiyle yeni bir döneme başla-
yacaktır. Öncelikle yeni hükumet 
sistemimizin ülkemize, milletimi-

ze hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı 
Allah’tan temenni ediyorum. Yeni 
Parlamentomuza, yeni Cumhurbaş-
kanımıza gönülden başarılar diliyo-
ruz. Türkiye’nin meseleleri çok. Par-
lamentomuz, Cumhurbaşkanımız 
bu meseleleri aşacak güce sahiptir. 
İnşallah önümüzdeki dönemde Tür-
kiye güçlü bir şekilde yoluna devam 
edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hüku-
met Sistemi’ne geçmiş olmanın ra-
hatlığını Türkiye yaşıyor.”

Bozdağ, 7 Haziran seçimleri so-
nucu AK Parti’nin tek başına iktidar 
olabileceği çoğunluğu alamaması 
üzerine ülkede bir belirsizlik ve te-
dirginlik oluştuğunu anımsatarak, 
şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçim-
leri sonucunda AK Parti parlamen-
toda tek başına çoğunlukla iktidar 
kurma yetkisini elde edemeyince 
Türkiye’de çok büyük sorunlar ol-
muştu. Koalisyon olacak mı? Ola-

caksa kimlerle olacak? Hangi parti 
hangi bakanlığı alacak? Bunlar tar-
tışıldı ve Türkiye bununla çok uzun 
bir zaman kaybetti. Büyük belirsiz-
likler, tedirginlikler yaşandı ama dik-
kat ederseniz 24 Haziran seçimleri 
sonrasında sonuçlar açıklandığında 
AK Parti parlamentonun salt çoğun-
luğunu elde edemedi ama Türki-
ye’de bir sıkıntı var mı? Yok. Bir kriz 
var mı? Yok. Bir belirsizlik var mı? 
Yok. ‘Hükumet kim olacak, kiminle 
kim koalisyon kuracak’ diye bir tar-
tışma var mı? Yok. Çünkü yeni hü-
kumet sistemi siyasi istikrarı, güçlü 
iktidarı kalıcı bir şekilde sistem ge-
reği sandıkta tayin ediyor ve bundan 
da ülkemiz kazanıyor. Şu anda yeni 
hükumet sistemimizin ilk ortaya 
koyduğu kazanım bu güçlü istikrar, 
güçlü iktidar ve bunun doğurduğu 
güvendir. Bu güven nedeniyle her-
kes seçim sonuçlarından memnun-
dur. O nedenle de yeni dönemde 
inşallah bu sistem ülkemize daha 
çok şey kazandıracaktır. Ben şimdi-
den hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
ediyorum.”
n AA 

‘CHP’nin olağanüstü 
kurultay çağrısı yoktur’

‘Kabinede yer almam 
söz konusu değil’

CHP Merkez Yönetim Kuru-
lu (MYK), Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu başkanlığında top-
landı. 

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Bülent 
Tezcan, MYK’ya ilişkin düzen-
lediği basın toplantısında, ga-
zetecilerin olağanüstü kurultay 
taleplerine ilişkin sorularını ya-
nıtladı.

Tezcan, “Genel merkezi-
mizin gündeminde olağanüstü 
kurultay yoktur. Evet MYK’mız-
da da görüşüldü, değerlendiril-
di. Sayın Genel Başkanımızın 
bir olağanüstü kurultay çağrısı 
gündeminde yoktur. MYK’mı-
zın gündeminde de bir olağa-
nüstü kurultay yoktur.” ifade-
sini kullandı. Seçim sonuçları 
çerçevesinde, sonuçların tümü-
nün değerlendirilebileceğini 
vurgulayan Tezcan, ancak bu 
noktada kurultayı gerektirecek 
bir tablonun söz konusu olma-
dığını bildirdi.  Tezcan, şunları 
kaydetti: “Seçim sonuçlarını 
ayırarak, sandıklardan birinin 
sonucunu farklı, diğerinin sonu-
cunu farklı yorumlamak doğru 
bir yöntem değildir. Ortada bü-
tün sandıkları birlikte ele alıp, 
tümü partinin ve partinin aday-
larının ortak emeğinin, çabası-
nın ürünüdür. Bu süreçte genel 
başkanımız, cumhurbaşkanı 
adayımız, milletvekillerimiz ve 
örgütlerimiz ortak hedefe doğ-
ru yönelmiştir ve bu noktada 
seçim sonuçları daha sağlıklı 

bir süreçte değerlendirilecektir. 
Kurultay tartışmaları, seçim so-
nuçlarının sağlıklı değerlendi-
rilmesinin önündeki en önemli 
engellerden birisidir. Çünkü ob-
jektif değerlendirme, partinin 
iç iktidar yarışından arınarak 
sağlıklı bir bakış açısı ile yapı-
labilir. Şu anda partinin bir iç 
iktidar yarışında olmasının, ge-
lecek planlaması ve hedefleme-
si açısından faydası olmadığını 
düşünüyoruz. Bu noktada 9 ay 
sonra yerel seçimler var, kurul-
tay zamanında yapılacaktır. Ge-
nel merkezin konuya yaklaşımı 
budur. Gündemimizde kurultay 
yoktur, yerel seçimlere hazırla-
nacağız.” Tezcan, “CHP olarak 
biz yerel seçimlerin zamanında 
yapılması gerektiğini düşünü-
yoruz. Bu konudaki tutumuz 
nettir.” ifadesini kullandı.
n AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, “Artık etkili politikalar geliştirmek, kurumsal ve 
kanunsal kusurlarımızı düzeltmek, milli bir seferberlik başlatmamız gerekmektedir” dedi

Çocuk istismarına karşı
milli seferberlik önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Deniz Depboylu, parti genel mer-
kezinde düzenlediği basın toplan-
tısında, son yıllarda artan çocuk is-
tismarının milleti endişe ve öfkeye 
sürüklediğini anlattı. “En son feci 
bir şekilde katledilmiş olan Eylül 
ve henüz ölümünün gizi çözüleme-
miş olan Leyla bize tarifsiz bir acı 
yaşatmıştır.” diyen Depboylu, bu 
tür olayların son bulması için dilek-
lerde bulunmanın kafi olmadığını 
ifade etti. Depboylu, “Artık etkili 
politikalar geliştirmek, kurumsal ve 
kanunsal kusurlarımızı düzeltmek, 
milli bir seferberlik başlatmamız 
gerekmektedir.” dedi. 

Çocukların istismarını ve ih-
malini önlemeyle ilgili çalışmalar 
çerçevesinde öncelikle sorunun 
boyutları ve risk alanlarını belir-
leme zorunluluğu bulunduğunu 
ifade eden Depboylu, hem kentsel 
hem de kırsal bölgelerde çocuklara 
yönelik istismar araştırmaları yapıl-
ması gerektiğini vurguladı.

Depboylu, çocuklara yönelik is-
tismarla ilgili ulusal risk haritasının 
tespit edileceği geniş çaplı bir ça-
lışma yapılmasının önemine işaret 
ederek, çocukları istismardan ko-
rumaya yönelik ailelerin bilinçlen-
dirilmesi ve eğitilmesi gerektiğinin 
altını çizdi.Deniz Depboylu, çocuk-
lara da bulundukları yaş düzeyine 
göre istismardan korunmalarını 
sağlayacak eğitimler verilmesi ge-
rektiğini anlattı.

“18 yaşından küçüklere yönelik 
her tür cinsel davranışı kapsamalı”

“Çocuk” kavramının ve çocuk-
lara yönelik cinsel istismarın ulusla-
rarası sözleşmeler ışığında yeniden 
tanımlanması gerektiğini belirten 
Depboylu, şöyle devam etti: “Cin-
sel istismar 18 yaşından küçüklere 

yönelik her tür cinsel davranışı kap-
sayacak biçimde düzenlenmelidir. 
‘18 yaşına kadar herkes çocuktur’ 
temel kuralı çocuklara yönelik cin-
sel istismar halinde de temel ku-
ral olarak kabul edilmeli ve suçun 
tanımlanması ile ceza oranlarının 
belirlenmesinde göz önüne alınma-
lıdır. İletişim ve teknoloji imkanları 
kullanılarak fiziksel temas olmaksı-
zın da mağdurun vücudunu teşhir 
veya kendi vücudu üzerinde cinsel 
davranışlar yaptırılması yoluyla cin-
sel istismar suçunun işlenebileceği 
madde hükmünde kabul edilmeli-
dir. Cinsel istismarın görüntü kay-
dının yapılması veya yayınlanması 
ayrı bir suç olarak veya ağırlaştırıcı 
sebep olarak düzenlenmelidir. Ço-
cuğa yönelik cinsel istismar suç-
larından sabıkalı olanların çocukla 
ilgili işlerde çalıştırılmaları yasak-
lanmalıdır. Kurumsal ortamlarda 
işlenen çocuk istismarı, suçlarının 
örtülmesi, üstünün kapatılması 
gibi eylemlerde bulunan görevli-
lerin çocuk istismarına iştirakten 
veya ayrıca tahsis edilecek çocuk 
istismarı suçunu örtmek suçundan 
cezalandırılması gerekmektedir. 

Ensest ayrı bir suç olarak düzenlen-
melidir.”

Kimyasal kastrasyona da deği-
nen Depboylu, suç davranışının ve 
yinelemesinin önüne geçilmesinde 
sadece cinselliğin ele alınmasının 
eksik ve yetersiz olacağını vurgu-
ladı. 

Cinsel istismarın sadece bel-
li bir organın işlevselliği ile ilgili 
bir sorun değil, zihniyetle ilgili bir 
sorun olduğuna işaret eden Dep-
boylu, bu suçu işlemiş kişinin aynı 
zihniyette olduğu, düşüncelerini 
değiştirmediği veya kendini kont-
rol edemediği sürece çocukları is-
tismar edecek başka faaliyetlerde 
bulunabileceğine dikkati çekti. 

Depboylu, “Henüz hiç bir suç 
işlememiş, duygu ve düşünceleri-
ni kontrol etmekte zorlanan biri-
ne yapılacak psikiyatrik destek ve 
kimyasal kastrasyon uygulaması 
suçun oluşmaması için bir tedbir 
ve dolayısıyla engelleme yöntemi 
olabilir. Ancak suç işlenmiş, bu bir 
masumun hayatına mal olmuşsa, 
bu durumda fail işlediği suçun ce-
zasını çekmelidir. Liderimiz Devlet 
Bahçeli’nin ifade ettiği gibi ‘İdamsa 

idam’. En ağır ceza verilmeli, işle-
nebilecek yeni suçların önüne ge-
çilmelidir” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN ZARAR 
GÖRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

MHP olarak çocukların korun-
masına yönelik her tedbirin alınma-
sı ve sağlıklı büyümeleri için yapı-
lacak çalışmaların planlanmasının 
ilke ve hedefleri olduğunu ifade 
eden Depboylu, çocukların korun-
ması, esenliği ve layık oldukları 
yüksek standartlardaki fırsatlardan 
yararlanarak yetiştirilmeleri için ça-
lışacak, etkin politikalar geliştirecek 
bir kurumsal yapı gerektiğini söy-
ledi. Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet 
bakanlıklarının çocukları koruma 
ve yetiştirmeyi hedefleyen çalışma-
ları olduğu düşünülerek sorunların 
bu kurumlarca çözülebileceğine 
inanmanın büyük bir yanılgıya 
sürükleyeceğini belirten Depboy-
lu, şu değerlendirmede bulundu: 
“Bir çocuğun hayatı ve sorunları, 
bahsi geçen alanların yaptığı ça-
lışmaların toplamından daha bü-
yük, geniş ve detaylıdır. Adı geçen 
kurumlarla birlikte, mevcut tüm 
kurumları yönlendirecek ve hiçbir 
detayı atlamayacak kadar nitelik-
li ve yoğun çalışmalar yapacak ve 
de çocuk politikaları geliştirecek, 
üst akıl niteliğindeki bir kuruma 
ihtiyacımız vardır. MHP bu husus-
ta çaba harcamayı hedef edinen 
kurum ve kuruluşları desteklemek 
üzere, ürettiği politikalar ile hazır 
bulunmaktadır. Çocuklarımız bizim 
emanetlerimiz, geleceğimiz ve en 
değerli hazinemizdir. Onları koru-
mak bizim öncelikli görevimizdir. 
Bu görevin ihmal edilmesine ve 
çocuklarımızın zarar görmesine izin 
vermeyeceğiz.” 
n AA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel 
Başkanı Mustafa Destici, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kendisini Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’nde kabul etmesinin ardın-
dan, BBP Genel Merkezinde gaze-
tecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
görüşmesine değinen Destici, 
“Hayırlı olsun ziyaretiydi. Ben ka-
bulleri için kendilerine teşekkür 
ediyorum. Gündemdeki konuları 
istişare etme fırsatı bulduk. Be-
nim kabinede yer almam gibi bir 
şey söz konusu değil çünkü ben 
BBP’nin Genel Başkanıyım, şu 
anda TBMM’deki milletvekiliyim. 
Tabi ki biz AK Parti ile grubuyla 
uyum içerisinde hareket edece-
ğiz.” diye konuştu.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ile TBMM’ye katkı vermeye ve 
birlikte olmaya devam edeceklerini 
belirterek, “İnandıklarımızı da söy-
leyeceğiz, doğrularımızı da söyle-
yeceğiz, Türkiye’nin meseleleriyle 
ilgili fikir ve düşüncelerimizi de 
söyleyeceğiz. İyi olanların, doğru 
olanların ve toplum içinde beklenti 
olanların yapılması noktasında eli-
mizden gelen bütün gayreti göste-
receğiz.” ifadesini kullandı.

Gündemdeki bütün konuları 
görüşme ve istişare fırsatı bul-
duklarını aktaran Destici, şunları 
kaydetti: “Son dönemdeki çocuk 
ölümlerinden, bunlara verilmesi 
gereken idam cezasından tutun da 

yerel seçimlere kadar Türkiye’nin 
gündemindeki hemen hemen 
eğitime kadar her konuyu istişare 
etme fırsatı bulduk. Güzel ve fay-
dalı bir görüşme oldu. Önümüz-
deki süreçte daha iyi bir Türkiye’yi 
birliğini, beraberliğini daha yüksek 
oranda sağlamış, el ele gönül gö-
nüle vermiş bir şekilde Türkiye’yi 
nasıl ileriye taşırız, güvenliğimizi 
tam olarak nasıl sağlarız, bu terör 
belasından nasıl kurtuluruz. Çün-
kü ciddi bir mücadele var şu anda, 
bu mücadele çok önemli. Bu an-
lamda BBP bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da yapıcı, yol 
gösterici ve sorumlu bir siyaset 
anlayışıyla siyasetimize devam 
edeceğiz. Bu uyumun devam et-
mesinin, Türkiye için Türk milleti 
için komşu devletlerimiz ve komşu 
coğrafyalarımız için çok faydalı ola-
cağına inanıyorum.”
n AA

‘Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecek’

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti 
Sözcüsü Bülent Tezcan

MHP Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Depboylu
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Tayland’da Türkçe dersi okutuluyor İsrail’in şehit ettiği Filistinli defnedildi
Malezya’nın başkenti Kuala 

Lumpur’daki Yunus Emre Ensti-
tüsü (YEE) ile Tayland’ın Pattani 
kentinde eğitim veren “Integrated 
Islamic School” arasında Türkçe-
nin okul müfredatına alınması için 
protokol imzalandı. Türkçe, Tay-
land’da müfredata girdi. 

Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’daki Yunus Emre Ensti-
tüsü (YEE) ile Tayland’ın Pattani 
kentinde eğitim veren “Integrated 
Islamic School” arasında Türkçe-
nin okul müfredatına alınması için 
protokol imzalandı. Protokole göre, 
okulda öğrenim gören öğrenciler 
Türkçe dersi alacak.  Şimdiden 
derse yoğun ilginin olduğu okulda 
442 öğrenci Türkçe öğrenecek.

Kuala Lumpur YEE Müdürü 
Dr. Ömer Altun, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Tayland’da 
ilk defa Türkçenin bir okulda ders 
olarak okutulmasına vesile olmak-

tan mutlu olduklarını belirterek, 
“Pattani kentinde eğitim veren In-
tegrated Islamic School’da Türkçe 
dersi zorunlu ders olarak okutula-
cak. Ülkede ilk defa Türkçe resmi 
ders olarak öğretilecek.” dedi. 

Türkçe, YEE’nin nisan ayında 
imzaladığı protokolle Malezya’nın 
başkenti Kuala Lumpur’daki Da-
rulnaim Teknoloji Koleji’nde de 
müfredata girmişti.
n AA

Gazze sınırındaki gösteriler-
de İsrail askerlerinin açtığı ateş 
sonucu yaralanmasının ardından 
şehit düşen Mahmud Macid Gar-
bali isimli Filistinli gencin cenaze-
si, Gazze kentindeki Büyük Ömer 
Camisi’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından defnedildi.  Gaz-
ze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’n-
dan dün yapılan yazılı açıklamada, 
Gazze’nin doğusunda 14 Mayıs’ta 
ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik aç-
masını protesto etmek için düzen-
lenen gösterilerde başından yara-
lanan 16 yaşındaki Filistinli gencin 
şehit olduğu duyurulmuştu.  ABD 
Başkanı Donald Trump’ın 6 Aralık 
2017’de Kudüs’ü “İsrail’in baş-
kenti” olarak tanıdığını ve ülkesi-
nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıyacağını açıklaması-
nın ardından yeni büyükelçilik bi-
nası 14 Mayıs’ta törenle açılmıştı.  
Filistinliler, 30 Mart Toprak Gü-

nü’nden bu yana abluka altındaki 
Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 
“Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı 
altında barışçıl eylemler düzen-
liyor.  İsrail askerleri ise “sürgün 
edildikleri topraklarına geri dön-
meyi ve 2006’dan beri Gazze’ye 
uygulanan hukuksuz ablukanın 
kaldırılmasını” talep eden sivil 

halkın üzerine gerçek mermilerle 
ateş açıyor. Mahmud Macid Gar-
bali isimli Filistinli gencin şeha-
detiyle birlikte, Gazze sınırında 
30 Mart’tan bu yana devam eden 
barışçıl gösterilerde şehit olan Fi-
listinli sayısı 136 oldu, 15 binden 
fazla Filistinli de yaralandı.
n AA

Belçika İslam Federasyonu (BİF), 
hafta başında Charleroi şehrinde 19 
yaşındaki Müslüman kıza yönelik 
saldırıyı “esefle” kınadığını belirte-
rek gerekli adımların atılması için 
çağrıda bulundu. 

Belçika İslam Federasyonundan 
(BİF), yapılan yazılı açıklamada, “BİF 
olarak 2 Temmuz 2018’de Anderlu-
es bölgesinde 19 yaşında Müslüman 
genç bir bayanın darbedilme olayını 
esefle kınıyor, gerekli adımların atı-
lıp, adaletin yerini bulmasını temen-
ni ediyoruz.” ifadesi yer aldı. Bu ve 
benzer olaylara karşı kalıcı çözüm 
üretilebilmesi için sorunun kaynağı-
nın artık fark edilmesi gerektiği kay-
dedilen açıklamada, Belçika kamu-
oyunda başörtüsüne karşı yıllardır 
olumsuz bir tutumun süregeldiğine 
işaret edildi.

Belçikalı siyasilerin İslam ile il-
gili ayrıştırıcı söylemlerine dikkati 
çekilen açıklamada, okullarda, iş 
yerlerinde ve devlet dairelerinde uy-
gulanan başörtüsü yasağının ülkede 
başörtüsüne karşı var olan olumsuz 
tutumu daha da güçlendirdiği ifade 
edildi. Açıklamada, “Başörtüsü ve 
Müslüman kadınlar bu şekilde teh-

dit unsuru olarak gösterildiği sürece, 
hem manevi hem fiziksel şiddet ka-
çınılmaz olacaktır. Bu bağlamda bu 
sorunun çözümlenebilmesi için ba-
şörtüsünün sürekli bir tartışma ko-
nusu olmaktan çıkarılması, atılması 
gereken ilk adım olmalıdır.” vurgu-
su yapıldı. Bu tarz olaylar nedeniyle 
Müslüman kadınlarda korku ve en-
dişe oluştuğu belirtilen açıklamada, 
devletin her vatandaş gibi başörtülü 

Müslüman kadınların da emniyetini 
sağlaması gerektiği kaydedildi. 

Açıklamada, bu tür şiddet olay-
larının normalleşmesini engellemek 
için olayın hafife alınmaması ve 
tedbir alınması gerektiğine dikkati 
çekildi. Brüksel’in 60 kilometre gü-
neyindeki Charleroi şehrine bağlı 
Anderlues bölgesinde Müslüman 
bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 
2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına 

uğramıştı. Genç kızın sokakta önünü 
kesen saldırganlar önce kendisine 
hakaret etmiş ardından da başındaki 
örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan 
genç kızı yerde sürükleyerek “Pis 
Arap” şeklinde hakaretlerde bulun-
muş, elbisesini yırttıkları kızın karnı-
na, ayaklarına ve vücudunun çeşitli 
yerlerine kesici aletle zarar vermişti.
n AA

Türkiye ve Azerbaycan 
güç birliği yapacak

Yahudiler Filistinlilere 
ait 350 üzüm ağacını kesti

Azerbaycan Diasporadan So-
rumlu Devlet Komitesi Başkanı 
Muradov, Türk ve Azerbaycan 
diaspora kurumlarının ortak faali-
yet gösterme konusunda anlaşma 
sağladıklarını belirtti. 

Azerbaycan Diasporadan So-
rumlu Devlet Komitesi Başkanı 
Fuat Muradov, Türkiye’de gerçek-
leştirdikleri görüşmelerde Türk ve 
Azerbaycan diaspora kurumlarının 
ortak faaliyet göstermesi konusun-
da mutabakat sağladıklarını söyle-
di. Bakü’de Azerbaycan Diaspora-
dan Sorumlu Devlet Komitesinin 
16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Muradov, 
göreve atandığı 2,5 ay içinde yaptı-
ğı faaliyetler konusunda bilgi verdi. 
İlk ziyaretini 22-26 Mayıs tarihle-
rinde kardeş ülke Türkiye’ye ger-
çekleştirdiğini hatırlatan Muradov, 
hem Türk yetkililerle hem de Tür-
kiye’de yaşayan Azerbaycanlılarla 
görüştüğünü bildirdi. 

Rusya Federasyonu Astrahan 
eyaletini ve Gürcistan’ı da ziya-
ret ettiğini dile getiren Muradov, 
“50’den fazla ülkede Azerbaycan 
diasporası faaliyet gösteriyor. Tüm 
Azerbaycanlılar bir olmalı ve top-
rak bütünlüğünün sağlanması için 
çalışmalıdır. Başlıca tek görevimiz 
var. Birleşmeliyiz. Yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımızın nerede 

olurlarsa olsunlar Azerbaycanlı ol-
duklarını unutmaması lazım. Bir-
likte çalışırsak başaramayacağımız 
iş yok.” dedi. 

Muradov, Türkiye’de yaşayan 
Azerbaycanlıların kendilerini vata-
nında hissettiğini belirterek, şunla-
rı söyledi: “Türkiye’de gerçekleş-
tirdiğimiz görüşmelerde Türk ve 
Azerbaycan diaspora kurumlarının 
ortak faaliyet göstermesi konu-
sunda mutabakat sağladık. Hem 
Türkiye’de hem de Azerbaycan’da 
huzur ve istikrar var. Bu huzur ve 
istikrarı korumamız lazım. Türki-
ye’de yaşayan Azerbaycanlılar çok 
rahat. Bunun için Türk yetkililere 
teşekkür ederim. Orada yaşayan 
vatandaşlarımız birçok alanda ba-
şarılara imza attı. Bu da Türk dev-
letinin onları kendi vatandaşları 
olarak görmesi ve destek olması 
sayesinde oldu.”

Ermeni lobisinin Türkiye ve 
Azerbaycan aleyhine faaliyetlerin-
den de bahseden Muradov, “Azer-
baycan toprakları işgal altındadır. 
Ermeni lobisi ve destekçilerine 
yakın zamanlarda ciddi darbeler 
indireceğiz. Ermeni lobisini uya-
rıyorum” ifadelerini kullandı. Et-
kinlikte, Azerbaycan Diasporadan 
Sorumlu Devlet Komitesinin yeni 
internet sitesi ve logosu ile Azer-
baycan online diaspora haritasının 
tanıtımı da yapıldı. n AA

İsrailli yahudi yerleşimcilerin 
işgali altındaki Batı Şeria’da Fi-
listinlilere ait 350 üzüm ağacını 
kestiği belirtildi. Yahudi yerleşim-
cilerin işgal altındaki Batı Şeria’da 
Filistinlilere ait 350 üzüm ağacını 
kestiği bildirildi. Kudüs Press’in 
haberine göre, Ayrım Duvarı ve 
Yerleşim Birimleri ile Mücadele 
Komitesi Temsilcisi Hasan Be-
riciyye, Yahudi yerleşimcilerin 
Beytüllahim kentinin güneyindeki 
El-Hadar beldesinde bir Filistinli 
aileye ait 350 üzüm ağacını kes-
tiğini söyledi. Bericiyye, Beytülla-
him ve El-Halil kentlerinde hasat 

mevsiminin gelmesiyle Yahudi 
yerleşimlerin Filistinlilere ait tarım 
arazilerine saldırılarının arttığını 
ifade etti. Batı Şeria’nın El-Halil 
ve Beytüllahim bölgesinde önemli 
miktarda üzüm yetiştiriliyor, çok 
sayıda Filistinli aile geçimlerini ta-
rımdan sağlıyor. 

Yahudi yerleşimciler, Filistinli-
lerin geçim kaynaklarını yok etmek 
amacıyla zaman zaman kırsal ke-
simlerde bulunan bahçelere saldı-
rıyor. Saldırıların özellikle hasadın 
başladığı mevsimlerde arttığı ifade 
ediliyor.
n AA

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hakkı bulunan 60’tan 
fazla ülke vatandaşına ön kayıtla kontrol uygulaması getiren düzenlemeyi onayladı

AB ülkelerine vizesiz 
seyahatte yeni dönem

Avrupa Parlamentosu (AP), Av-
rupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz 
seyahat hakkı bulunan 60’tan fazla 
ülke vatandaşına ön kayıtla kontrol 
uygulaması getiren düzenlemeyi 
onayladı.

Strazburg’da devam eden AP 
Genel Kurulu, Macar üye Kinga 
Gal’in hazırladığı raporu ve konuyla 
ilgili düzenlemeyi oyladı.

AB Komisyonunca 2016’da baş-
latılan çalışmayla gündeme gelen 
ve Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetki-
lendirme Sistemi (ETIAS) olarak 
adlandırılan düzenleme, AB’ye vi-
zesiz seyahat edecek tüm yolcuların 
internetten kayıt olmalarını zorunlu 
kılacak.

Türkiye’nin de içinde olduğu 
60’tan fazla ülke vatandaşını ilgi-
lendiren sisteme göre, AB’ye vizesiz 
seyahat edebilen kişilerin, 2020’den 
itibaren yolculuk öncesi doğum ta-
rihi, cinsiyet gibi bilgilerin yanında, 
sabıka kaydı olup olmadığı, daha 
önce savaş bölgesinde bulunulup 
bulunulmadığı gibi soruların yer 
aldığı bir formu doldurması gere-
kecek. Sisteme 7 avro karşılığında 
kayıt yapılacak. Kayıtların 3 yıl veya 
seyahat belgesinin geçerlilik tarihine 
kadar geçerli olacağı, 18 yaş altı ve 
70 yaş üzeri kişilerin ücret ödeme-
yeceği açıklandı.

Genel Kurulda önceki gün tartı-
şılan raporda, 60’tan fazla ülkeden 
1,4 milyar kişinin Schengen bölgesi 
ülkelerine vizesiz seyahat edebildiği, 
bugünün rakamlarıyla 30 milyon 
olarak belirlenen yıllık ziyaretçi sa-
yısının 2020 itibarıyla 39 milyonu 
aşacağı kaydedilmişti.

ETIAS sistemiyle AB, “üye ülke-
lere gelecek vize muafiyeti bulunan 
kişilerin düzensiz göç, kamu sağlığı 

ve güvenlik açısından bir sorun teş-
kil edip etmediği ve yola çıkmadan 
önce ziyaretçilerin kim olduğu” hak-
kında bilgi sahibi olmayı hedefliyor.

Genel Kurulda 115’e karşı 494 
üyenin onayı ve 30 çekimser oyla 
kabul edilen düzenlemenin AB 
Bakanlar Konseyi tarafından imza-

landıktan sonra, AB Resmi Gazete-
si’nde yayımlanarak en geç 2021’de 
yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
n AA

Belçika’da Müslüman genç kıza saldırıya kınama

Strazburg’da devam eden AP Genel Kurulu, Macar üye Kinga 
Gal’in hazırladığı raporu ve konuyla ilgili düzenlemeyi oyladı.
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İkinci el oto satıcılarına yetki belgesi uyarısı
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, ikinci el mo-
torlu kara taşıtı ticareti yetki belge-
sinin 13 Mayıs’tan itibaren Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından yet-
kilendirilmiş kuruluşlar tarafından 
verilmeye başlandığını hatırlatarak, 
esnafların işletmeleri adına yetki 
belgesi almaları gerektiği uyarısın-
da bulundu. 

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Resmi Gazete’de ya-
yımlanan, ‘İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yö-
netmelik’ ile ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticaretinin güvenli, kayıtlı ve 
sistematik yapılması için önemli 
bir adım atıldığını belirterek, “Yasa 
gereği ikinci el motorlu kara taşıtı 
ticareti yapan tacir ve esnafların iş-
letmeleri adına yetki belgesi alma-

ları gerekmektedir” dedi. 
“SÜRE 19 AĞUSTOS 2019’A KADAR” 

İkinci el motorlu kara taşıtı ti-
careti yapmak isteyenlerin alması 
gereken yetki belgesinin ön koşulu 
olan mesleki yeterlilik belgesinin 
yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından yetkilendirilmiş kuru-
luşlarca verilebildiğine vurgu ya-
pan Başkan Karabacak, yönetmelik 
uyarınca faaliyette olan işletmelere 
söz konusu belge için 13 Ağustos 
2019’a kadar süre tanındığı belirti-
lerek şunları söyledi: “Yetki belgesi 
alınabilmesi için ön koşul olan mes-
leki yeterlilik belgesi yalnızca Mes-
leki Yeterlilik Kurumu tarafından 
yetkilendirilmiş kuruluşlarca veri-
lebilmektedir. Son dönemde, esnaf 
ve tacirlerimizin yetkisiz kişi ve ku-
ruluşlarca arandığı ve kendilerine, 
mesleki yeterlilik belgesi veya bu 

belge yerine geçen sertifika ve eği-
timin ücret karşılığında sağlanaca-
ğı yönünde telkinlerde bulunuldu-
ğuna dair duyumlar alınmaktadır. 
Muhtemel mağduriyetlerin önüne 
geçilmesi bakımından bu tür yan-
lış bilgi ve yönlendirmelere itibar 
edilmemelidir. Tacir ve esnafları-
mızın ikinci el motorlu kara taşıtı 
ticaretiyle iştigal edebilmeleri için 
işletmeleri adına yetki belgesi al-
maları gerekmektedir. Yönetmelik 
uyarınca halihazırda faaliyette olan 
işletmelere yetki belgesi edinimi 
için tanınan süre 13 Ağustos 2019 
tarihinde sona ermekte olup belge-
lendirme için tacir ve esnafımızın 
önünde bir yılı aşkın bir süre bu-
lunmaktadır. Bu nedenle süre açı-
sından paniğe kapılmayı gerektirir 
bir durum söz konusu değildir.”
n İHA

‘Adalete olan inanç ve 
güven her şeyin üstündedir’

Konya Baro Başkanı Av. Mus-
tafa Aladağ, Ekim 2018 ayı içeri-
sinde yapılacak olan Konya Baro 
Başkanlığı için yeniden adaylığını 
açıkladı. Konya Baro Başkanlığı’nın 
olağan Genel Kurulu Ekim 2018 
ayı içerisinde gerçekleştirilecek. 
Mevcut başkan Av. Mustafa Ala-
dağ yeniden aday olduğunu açık-
layarak, “Yönetmeye değil, yine 
hizmet etmeye talibiz” dedi.

 “Yönetmeye değil, hizmet et-
meye talibiz” diyerek yola çıktığı-
mız günden bu yana baromuzun 
da gönlümüzün kapısını da tüm 
meslektaşlarımıza açtık. Bu süreç-
te bizleri yalnız bırakmayan , tebes-
sümlerini bizlerden esirgemeyen 
tüm meslektaşlarımıza müteşek-
kirim” diyen Konya Baro Başkanı 
Av. Mustafa Aladağ, “Ülkemizin 
son derece hassas bir dönemden 
geçtiği bu ortamda 106 yıllık köklü 
bir tarihe sahip olan Konya Barosu 
olarak bizler de 2018 yılının Ekim 
ayında gerçekleştirilecek olan baro 
seçimlerine doğru hızla ilerlemek-
teyiz. 

2016 yılında yapılan baro se-
çimlerinde meslektaşlarımızın 
teveccühü ile baro başkanlığı gö-
revi şahsıma tevdi edildiği andan 
itibaren yönetim kurulumuz başta 
olmak üzere tüm kurullarımızda 
meslek ve meslektaş odaklı, çözüm 
merkezli, demokratik ve katılımcı 
bir baro anlayışı ile hareket ederek 
hizmet etmenin haklı gururumu 
yaşadım. 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin hemen ardından üst-
lendiğimiz bu önemli görevde her 
zaman hukukun üstünlüğünü ve 
adalete olan inancımızı vurguladık. 
Ülkemizin varlığına ve milletimizin 
birliğine kasteden hain terör örgü-
tü mensuplarının hak ettikleri ce-
zayı almalarını dilerken bir yandan 
da bu ağır isnatlar sebebiyle mağ-
duriyet yaşanmaması konusunda 
irademizi ortaya koyduk. 2016 se-
çimleri öncesinde meslektaşlarımı-
za birçok taahhütte bulunmuştuk. 
Hamdolsun ki verdiğimiz sözlerin 
neredeyse tamamını yerine getir-
menin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Hepsinden daha önemlisi de, baro-
muzun tüm organlarında, komis-
yonlarımızda ve staj eğitiminde 
yürütülen faaliyetlerde , demok-
ratik teamülleri esas aldık ve bu 
konuda önemli bir mesafe kat et-
tik.  Bu süreç ülkemiz açısından da 
oldukça zor ve hassas bir dönem 
olmuştur. 16 Nisan 2017 referan-
dumu ve 24 Haziran’da gerçekleş-
tirilen cumhurbaşkanı ve millet-
vekilliği genel seçimleri sürecinde 

baromuz siyaset üstü pozisyonunu 
muhafaza etmiş ve ülkemizde za-
man zaman gerginleşen siyasal 
iklimin meslektaşlarımıza sirayet 
etmemesi konusunda azami has-
sasiyet göstermiştir. Özellikle 16 
Nisan referandumu ile ilgili olarak 
temel tavrımız, vatandaşımız han-
gi yönde iradesini ortaya koyarsa 
koysun vatandaşımızın tercihine 
saygılı olduğumuz ve vatandaşla-
rımızın muhakkak sandığa giderek 
iradelerini beyan etmeleri yolunda 
olmuştur. Bütün bu aşamalarda 
daima, yönetim şekli ne olursa 
olsun hukuk devleti, hukukun üs-
tünlüğü ve vatandaşın adalete olan 
inanç ve güveninin her şeyin üze-
rinde olduğunu hatırlattık” ifadele-
rini kullandı. 

Aladağ, “Yine bu dönem İs-
tinaf sisteminin hukukumuza fi-
ilen de girdiği bir dönem olarak 
oldukça önemlidir. İstinaf kanun 
yolu sisteminin meslektaşlarımı-
za en doğru şekilde ulaşmasını 
teminen yürüttüğümüz faaliyet-
lerin etkili olması bizler açısından 
sevindiricidir. Aynı zamanda ger-
çekleştirdiğimiz girişimlerin de 
katkısıyla Konya’da Bölge Adliye 
Mahkemesi açılması konusundaki 
memnuniyetimizi siz değerli mes-
lektaşlarımızla paylaşmaktan onur 
duyuyorum. Bizler için aslolan si-
yasi görüşü ne olursa olsun, huku-
kun üstünlüğüne inanan, hukuk 
devleti ilkesini benimseyen, ada-
leti devletin temel değeri olarak 
gören, ülkesine ve devletine bağ-
lı avukatlar olarak baromuzu bir 
adım daha öteye taşımaktır. Bunu 
da başarabildiğimiz kanaatinde-
yim. Bu süreç içerisinde isteme-
den de olsa kırdığımız üzdüğümüz 
dostlarımız olmuştur. Onların da 
affına sığınıyorum. Baromuz se-
çilmiş kurul üyelerine ve ayrıca 
baromuz faaliyetlerinde görev 
alan tüm meslektaşlarıma emeği 
geçen herkese ayrı ayrı teşekkür 
ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 
Yönetim kurulu üyelerimiz ve 
meslektaşlarım ile yapmış oldu-
ğum istişareler neticesinde 2018 
yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek 
olan Konya Barosu seçimlerinde 
Konya Barosu Başkan Adayı ol-
duğumu hem meslektaşlarımıza 
hem de kamuoyuna belirtmek 
istiyorum. 2018 yılı Baro seçim-
lerimizin baromuza, mesleğimize, 
meslektaşlarımıza ve hukuk cami-
asına hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, aday olacak meslektaşları-
ma şimdiden başarılar diliyorum” 
iye konuştu. n HABER MERKEZİ 

KSO Meclis Üyeleri yatırımları ve Konya OSB’nin 5. kısım genişleme alanındaki çalışmaları inceledi. 
Meclis üyeleri, Konya Teknik Üniversitesi’nin kurulması için belirlenen arsayı da görme fırsatı buldu

Sanayiciler KOS’taki 
yatırımları inceledi

Konya Sanayi Odası (KSO), 
geçtiğimiz Nisan ayında yapılan 
seçimlerin ardından göreve gelen 
yeni meclis üyelerine yönelik yatı-
rım inceleme gezisi düzenledi. KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü ve Meclis 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in 
başkanlığında yapılan gezide, Oda 
Başkanı Memiş Kütükcü meclis 
üyelerine yatırımlarla ilgili bilgi ver-
di. İlk olarak Konya Organize Sanayi 
Bölgesinde kurulan toplam 4,5 MW 
kapasiteli Güneş Enerjisi Santralle-
rini gezen meclis üyeleri ardından 
Geçici Depolama ve Antrepo Alanı, 
İçme Suyu ve Arıtma Tesisi, Inno-
park Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
Fidanlık ile Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 
ziyaret etti. Ardından arsa tahsis sü-
recinin başladığı ve Aselsan yatırı-
mının da yapılacağı Konya OSB’nin 
5. kısım genişleme alanında yapılan 
alt yapı çalışmaları ile ilgili bilgi alan 
meclis üyeleri, Konya Teknik Üni-
versitesi’nin kurulması için belirle-
nen, KOS’un hemen yanı başındaki 
arsayı görme fırsatı buldu. 

“KONYA OSB ÖRNEK OLDU” 
Gezi boyunca meclis üyelerine 

yatırımlarla ilgili bilgi veren Konya 
Sanayi Odası ve OSBÜK (Organi-
ze Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) 
Başkanı Memiş Kütükcü, bölgenin 

sanayi alt yapısını güçlendirmek için 
sürekli olarak yatırım yapıldığını ve 
bölge sanayicilerine 24 saat kesin-
tisiz hizmet verildiğini vurguladı. 
Konya Organize Sanayi Bölgesinin 
üretim alt yapısı, elektrik-su ve do-
ğalgaz alt yapısı, GES yatırımları, 
eğitim yatırımları, sosyal tesisleri, 
itfaiye teşkilatı, hava kargo hizmet-
leri, bölgede bulunan Bilim Merke-
zi ve Innopark Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi gibi yatırımlarla rekabet 
düzeyi çok yüksek bir OSB haline 
geldiğini anlatan Kütükcü, “Konya 
Organize Sanayi Bölgemiz, bugün 
sanayicilere verdiği hizmet kalite-
siyle örnek bir OSB haline geldi. 
Ayrıca yatırımlarımız ve yatırımcı-
larımız her geçen gün büyüyor. Şu 
anda bölgemizde 40 farklı sektörde 
599 fabrika üretim yapıyor ve 38 
bin insana istihdam sağlıyor. İnşal-
lah tahsis sürecini başlattığımız 5. 
Kısım Genişleme Alanımızla birlikte 
bölgemizdeki fabrika sayısı 700’ün 
üzerine çıkacak ve istihdam sayısını 
50-60 binlerle ifade edeceğiz” şek-
linde konuştu. 

Yatırım inceleme gezisine ka-
tılan Konya Organize Sanayi Bölge 
Müdürü Vahit Türkyılmaz da, sa-
nayicilere bölge ile ilgili bir sunum 
yaparak, sanayicilerin sorularını ya-
nıtladı.  n İHA

Muharrem Karabacak

Konya Baro Başkanı
Av. Mustafa Aladağ

Konya Sanayi Odası (KSO), geçtiğimiz Nisan ayında yapılan seçimlerin ardından göreve gelen yeni meclis üyelerine yönelik yatırım inceleme gezisi düzenledi.
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Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon Osman-
lıspor’da forma giyen Avdija Vrsajevic ile 2 yıllık söz-
leşme imzaladı. Akhisar Belediyespor, sağ kanadını 
Osmanlıspor’dan Vrsajevic’i transfer ederek güçlen-
dirdi. Savunmanın sağ kanadında görev yapan Bosna 
Hersekli futbolcu 3 yıl boyunca formasını giydiği Os-
manlıspor’da 93 kez forma giyerken 12 asistle takımı-
na katkı sağladı. 

Aynı zamanda Teknik Direktör Safet Susic’in vatan-
daşı olan 32 yaşındaki futbolcu kariyerinde Celik Ze-
nica, SK Kladno, Sparta Prag, Tatran Presov, Hajduk 
Split ve Osmanlıspor formalarını giydi. 
n İHA

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren 
Trabzonspor’da Castillo’nun sakatlığı moralleri bozdu. 
Kolombiyalı oyuncunun 2 hafta sürecek tedavi sonrası 
sahalara ne zaman döneceği netlik kazanacak. 

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Lyubyana 
şehrindeki Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor’da 
Castillo üzüntüsü yaşanıyor. Hazırlık dönemine iyi 
başlayan oyuncunun önceki gün gerçekleştirilen ant-
renmanda sakatlık yaşamıştı. Yapılan kontrollerin 
ardından oyuncunun 2 hafta tedavisinin süreceği ve 
sonrasında ne zaman sahalara döneceği belli ola-
cak. Slovenya kampında hemen tedavisine başlanan 
oyuncunun lig başlayana kadar sakatlığını tamamen 
atlatması için özel bir program uygulanacak. Geçtiği-
miz sezonda sakatlıklarla boğuşan Castillo, bekleneni 
verememişti. İkisi ciddi olmak üzere 4 sakatlık geçir-
mişti.   n İHA

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren E.Yeni 
Malatyaspor, Göztepe’den Ömer Şişmanoğlu’nu renkle-
rine bağladı. Transferde yurt içine yönelen sarı-kırmızılı 
yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu Göztepeli 
forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile her konuda anla-
şarak el sıkıştı. 

İzmir temsilcisi Göztepe ile 2019 yılına kadar söz-
leşmesi bulunan Ömer Şişmanoğlu’na herhangi bir bon-
servis bedeli ödemeyeceği açıklanan Malatya ekibinin, 
tecrübeli futbolcuya ne kadar transfer ücreti ödeyeceği ise 
açıklanmadı. Gol noktasında sorun yaşamak istemeyen 
sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig ekibi Göztepe’de bekle-
nen performansı bir türlü gösteremeyen golcü futbolcuyu 
transfer etti. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 1 Ağustos 1989 do-
ğumlu. Futbol hayatına Hamburg kentinin SC Vatan Gücü 
kulübünde başladı. Ömer, Almanya’da çeşitli takımlarda 
forma giydikten sonra Türkiye’de Süper Lig takımlarından 
Kayserispor’a transfer oldu. Buradaki performansıyla kısa 
sürede dikkatleri çeken golcü futbolcuyu bir diğer Süper 
Lig takımı Antalyaspor’da forma giydi. Antalyaspor’da 
da yükselişine devam eden Ömer Şişmanoğlu, buradan 
Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş’ın zengin kadrosunda 
forma şansı bulamayan golcü futbolcu yeni sezonda Ma-
latyaspor forması giyecek. 
n İHA

Akhisar, Vrsajevic ile 
sözleşme imzaladı

Castillo’nun sakatlığı 
moralleri bozdu

Ömer Şişmanoğlu
Yeni Malatyaspor’da

Büyük değişim oldu!
Fenerbahçe’nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, kulüpte çok büyük değişimin yaşandı-
ğını ve heyecanlı bir şekilde yeni sezonu beklediklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarına deği-

nen Skrtel, hava şartlarından dolayı çalışmanın kolay olmadığını dile getirdi
Skrtel, Fenerbahçe Televizyonu’na 

yaptığı açıklamada, sezonun başlamasını 
sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Ku-
lüpte çok büyük değişimler oldu. Taraftar-
larımızın da çok hevesli olduklarını göre-
biliyoruz. Kombineler tükenmiş durumda. 
Taraftarlarımızın ilgisine karşılık verip, bir 
an önce sahaya çıkmak istiyoruz. İnanıyo-
rum ki bu sene hep birlikte özel bir şeyler 
başarabiliriz.” diye konuştu.

Takımdaki herkesin aynı duyguya 
sahip olduğunu kaydeden 33 yaşındaki 
oyuncu, “Yoğun geçen sezon öncesi çalış-
malarından sonra herkes ilk maçı bekler. 
Geneliyle bütün sezonu bekliyoruz.” ifade-
lerini kullandı.

Takım içindeki havanın güzel olduğu-
nu ve oyuncular olarak birbirleriyle şaka-
laştıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, 
şunları kaydetti:

“Ortamın daha renkli hale gelmesi için 
de birbirimizle şakalaşıyoruz. Bu esprili 
havayı oluşturduğunuz zaman zor şartlar-
la baş etmek daha kolay oluyor. Roman 
Neustaedter ile çok fazla şakalaşıyoruz. 
Geçen sezon Janssen ile çok şakalaşırdık. 
Bu sene genç oyuncularla da çok fazla şa-
kalaşabiliyoruz. Bu durum takım içindeki 
ruhu gösteren, güzel davranışlar. Bu yüz-
den insanlar şakaları çok ciddiye alma-
malı ve çok farklı yaklaşmamalı. Konuya 
belirttiğim açıdan bakmaları daha doğru 
olur.” 

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe, yeni sezon hazır-

lıklarına yaptığı antrenmanla de-
vam etti. Fenerbahçe Can Bartu 
Tesisleri’nde, teknik direktör 
Phillip Cocu yönetiminde ba-
sına kapalı gerçekleştirilen 
günün ilk antrenmanın-
da, futbolcuların ısınma 
hareketleri, pas ve şut 
çalışmalarının ardından 
dar alanda çift kale maç 
oynadığı bildirildi. Sa-
rı-lacivertli takım, ha-
zırlıklarını bugün sabah 
antrenmanıyla sürdürecek.

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ YOK
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı-

nın hiçbir oyuncusuna vadesi geçmiş bor-

cu bulunmadığını duyurdu. Sarı-lacivertli 
kulüpten yapılan açıklamada, bazı haber-
ler nedeniyle bir açıklama yapma ihtiyacı 
doğduğu belirtilerek, “Şu an itibarıyla 
kulübümüzün, hiçbir futbolcumuza vadesi 
geçmiş borcu bulunmamaktadır.” denildi.

Yeni yönetimin 3 Haziran’da göreve 
geldiği belirtilirken, şu görüşlere yer ve-
rildi: “Yönetimimiz, göreve geldiği gün, 
kulübümüzün futbolcularımıza vadesi 
geçmiş 15,2 milyon avro (81 milyon 611 
bin 964 lira) tutarında borcu bulunmaktay-
dı. Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu 
borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının mart 
ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit 
edilmiştir. Yönetimimiz göreve başladık-
tan sonra, kulübümüzün futbolcularımıza 
olan vadesi geçmiş tüm borçları ödenmiş-
tir.”
n AA

Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları-
nı dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. 

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik 
Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman-
ların ilkine dinamik ısınmayla başlandı. Ant-
renmanın ana bölümünde performans testleri 
üzerinde duruldu. Testler kapsamında oyuncu-
larımıza 10 metre sprint ve sürat, 30 metre 
sprint ve sürat, dikey sıçrama ve yatay sıçrama 
testleri uygulandı. Jupp Derwall Antrenman 
Sahası’ndaki akşam idmanına ise core stabi-
lizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra 
beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde 
10’a 10 oyunsal formda dayanıklılık çalışması 
gerçekleştirildi. Akşam antrenmanı, yenilen-
me koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından 

tamamlandı. Öte yandan Tolga Ciğerci antren-
manlarda yer almadı. 

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bu-
gün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı 
çift antrenmanla devam edecek. 

7 TEMMUZ’DA ZÜRİH’E YOLCULUK 
Galatasaray 2018-2019 sezonu öncesi ha-

zırlıkları kapsamında İsviçre’nin Zürih ve Montrö 
kentlerinde yapacağı maçların tarihleri ve ant-
renmanların programı belli oldu. İsviçre kampı 
dahilinde ilk olarak 7 Temmuz 2018 Cumartesi 
günü saat 11.30’da Türk Hava Yolları’na ait bir 
özel uçuşla Zürih’e hareket edecek olan Galata-
saray, 16 Temmuz 2018 Pazartesi gününe dek 
hazırlıklarını bu kentte sürdürecek. Sarı-kırmızı-
lılar, İsviçre’deki ilk kampta 13 Temmuz 2018 

Cuma günü programı daha sonra açıklanacak 
olan bir dostluk karşılaşmasına çıkacak. 

Cimbom, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü 
ise Zürih’ten Montrö’ye geçerek yurt dışı hazırlık 
kampının ikinci kısmına başlayacak. Galatasa-
ray, kampın bu bölümünde iki dostluk maçına 
çıkacak. İlk olarak 18 Temmuz 2018 Çarşamba 
günü Hollanda’dan PSV Eindhoven ile karşıla-
şacak olan sarı-kırmızılılar, 21 Temmuz 2018 
günü İspanya temsilcisi Valencia ile mücadele 
edecek. Bu karşılaşmanın ardından yurt dışı 
kampı sona erecek ve yeni sezon hazırlıkları 
sürdürülmek üzere aynı akşam İstanbul’a dönü-
lecek. PSV ve Valencia maçlarının oynanacağı 
tam programı ile bilgiler ise daha sonra payla-
şılacak.   n İHA

Galatasaray, yeni sezon
hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş’ın 2018-2019 sezonu 
boyunca kullanacağı formalar tanı-
tıldı. Beşiktaş’ın 2018-2019 sezonu 
boyunca kullanacağı formalar, taraftar-
larla buluşuyor. Uzun süredir merakla 
beklenen forma setinde; beyaz, kırmızı 
ve siyah-gri renkte formalar yer alıyor. 
Beşiktaş ve adidas işbirliğiyle geliştiri-
len formalar, en ileri ve en yenilikçi tek-
nolojiler ile hazırlandı. Beşiktaş 2018 
- 2019 sezonu formalarının fiyatları ise 
yetişkin formaları için 189 TL ve çocuk 
formaları için de 139 TL olarak belirlen-
di. 

Beşiktaş 2018-2019 sezon forma-
larının tanıtımı için dijital mecralarda 
lanse edilmek üzere, Alina Boz, Meh-
met Ozan Dolunay ve Doğaç Yıldız gibi 
Beşiktaşlı ünlülerin yanı sıra, farklı ulus-
lardan dansçı ve oyuncuların yer aldığı 
bir reklam filmi de hazırladı. 

‘FORMALARIMIZIN BÜYÜK 
BAŞARILARA EŞLİK ETMESİNİ 

DİLİYORUM” 

Yeni sezon formalarını çok beğen-
diğini dile getiren Başkan Fikret Orman 
ise şu açıklamaları yaptı: 

“2018-2019 sezonu boyunca saha-
larda oyuncularımızın üzerinde izleye-
ceğimiz formaların, kulübümüze, tüm 
yaş gruplarında ve kategorilerde büyük 
başarılar getirmesini diliyorum. Tüm 
taraftarlarımızın; tıpkı tanıtım sürecinde 
dile getirdiğimiz gibi saygıyla, aşkla, 
hoş görüyle, vicdanla, yani Beşiktaş’ı 
Beşiktaş yapan değerlerle birlikte, sa-
dece maç günlerinde değil, günlük ha-
yatlarından da yeni sezon formalarını 
üzerilerinde gururla taşımalarını temen-
ni ediyorum.”  Öte yandan 2018-2019 
sezonu Beşiktaş yetişkin formaları 189 
TL çocuk formaları ise 139 TL’lik satış 
fiyatıyla, yarından itibaren adidas yetkili 
satış noktaları, shop.adidas.com.tr/be-
siktas adresi, tüm Kartal Yuvası mağa-
zaları, kartalyuvasi.com.tr ve kartalyu-
vasi.eu adresinde taraftarın beğenisine 
sunulacak.  n İHA



196 TEMMUZ 2018SPOR 2

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Konya’dan başlayacak
Geçen yıl ilk kez Dünya Turu takvimine gi-

ren Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, 
2018’deki etapları belli oldu. Türkiye Bisiklet Fe-
derasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı açık-
lamada, 9-14 Ekim tarihlerinde 54’üncüsü düzen-
lenecek turun güzergahında değişikliğe gidildiğini 
söyledi

Küçükbakırcı, Dünya Turu seviyesindeki yarı-
şın startının ilk kez Konya’dan verileceğini açıkla-
dı. Konya’nın bisiklet sporundaki önemine işaret 
eden Küçükbakırcı, “Konya’nın bisiklet sporuna 
hizmetleri saymakla bitmez. Türk Milli Takımı’na en 
çok bisikletçi yetiştiren şehir. 485 kilometre bisiklet 
yoluna sahip. Konya, dünya’da New York’tan sonra 
en fazla bisiklet yoluna sahip şehir. Aynı zamanda 
dünyanın en iyi veledromunun yapılacağı şehir. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk kez Kon-
ya’dan start alacak.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM DEVAM EDECEK
Küçükbakırcı, etaplarda yapılan ikinci önemli 

değişikliğin de turun Bursa’dan geçmesi olduğunu 

belirtti. Turda dünyanın en seçkin bisikletçilerinin 
yer aldığına dikkati çeken Küçükbakırcı, “Türkiye 
tura yine milli takım adı altında katılacak.” dedi.

İHALEYE ÇIKACAK
Küçükbakırcı, 6 etaptan oluşan 54. Cumhur-

başkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun organizasyonu 
için 20 Temmuz Cuma günü ihaleye çıkılacağını 
kaydetti. Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sunan 
turun organize ve koordine edilmesi işinin açık 
usulle ihale edileceğini dile getiren Küçükbakırcı, 
“Söz konusu ihale akreditasyon, televizyon çekimi, 
prodüksiyon, konaklama, araç kiralama, ulaşım, 
medya gibi organizasyona ilişkin mal ve hizmet 
alımlarını içeriyor.” diye konuştu.

TUR 2018’İN GÜZERGAHI 
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 

(TUR 2018) etapları şöyle: 1. etap: Konya-Konya, 
2. etap: Antalya-Fethiye, 3. etap: Fethiye-Marma-
ris, 4. etap: Marmaris-Selçuk (Meryem Ana), 5. 
etap: Selçuk-Manisa, 6. etap: Bursa-İstanbul. 
n AA

Hamza Alaca 
milli gurur yaşattı
Hırvatistan’ın Zagrep kentinde devam eden Dünya 

Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda 
Hamza Alaca, altın madalya kazanarak tarihi bir ba-

şarının altına imza attı. 
60 kiloda Türkiye’yi temsil eden sporcu Hamza Ala-

ca ilk turdan itibaren rakiplerine minderi adeta dar etti. 
Son olarak finalde Yunanistan’dan Georgios Koumioumt-
sidis’le karşılaşan Hamza muhteşem bir oyun sonunda 
rakibini 2:30’ dakikada 10-0 sayı tuşu ile yenerek Dünya 
şampiyonu oldu. Bu sonuçla Türkiye 5 yıl aradan sonra 
Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda serbest stilde ilk altın 
madalyasını kazanmış oldu. Türkiye, serbest stilde en 
son altın madalyasını 2013 yılında Selim Kozan’la kazan-
mıştı. 92 kiloda bir diğer altın madalya umudumuz Ömer 
Ağtaş ise finalde Asya şampiyonu İranlı güreşçi Alireza 
Abdollahi‘ye şanssız bir şekilde yenilerek gümüş ma-
dalyada kaldı ve tarihi bir başarıyı kıl payı kaçırmış oldu. 
Şampiyonada ayrıca Ahmet Yücel de bronz madalya ka-
zandı. Böylelikle Serbest Güreş Takımı 1 altın 1 gümüş 1 
bronz toplam 3 madalya kazanmış oldu. 
n İHA

Türkiye Kick Boks 
Şampiyonası başladı

Yaklaşık 5 bin sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks 
Şampiyonası Elazığ’da başladı. 

Elazığ’da 4-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 
olan Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı. Fırat Üni-
versitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda start alan şampi-
yonaya yaklaşık 5 bin sporcu ve antrenör katıldı. Burada 
dereceye girecek olan sporcuların A Milli Takım’da yer 
alarak, Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı-
na sahip olacağı belirtildi. 

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayı-
cı, “Yaklaşık 5 bin kişi burada olacak. İnşallah çok güzel 
bir müsabaka gerçekleşecek. Bu müsabaka çok önemli 
bir müsabaka. Bu müsabaka sonucunda Dünya ve Avru-
pa Şampiyonası’na katılınacak. A Milli Takımımız burada 
belli olacak” dedi. 

Bugün bir heyecan ve güzellik yaşadıklarını dile geti-
ren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ise, 
“İlimizde bu heyecanları bundan sonrada inşallah çok 
fazla yaşayacağız. Malum son yıllarda ilimizde bununla 
ilgili birçok tesis yapılmaya başlandı. Üst üste tesisler 
gelmeye başlayınca üst üste organizasyonlar gelmeye 
başlıyor. Şu an burada 5 bine yakın insan var. Bu insanlar 
burada yiyecekler, içecekler ve kalacaklar. Hem şehrimi-
zi tanıyacaklar hem de şehrimize katkı sağlamış olacak-
lar. Bu tür organizasyonların zaten güzelliği bu. İl olarak 
birçok ile göre bu tür organizasyonları alma becerimiz 
daha iyi durumdadır. Organizasyona gelen arkadaşla-
rımız fair-play çerçevesi içerisinde kazasız belasız bir 
şekilde maçlarını tamamlarlar. Aileleriyle birlikte gelen-
ler var. Umarım şehrimizde güzel anılarla geri dönmüş 
olurlar. Kazasız, sakatsız bir ev sahipliği yapacağımıza 
inanıyorum” diye konuştu. 
n İHA

TSYD Konya Şubesi yeni binasına kavuştu
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-

fından Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Konya Şubesine tahsis edilen 
tarihi binanın yer teslimi yapıldı. Bü-
yükşehir Belediyesi Esnaf Odaları - Sivil 
Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Ahmet 
Yalçın ile birlikte yer tahsisi sözleşmeni 
imzalayan TSYD Konya Şube Başkanı 
Murat Dönmez yaptığı açıklamada, tarihi 
bir yapıyı spor basınına kazandırmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
BU İMKANI VERENLERE TEŞEKKÜRLER

Dönmez şöyle konuştu; “Konya’da 
başta TSYD üyeleri ve spor basınını ne-
zih ve otantik bir ortama kavuşturduk. 
Yeni yerimiz, bizlere daha çok çalışma 
şevki ve azmi verecektir. Şubemizin yeni 
yeri, üyelerimiz başta olmak üzere tüm 

Konya spor camiası ile daha iç içe, daha 
sık birlikte olma adına ev sahipliği yapa-
caktır. Bizlere bu imkanı veren dönemin 
Büyükşehir Belediye Başkanı, Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek’e, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Hasan Kılca’ya, tahsis konusunda çalış-
maları hızlandıran Esnaf Odaları - Sivil 
Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Ahmet 
Yalçın’a, Konya Şubemize yeni bina 
tahsis edilmesi konusunda büyük çaba 
sarf eden TSYD Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi Recep Çınar’a teşekkür 
ederim.” TSYD Konya Şubenin yeni idari 
binası, Ağustos ayı içerisinde hizmet ver-
meye başlayacak. 
n İHA

Şirketleşme hayali 
gerçek mi oluyor?
Atiker Konyaspor camiasının yıllardır en büyük hayallerinden biri olan şirketleşme konusu yeniden gündeme geldi. Daha önce 

kurulan ancak bir türlü faaliyete geçmeyen Konyaspor A. Ş. Konya Store’un kulübe devri sonrasında faaliyete geçebilir

Atiker Konyaspor’da köklü değişik-
likler ardı ardına geliyor. Yıllardır ca-
mianın kanayan yarası konumunda olan 
sorunların çözümü için harekete geçen 
yönetim, ilk olarak gündeme Konya Sto-
re konusunu aldı. 

Eski yöneticilerden Abdullah Şan-
lı’nın mülkiyetinde olan ve yılan hikaye-
sine dönen Konya Store’un kulübe dev-
redilmesi sırasında, yıllardır camianın 
hayali olan bir başka konu da gündeme 
geldi. 

KONYASPOR A. Ş. HAYATA GEÇİYOR
İddiaya göre Konya Store’un devri 

konusunda ilk olarak mevcut şirketin her 
şeyi ile kulübe devri konuşuldu. Ancak 
dedikodulara mahal vermemek adına 

farklı bir şirket üzerinden Konya Store’un 
kulübe devredilmesi kararlaştırıldı. İşte 
tam bu noktada doğan yeni şirket ihti-
yacı akıllara Konyaspor A.Ş.’yi getirdi. 
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, daha 
önce eski yönetimlerce kurulan ancak 
herhangi bir faaliyeti bulunmayan Kon-
yaspor A. Ş.’yi, Konya Store’un devri 
için kullanmaya karar verdi.

ŞİRKETLEŞMENİN İLK ADIMI
Konya Store’un Konyaspor A.Ş.’ye 

devredilebilmesi için önümüzdeki 
günlerde Konyaspor A.Ş.’de bir genel 
kurul yapılacak ve şirketin yönetimi 
Konyaspor yönetiminden yeniden oluş-
turulacak. Bu işlemin ardından anlaşma 
şartlarına göre Konya Store, Konyaspor 

A. Ş. üzerinden kulübe devredilecek. Ve 
bu hamle de Konyaspor’un şirketleşme-
si ve profesyonelleşmesi adına ilk adım 
olacak.

ŞİRKETLEŞME NEDEN ÖNEMLİ?
Uzun yıllardır Konyaspor’un günde-

minde olan şirketleşme Türk futbolu-
nun da sorunlarından biri. Profesyonel 
ve şeffaf bir yönetim anlayışı açısından 
çok kritik bir nokta olarak görülen şir-
ketleşmeyi önemli kulüpler yıllar önce 
uyguladı. Konyaspor açısından futbol ta-
kımı Konyaspor A.Ş.’ye devredilirse bu 
hamle tamamlanmış olacak. Konyaspor 
A.Ş’nin faaliyete geçmesinin ardından 
ticari ve sportif faaliyetlerin şirkete ak-
tarılması sürecin ikinci adımı olarak 

görülüyor.
OLMASI GEREKENE 1 KALA!

Konyaspor yönetiminin şirketleşme 
ihtiyacına yönelik adımlar atması yapı-
sal sorunlardan bir diğerini akla getirdi. 

Önceki yönetimin kendi devamlılı-
ğını sağlamak adına değiştirdiği delege 
yapısı da düzeltilirse, Konyaspor önemli 
yapısal reformlara imza atmış olacak. 
Delege yapısının ıslahı ile adil bir seçim 
ortamı oluşurken, şirketleşme ile de 
denetlenebilir, şeffaf ve profesyonel bir 
yapı hayata geçecek. 

Hilmi Kulluk yönetimi genel kurul-
dan önce yaptığı açıklamada delege ya-
pısını düzeltileceğinin sözünü vermişti. 
n YUNUS ALTINBEYAZ

Türkiye Bisiklet Federasyonu
Başkanı Erol Küçükbakırcı

Şirketleşme gerçekleşirse yeni Konyaspor yönetimi önemli bir yapısal reforma imza atmış olacak
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Bolu’nun Gerede ilçesin-
de birinci etap kamp çalışması-
nı sürdüren Konya temsilcisinin 
yeni teknik direktörü Çalımbay, 
yeni sezon, transfer çalışmala-
rı ve takımın hedeflerine ilişkin  
açıklamalarda bulundu. Lig ya-
rışının  geçen  sezonki  gibi  çok 
zor  ve  çekişmeli  geçeceğini 
savunan Çalımbay, “Geçen se-
zona baktığınızda düşen takım-
lar ile şampiyon son haftalarda 
belli  oldu.  Yine  çekişmeli  bir 
lig olacak.” dedi. 

Yeni  sezonda  Fener-
bahçe,  Galatasaray, 
Beşiktaş  ve  Medipol 
Başakşehir’in  başa-
rılı  olmak  için  çok 
çaba  harcayacağını 
anlatan  Çalımbay, 
Galatasaray’ın geride 
kalan  sezonda  şam-
piyonluğa ulaştığı  için 
bir  nebze  daha  rahat 
olduğunu  ancak  diğer 

takımların büyük yatırım ve 
transferler  yapacakları  değer-
lendirmesinde bulundu. 
“HER TAKIM İÇİN AYRI BİR 
HAZIRLIK YAPACAĞIZ”

Rıza Çalımbay, yeni sezon-
da ilk 10’a girmek amacını ta-
şıdıklarını, ligi çok iyi bir yerde 
bitirmek  için  de  iyi  transferler 
yapmaları  gerektiğini  dile  ge-
tirdi. 

Süper  Lig’in eskisi  gibi  ol-
madığını  söyleyen  Çalımbay, 
“Şimdi  artık  öyle  kolay  takım 
yok.  Herkes  birbirini  yenebi-
liyor.  Çok  dikkat  etmek  gere-
kiyor.  Örneğin  Gençlerbirliği 
takımı  geçen  sezon  büyük  ta-
kımları yendi ama küme düştü. 
Büyük takımları yenmek önemli 
tabii ama esas senin kazanman 
gereken  maçların  var.  Onları 
kazanmak gerekiyor.” şeklinde 
konuştu. 

Atiker Konyaspor olarak lig-
deki her takım için ayrı bir ha-
zırlık  yapacaklarını  vurgulayan 
Çalımbay, “Biz burada sadece 
kendimizi  konuşuyoruz.  Bizim 
öncelikle kendi sahamızda çok 
iyi oynamamız lazım. 

Kendi sahamızda bizim ge-
len  takıma  nasıl  olduğumuzu 
hissettirmemiz lazım. 

Savaşan,  mücadele  eden, 
defansta da ofansta da çok  iyi 

şeyleri  yapan bir  takım olmak 
istiyoruz.  Onun  için  uğraşıyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Süper  Lig’de  mücadele 
eden  Anadolu  takımlarının 
son  yıllarda  performanslarının 
daha da  arttığına  değinen Ça-
lımbay,  bu  başarının  “takım” 
olabilmekten  geçtiğinin  altını 
çizdi. 

Rıza  Çalımbay,  ligin  artık 
Dört  büyüklerden  ibaret  ol-
madığını  herkesin  gördüğünü 
vurgulayarak  “Bir  sürü  takım 
kendini  göstermeye  başladı. 
Başakşehir  çıktı,  ondan  önce 
Bursaspor çıktı, Konyaspor çık-
tı ve biz bu sene yine çıkacağız. 

Çoğu  takım  da  çok  çok  iyi 
yerlere mutlaka gelecek. Ana-
dolu’da yapılacak şeylerden bir 
tanesi de ‘takım’ olmak. Aldığı-
nız oyuncuların illaki üst düzey 
olması şart değil. Önemli olan 
takımı iyi kurmak, iyi oyuncula-
rı bulmak.” şeklinde görüşleri-
ni aktardı. 

“HERKES AYAĞINI 
YORGANINA GÖRE 

UZATACAK”
Büyük takımlar ile Anadolu 

takımlarının bütçelerinin bir ol-
masının mümkün gözükmediği-
ni, bazı takımların 10-15 milyon 
avro  verip  bir  oyuncu  alırken, 
diğerlerinin bunu başaramadı-
ğını  ifade  eden  Çalımbay,  bu 
nedenle her kulübün bütçesine 
göre  ekip  kurması  gerektiğini 
vurguladı.

Çalımbay, bütün takımların 
maddi açıdan zor durumda ol-
malarının şu anda Türkiye’deki  
en  büyük  sıkıntı  olduğunu  da 
belirterek,  konuşmasını  şöyle 
tamamladı:

“Bu sıkıntı da aşırı transfer. 
Bana göre de gereksiz transfer. 
Alınan  oyuncuların  daha  tam 
oturmadan, oynamadan gönde-
rilmesi, onlara ödenen paralar 
maalesef  kulüplerimizi  bayağı 
bir zor duruma düşürmüş. 

Onun  için  herkes  ayağını 
yorganına  göre  uzatacak.  Ne 
kadar  parası  varsa  ona  göre 
hareket edecek, bütçesine göre 
hareket edecek. 

O zaman hem kulüplerimize 
bir  şey  olmaz  hem  de  çok  iyi 
oyuncular alınır. Ona göre ha-
reket etmek gerekiyor.”  n AA

Spor Toto Süper Lig’de Lefter Küçükandonyadis sezonu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuru-

lu, Riva’da yaptığı toplantıda Spor Toto Süper 
Lig’de  2018-2019  sezonunun  Lefter  Küçükan-
donyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaş-
tırdı. 

A  Milli  Takım  ve  Fenerbahçe’nin  efsane 
isimlerinden  ‘Futbolun  Ordinaryüsü’  Lefter 
Küçükandonyadis, Türk  futboluna yaptığı unu-
tulmaz  katkılarla  tüm  sporseverlerin  sevgi  ve 
saygısını kazandı. 

Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süley-
man Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan 
Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına 
oynanmıştı. Lefter, teknik direktörlük kariyerin-
de temsilcimiz Konyaspor’da da görev yapmıştı.
LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR? 

İstanbul  Büyükada’da  25  Aralık  1925  ta-
rihinde  doğan  Lefter  Küçükandonyadis,  2  yıl 

Taksimspor  forması  giydikten  sonra  1947’de 
Fenerbahçe’ye  transfer  oldu.  1951-1952  se-
zonunda  İtalya’nın  Fiorentina  ve  1952-1953 
sezonunda Fransa’nın Nice takımlarında oyna-
yan Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılına kadar 
Sarı-Lacivertli forma altında 615 maçta 423 gol 
attı. İstanbul Ligi’nde 1953-1954 sezonunda gol 
krallığına ulaştı. 

Futboldaki  ustalığından  ötürü  ‘Ordinaryüs’ 
lakabıyla anılan Lefter Küçükandonyadis, kari-
yeri boyunca 832 gol atarak rekor kırdı ve üstün 
golcülüğü dolayısıyla, “Ver Lefter’e, yazsın def-
tere” sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmaz-
ları arasına girdi. 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 50. 
milli maçını oynaması nedeniyle “Altın Şeref 
Madalyası” ile ödüllendirilen ilk futbolcu olarak 
tarihe geçen Lefter Küçükandonyadis, 46 kez A, 

1 kez B, 3 kez 21 yaş altı olmak üzere toplam 
50 kez milli formayı giydi. A Milli Takım’da 21 
golle en çok gol atan oyuncu unvanını uzun yıl-
lar elinde tuttu, 9 kez de Milli Takım kaptanlığını 
yaptı. 1954 FIFA Dünya Kupası’nda forma giyen 
efsane oyuncu, turnuvada 2 de gol attı. 

Lefter Küçükandonyadis, 1964 yılında Fe-
nerbahçe  formasıyla  jübile  yaptıktan  sonra 
Yunanistan’ın AEK Egaleo ile Güney Afrika’nın 
Johannesburg  takımlarında  antrenör  futbolcu 
olarak görev aldı. Daha sonra ise Konyaspor, 
Samsunspor,  Boluspor,  Orduspor  ve  Mersin 
İdman Yurdu takımlarında teknik direktör olarak 
çalıştı. Uzun yıllar spor yazarlığı yapan ve 3 Ma-
yıs 2009’da Kadıköy’de Kuşdili Parkı’na heykeli 
dikilen Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012 
tarihinde aramızdan ayrıldı. 
n İHA

Konyaspor ilk maçını 
Politehnica ile yapacak

Süper  Lig  temsilcimiz  Atiker 
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını 
Bolu’da  sürdürüyor.  Burada  hazır-
lıkları da yapacak olan yeşil beyazlı 
takımın  ilk  karşılaşması  belli  oldu. 
Anadolu  Kartalı,  hazırlık  maçında 
Romanya ekibi Politehnica ile karşı 
karşıya gelecek. Konu ile ilgili Kon-
yaspor resmi sitesinden yapılan açık-
lamada, “Atiker Konyaspor’umuz ilk 
hazırlık karşılaşmasını Romanya Sü-
per Lig (Liga 1) takımlarından CSM 
Politehnica Iaşi ile oynayacak. Atiker 
Konyaspor’umuz ile  CSM Politehni-
ca Iasi arasındaki hazırlık müsabaka-
sı 12 Temmuz 2018 Perşembe günü 
saat  17:00’de  başlayacak.  I.Etap 
Kamp Programı dahilindeki karşılaş-
ma Bolu Koru Otel Sahasında oyna-
nacak” ifadeleri yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Birinci etap kamp hazırlıklarını Bolu’da 
sürdüren Atiker Konyaspor, Çarşamba ak-
şamki antrenmanın ardından çalışmalarına 
dün  öğle  saatlerinde  yaptığı  hazırlıklarla 
devam etti. 

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yar-
dımcı  antrenörler  yönetiminde  akşam  ya-
pılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri 
ile başlarken, top kontrollü pas çalışması ile 
devam etti. 3 grupta 5’e 2 oynayan futbolcu-
lar minyatür kalelerde maç ve yarı sahada 
çift  kale maç  ile  antrenmanı  sonlandırdı. 
Çift  kale maçın  galibi  Selim  Ay’ın  takımı 
maç  sonunda  objektiflere  galibiyet  pozu 
verdi. Atiker Konyaspor, birinci etap kampı 
için  bulunduğu Bolu Gerede’de  dün  güne 
öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla baş-
ladı. Koşu parkurunda yapılan antrenman 
ısınma hareketleri başladı. Ardından oyun-
cular  göl  kenarındaki  ormanlık  alanda  üç 
seri üzerinden yapılan koşu ve açma, ger-
me hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da yeni 
sezon hazırlıkları sürüyor

ÇALIMBAY:
HEDEFİMİZ İLK 10!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto 

Süper Lig’de geçen sezonki gibi çekişmeli bir yarış beklediğini söyledi. Kon-
yaspor ile sözleşme imzaladığında hedeflerinin ilk 5 sıra içinde yer almak ol-
duğunu ifade eden Rıza Çalımbay, bu kez hedeflerinin ilk 10 olduğunu belirtti
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