
DOĞAL DESTEKLE 
GÜNEŞTEN KORUNUN

FMC HİDROLİK YENİ
PAZAR ARAYIŞINDA

İPEK YOLU ŞEHİRLERİ
ÇİN’DE BULUŞTU

Zade Vital’den doğal destek

Hatırı sayılır üretim gerçekleştiriyor

Çalışmalar değerlendirildi

Yaz aylarında cilt 
sağlığı önemli bir 
sorunu oluşturu-
yor. Sıcak hava-
dan ve güneşin 
yakıcı etkilerinden 
korunmak için 
Zade Vital, doğal 
destek ürünlerini 
sunuyor. 

FMC Hidrolik, sadece 
iç piyasa değil dış 
piyasada da yaptığı 
hamleler ile hatırı 
sayılır bir üretim 
gerçekleştiriyor. FMC 
Hidrolik İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mü-
cahit Aydın, yeni pazar 
oluşturma gayretlerinin 
süreceğini söyledi.

Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin yö-
netim kurulu üyeli-
ğini yürüttüğü İpek 
Yolu Şehirleri Birliği 
Toplantısı, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin 
Xi’an şehrinde 
gerçekleştirildi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Isbası’ tesviki!
İŞKUR İl Müdürü Emrah 

Keleş, Milli İstihdam 
Seferberliği’nin ikinci fazı 

kapsamında uygulana-
cak olan teşvik ve des-
teklerin birçok avantajı 
beraberinde getirdiğini 

söyledi

12-18 AYA 
KADAR DESTEK

Keleş, “İlave istihdam teşvik kap-
samında; 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 
2020 tarihleri arasında ortalama ça-
lışan sayısına ilave olarak istihdam 
edilen her bir sigortalının, sigorta 
primleri ile vergilerini 12-18 ay sü-
reyle ve işyerinin faaliyet gösterdiği 
sektöre bağlı olarak değişen tutar-
larla karşılanacaktır” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

İŞVEREN VE 
İŞÇİYE AVANTAJ

Milli İstihdam Seferberliği’nin 
ikinci fazı kapsamında uygula-
nacak olan teşvik ve destekler 
hakkında bilgilendirme yapan 
İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, 
teşvik ve desteklerin iş arayanlar 
ve işverenler başta olmak üzere; 
kadınlar, gençler ve engellilere 
yönelik birçok avantajı da ber-
berinde getirdiğini söyledi.
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Göle maya çaldılar
59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği başladı

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve temsili Nasreddin Hoca 
Metin Şentürk’ün Akşehir Gölü’ne yoğurt mayalaması ile başladı.  Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada, 
“Farklı değerlerimiz bizim en büyük zenginliğimizdir. Kültürümüze sahip çıktığımız oranda biz var olmaya 

devam ederiz” dedi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Şimdi altın ve 
yatırım vakti

24 Haziran seçimlerinin piyasala-
ra olumlu yansımaları olduğunu 
belirten Mehmet Kuşdemir, se-
çim sonrası gidişattan memnun 
olduklarını söyledi. Kuşdemir dü-
ğün ve yatırım yapacak vatandaş-
ların altın almaları için tam zamanı 
olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kadınlarımıza 
özgüven sağlanıyor

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Mutlu Kadın İle Sağlam Ya-
rınlar” projesi kapsamında eğitim 
alan kadın kursiyerleri ziyaret etti. 
Başkan Toru, “Kadınlarımızın öz-
güvenleri sağlanıyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘İstihdamı 
destekliyoruz’

Hacı Ahmet Sarısaman Camii’nde 
cemaatle biraraya gelen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Şehrimizde ve ülkemizde 
istihdama yönelik çalışmaları des-
tekliyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

TMO: Buğday
 sıkıntısı yok

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
tarafından bugün için ekmekte 
buğday kaynaklı bir fiyat artışının 
gündeme getirilmesinin doğru ol-
madığı belirtilerek, “Buğdayda ül-
kemizde miktar olarak sıkıntılı bir 
durum bulunmamakta” denildi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

04 06 12 15‘Öğrencilerine değer 
veren bir okuluz’

Trafik magandaları 
polisten kaçamadı 

Çocuklar sabah 
namazında buluşuyor

Cumhur İttifakı 
devam edecek

HİMSS 2018 
Dijital Hastane 
ve E- Nabız 
Çalıştayı gerçek-
leştirildi. İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, 
Sağlıkta değişim 
döneminin ta-
mamlandığını ve 
gelişim aşama-
sına geçildiğini 
vurguladı.
n HABERİ 
SAYFA 6’DA

Sağlıkta gelişim dönemi

Emrah Keleş

Mücahit Aydın
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2005 yılında ilk olarak hidrolik 
silindir için yedek parça üretimine 
başlayan FMC Hidrolik, şimdi-
lerde birçok alanda çalışmalarına 
devam ediyor. Savunma sanayi-
den demiryollarına, tarım parça-
larından sanayiye kadar geniş bir 
yelpazede hizmet veren FMC Hid-
rolik’i İcra Kurulu Başkan Yardım-
cısı Mücahit Aydın’dan dinledik.

Mücahit Bey, ilk olarak firmanızı 
tanıyabilir miyiz?

FMC Hidrolik, üretim yaptığı 
birçok sektörde uzman bir şirket 
olarak, yıllara dayanan tecrübesini 
işi ile bütünleştirmiş bir kuruluş-
tur. Gerek yerli üretimde gerekse 
ihracat noktasında üretimine de-
vam eden firmamız, aynı zaman-
da yeni projelere de imza atma-
ya hazır bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Hidrolik silindir, 
Şaft, Demiryolu ve Tarım parça-
ları üzerine geniş bir ürün ağı ile 
hitap ediyoruz. Ayrıca firmamız, 
demiryolu ve vagon parçaları ihti-
yacını karşılama noktasında hatırı 
sayılır bir üretim gerçekleştirmek-
tedir. Bu konuda sadece iç piyasa-
ya değil dış piyasaya da, örneğin; 
Polonya Demiryollarına ve İran 
Demiryollarına üretim gerçekleş-
tiriyoruz. Sıklıkla vurguladığım 
gibi geniş bir ağımız var ve çalış-
malarımızı bu doğrultuda kaliteli 
bir şekilde devam ediyoruz.

2017 yılını firma olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Rakamsal 
olarak hedeflerinize ulaştınız mı? 
Bununla birlikte devam eden veya 

yapılacak olan yatırımlarınız
bulunuyor mu?

Geride bıraktığımız yılda mali 
ve büyüme olarak hedeflerimizin 
üzerinde geçti. 2018 yılına ise 
yeni müşteriler ve yeni pazarlar-
la birlikte başladık. Bu durumu 
açmamız gerekirse; Savunma Sa-
nayi parçaları doğrultusunda BMC 
ile yürüttüğümüz çalışmalarda, 
ekipman yatırımlarımızı ivedilikle 
gerçekleştirdik. Ürün portföyü-
müze yeni eklenen parçalarımız 
ile ilgili AR-GE çalışmalarımızda 
titizlikle devam ediyor. Personel 
eğitim yatırımları, üretim verim-
liliği ve otomasyon çalışmaları 
üzerine başlattığımız ve devam 
eden birçok yatırımımız var. 2018 
yılında Savunma Sanayi Parçaları 
alanında ürün çeşitliliği artırarak 
bu alanda yerli üretim payını yük-
seltmeyi ve ihracatımız içerisinde 
bu parçaların oranını yükseltmeyi 
hedefliyoruz. 

Geniş kapsamlı yatırımlarınız ile 
birlikte 2018 yılının ilk çeyreği nasıl 

geçiyor? Yılsonu hedeflerinize 
ulaşabilecek misiniz?

Türkiye’de, ihracatta otomo-
tiv ve yedek parçaların oranının 
yükselmesini kendimize refe-
rans alırsak, 2018 yılının 2. Ayını 
olumlu bir şekilde geride bıraktık 
diyebilirim. Üretim kapasitesini 
artırmak adına makina, ekipman, 
kalifiyeli personel yatırım politika-
sı tarafımızca uygulanmaktadır. 
Savunma Sanayi, Raylı Sistemler 
ve Dövme Parçalar için 2018 he-

deflerimiz arasında özellikle pazar 
ve müşteri ağımızı genişletme ça-
lışmaları bulunmaktadır. Dünya 
ekonomisindeki değişen bölgesel 
dengeleri takip ederek, “riski böl-
gesel olarak bölme” anlayışı içeri-
sinde hareket ediyoruz. Savunma 
Sanayi özelinde düşünürsek, sek-
törel kümelenmelere katılımı bu 
noktada fazlaca önemsiyoruz. Bu 
sayede gerek dünyada bir marka 
haline gelmiş şirketler ile gerek 
sektöründe lider olan firmalarla 
çalışmaktayız. Ayrıca firma ola-

rak, katma değeri yüksek ürünler 
üretme hedefimize önem veri-
yor ve bu doğrultuda ilerliyoruz. 
Gerek bölgemizi gerek Avrupa 
Standartlarını referans alarak ku-
rumsal ve proje bazlı bununla bir-
likte bilimselliğe dayalı çalışmalar 
yürütmekteyiz.

İhracatınız da hangi firmalar 
öne çıkıyor? Bazı krizler ihracat 

pazarınızı etkiliyor mu?

FMC, Savunma Sanayi ko-
nusunda Amerika Birleşik Dev-
letleri’ne diğer üretimlerde de 

Almanya, Fransa, Polonya başta 
olmak üzere Batı ve Orta Avrupa 
bölgesi ana pazarlarımız arasında-
dır. Doğu Avrupa ülkeleri ve Or-
tadoğu’da İran ile çalışmalarımız 
var. Yeni pazar arayışı çalışmaları-
mızda Körfez bölgesi ve Amerika 
bölgesi yoğunluğumuzu verdiği-
miz alanlardır. Yaşanan krizleri 
değerlendirmek gerekirse; genel 
olarak siyasi konjonktüre dayanan 
krizler olmaktadır. Bu krizlerin bir 
miktarı da ekonomik sebeplerden 
kaynaklı olarak görünüyor. Dola-
yısıyla 2017 son çeyreğinde belli 
başlı daralmalar ve fiyat artışları 
yaşandı ancak o dönemi sıkı ted-
birler ile atlattık. Şu anda ekono-
mimiz ve yurtdışı pazarımız olum-
lu şekilde devam etmektedir.

Sohbetiniz için teşekkür ederiz. Son 
olarak eklemek istedikleriniz varsa 

dinlemek isteriz.
FMC Hidrolik olarak, birçok 

alanda yatırımlar yaparak ve ken-
dimizi geliştirerek yeni bir pazar 
oluşturma gayretimiz dün oldu-
ğu gibi ilerleyen günlerde de de-
vam edecek. Teknolojik olarak 
yaptığımız yatırımlar ve donanım 
imkânlarını da etkin kullanmayı 
kendimizi bir hedef olarak seç-
tik. Bu doğrultuda kaliteyi de dı-
şarıya etkin bir şekilde satıyoruz. 
Yatırımlarımız hızlıca ancak doğru 
adımlar ile devam edecek.  
n TEVFİK EFE

Türkiye’nin önemli firmaları arasında yer alan FMC Hidrolik, sadece iç piyasa değil dış piyasada da yaptığı hamleler ile hatırı sayılır bir üre-
tim gerçekleştiriyor. FMC Hidrolik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mücahit Aydın, yeni pazar oluşturma gayretlerinin süreceğini söyledi

FMC bir dünya markası

Mücahit Aydın
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TMO: Buğday sıkıntısı yok

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafın-
dan bugün için ekmekte buğday kaynaklı 
bir fiyat artışının gündeme getirilmesinin 
doğru olmadığı belirtilerek, “Buğday-
da ülkemizde miktar olarak sıkıntılı bir 
durum bulunmamakta, sanayicilerimiz 
piyasadan geçen yılki fiyat seviyelerin-
de ürün tedarik edebilmektedir.” ifadesi 
kullanıldı.

TMO’dan yapılan açıklamada, son 
günlerde bazı basın-yayın organlarında, 
buğday ekiliş ve üretiminde yüzde 8’e 
varan azalmalar olduğu, iklim koşulları-
nın buğday kalitesini olumsuz etkilediği, 
TMO’nun alım fiyatının üreticiye yansı-
madığı, bunlara bağlı olarak un ve ekmek 
fiyatlarında artışlar yaşanacağına ilişkin 
bilgi ve belgeye dayanmayan açıklamala-
rın gündeme taşındığı hatırlatıldı. 

Türkiye’nin buğday üretiminin yüzde 
2 azalışla 21 milyon ton olmasının bek-
lendiği ifade edilen açıklamada, buğday 
tüketiminin 19-20 milyon ton seviyele-
rinde olduğu dikkate alındığında, üreti-
min yurt içi tüketimi rahatlıkla karşılaya-
cak düzeyde olduğu bildirildi. 

Açıklamada, dahilde işleme rejimi 
kapsamında yapılan buğday ithalatının 
çok daha fazlasının un, makarna, bulgur, 
bisküvi gibi mamul madde olarak ihraç 
edildiği vurgulanarak, bu ihracatta Türki-
ye’de üretilen ihtiyaç fazlası buğdayların 

da kullanıldığı aktarıldı. 
Buğday hasadının yüzde 50 seviye-

sinde olduğu, yeni mahsul buğday alım-
larının 1 milyon tona ulaştığı belirtilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi: “Alımları-
mız devam etmektedir. Hasat döneminde 
bazı bölgelerde alınan lokal yağışlar kali-
tede bir miktar kayba sebep olmakla bir-
likte ülke genelinde endişeye mahal vere-
cek bir durum söz konusu değildir. TMO 
tarafından Anadolu kırmızı sert ekmeklik 
buğday için ton başına bin 50 lira alım fi-
yatı açıklanmasına rağmen ortalama alım 
fiyatı bin 60 lira olarak gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla TMO alım fiyatının kalite dü-
şüklüğü sebebiyle üreticilere yansımadı-
ğı iddiası doğru değildir. TMO, sektörün 
önünü rahat görebilmesi için 2018 yılı 
ekmeklik buğday satış fiyatlarını ekim 
ayı için bin 100 lira olarak belirleyerek 
25 Mayıs’ta açıklamıştır. TMO’nun Ekim 
2017 ekmeklik buğday satış fiyatının 995 
lira olduğu dikkate alındığında, bu yıl-
ki satış fiyatının geçen yıl aynı dönemin 
sadece yüzde 10,5 üzerinde olduğu gö-
rülmektedir. Bugün için ekmekte buğday 
kaynaklı bir fiyat artışının gündeme geti-
rilmesi doğru değil. Buğdayda ülkemizde 
miktar olarak sıkıntılı bir durum bulun-
mamakta, sanayicilerimiz piyasadan ge-
çen yılki fiyat seviyelerinde ürün tedarik 
edebilmektedir.”
n AA

Milli İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazı kapsamında uygulanacak olan teşvik ve destekler ile İşbaşı Eğitim Progra-
mı hakkında bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, desteklerin birçok avantajı beraberinde getirdiğini söyledi

İşverene ve işçiye destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, himayelerinde gerçekleştirilen 
“İstihdam Şurası”nda, Milli İstihdam 
Seferberliği’nin ikinci fazı kapsamın-
da uygulanacak olan teşvik ve des-
tekleri açıklamasının ardından, Konya 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
(İŞKUR) konuyla ilgili bilgilendirme 
yaptı. Teşvik ve desteklerin Türkiye 
ekonomisini daha da güçlendirme 
adına oldukça önemli olduğuna dikkat 
çeken İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, 
teşvik ve desteklerin iş arayanlar ve 
işverenlerbaşta olmak üzere; kadınlar, 
gençler ve engellilere yönelik birçok 
avantajı da berberinde getirdiğini söy-
ledi. Konuyla ilgili detaylı bilgiler veren 
Keleş, “7 Mart 2018 tarihli ve 30373 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7103 sayılı kanun ve 
4447 sayılı kanuna eklenen geçici 19 
ve 21’inci maddeler kapsamında uy-
gulanacak ilave istihdam teşvik kap-
samında; 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 
2020 tarihleri arasında ortalama çalı-
şan sayısına ilave olarak istihdam edi-
len her bir sigortalının, sigorta primleri 
ile vergilerini 12-18 ay süreyle ve iş-
yerinin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı 
olarak değişen tutarlarla karşılanacak-
tır” diye konuştu. 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Ayrıca, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 
mesleki deneyim edinmeleri ve teorik 
eğitimini aldıkları mesleklerde uygula-
mayı görmesi, alışma ortamına uyu-
munun sağlanması amacıyla İşbaşı 
Eğitim programları düzenlendiğinin 
bilgisini de veren Keleş, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “İşbaşı Eğitim Programları 
işsizlerin mesleki yeterliklerini gelişti-
rebilecekleri ve tecrübe edinecekleri, 
işverenlerin de herhangi bir maliyete 
katlanmadan işgücü temin edebile-
cekleri bir programdır. Programa ka-
tılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapa-
cağı işyerini kendileri bulabileceği gibi 

kurumumuzdan da kendilerine işyeri 
bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca 
işverenler de istedikleri vasıftaki katı-
lımcı adayını kendileri bulabilecekleri 
gibi kendilerine katılımcı adayı bulun-
masını İŞKUR’dan da talep edebilirler. 
Programa katılmak isteyen iş arayan 
ve işverenlerimiz Konya Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü ile hizmet mer-
kezlerine istenildiği zaman başvuru 
yaparak iş ve meslek danışmanlığı hiz-
metlerinden faydalanarak programa 
katılabilirler.”

DESTEK TUTARLARININDETAYLARI
Keleş, uygulanan ilave istihdam 

teşviki konusunda destek tutarları ve 
süreleri ile ilgili de detaylı bilgi verdi. 
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bu-
lunduğu sektöre göre farklı hesaplana-
cağını söyleyen Keleş şu bilgileri verdi, 
“İmalat veya bilişim sektöründe faali-
yet gösteren işyerlerinde ilgili döneme 
ait günlük brüt asgari ücretin sigortalı-
nın prim ödeme gün sayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarı geçmemek 
üzere, ilave istihdam edilecek her bir 
sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime 
esas kazanç tutarı için ödeyecekleri 
tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) 
ile 121,95 TL’lik damga ve gelir ver-
gisi karşılanacak (Toplamda 883,01 ila 
2.151,45 TL). Diğer sektörlerde faali-

yet gösteren işyerinde ilave istihdam 
edilecek her bir sigortalı prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplana-
cak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 
TL’lik damga ve gelir vergisi karşıla-
nacak (Toplamda 883,01 TL).2020 
Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek 
süresi 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 ta-
rihleri arasında istihdam edilen her bir 
sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam 
edilen sigortalının 18 yaşından büyük 
25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından 
büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı en-
gelli olması durumunda destek 18 ay 
süreyle uygulanacak.”

MEDYA KURULUŞLARINA TEŞVİK 
İşbaşı Eğitim Programları kapsa-

mında medya kuruluşlarında çalışa-

caklara teşvik verildiğini belirten Ke-
leş, şunları kaydetti: “Kurumumuz ile 
Basın Kuruluşları arasında düzenlenen 
işbaşı eğitim programlarında program 
süresi ilgili mesleklerde en fazla 9 ay 
olarak uygulanır. Programlar günde 
en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere 
ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla 
haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde 
planlanabilir. Asistan/stajyer, foto mu-
habiri, gazete muhabiri, muhabir, rad-
yo ve televizyon muhabiri, televizyon 
muhabiri, yazılı basın muhabiri kap-
samında iş başı eğitimi verdirilecektir. 
Böylece bu alanda çalışacakların iş tec-
rübesi kazanmasını sağlıyoruz.”

İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMLARININ SÜRESİ

İşbaşı Eğitim Programlarının de-
taylarını paylaşan Keleş,  programın iş-
sizlerin mesleki yeterliklerini geliştire-
bilecekleri ve tecrübe edinebilecekleri 
bir program olduğunu söyledi. İşbaşı 
Eğitim Programı’nın bilişim ve imalat 
sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 
en fazla 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 
3 ay olarak uygulanacağının bilgisini 
veren Keleş şöyle devam etti, “Siber 
güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştir-
me uzmanı ve kodlama gibi çağımızın 
ve geleceğin meslekleri olarak görülen 
alanlarda düzenlenecek olan işbaşı 
eğitim programlarına katılan 18-29 
yaş arası gençler için işbaşı eğitim 
programlarının süresi en fazla 9 ay uy-
gulanacaktır.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, Milli 
İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazı 

kapsamında uygulanacak olan teşvik ve 
destekler ile İşbaşı Eğitim Programları 

hakkında bilgi verdi.
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24 Haziran seçimlerinin piyasalara olumlu yansımaları olduğunu belirten Mehmet Kuşdemir, seçim sonrası gidişattan mem-
nun olduklarını söyledi. Kuşdemir düğün ve yatırım yapacak vatandaşların altın almaları için tam zamanı olduğunu söyledi.

Düğün ve yatırım için 
altın almanın zamanı
24 Haziran seçimleri öncesin-

de dolar ve altın üzerine oynanan 
oyunlar seçimleri ile birlikte sona 
erdi. Seçim döneminde durgun olan 
piyasalar seçimlerin istiklal ile sonuç-
lanmasının ardından canlandı. Seçim 
öncesinde yükselen altın fiyatları se-
çimlerin ardından düşüşe geçti. Dü-
ğün sezonuyla birlikte altın fiyatları-
nın düşmesi hem kuyumcu esnafını 
hem de vatandaşları sevindirdi. 

ALTIN FİYATLARI YATIRIM 
YAPACAKLARA FIRSAT SUNDU 
Altındaki son durumu değerlen-

diren Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, 
“Seçim öncesi altının yükselmesini 
bizler suni olarak görüyorduk.  Doğ-
ru olarak her seçim öncesi döviz ve 
altın fiyatları biraz yükselir. Ama spe-
külatifler dolar noktasında Türkiye’ye 
diz çöktürme noktasında yüklenince 
dolar kat ve kat üzerine çıktı. Bu da 
altına yansıdı. Altına tetiklediği an iti-
bariyle  altın fiyatları yükseldi.

Dünya’ya baktığımız zaman altın 
fiyatları ons noktasında normal sevi-
yede. İç piyasada altının yükselmesi 
dolar kaynaklı olduğu için altın fiyat-
larını yükseltti. Bu iç piyasada seçime 
kadar devam etti. 

Seçim sonrası hem doların düş-

mesi hem de altının ons olarak düş-
mesi altın fiyatlarını olması gereken 
noktaya getirdi.  Buda bizlerin satı-
cıların düğün yapacak çiftlerin işine 
yaradı. 

Tasarruf yapacak vatandaşları-
mıza altın fiyatların düşmesi bir fır-

sat daha sundu. Şuanda altın alma-
nın tam zamanıdır.  Düğün yapacak 
ise altının gramından 10 TL gibi dü-
şünce düğün yapacak kişilere fırsata 
çevirdi ve düğün hazırlıklarına başla-
dılar. Konya’da Temmuz ve Ağustos 
ayları altın ve düğün için hareketli 

aylardandır.  Bunun sebebi gurbetçi 
vatandaşlarımızın şehrimize gelme-
leri ve burada düğün sünnet gibi 
organizasyonlarını yapmaları.  Yine 
Konya ovasında harmanın başlaması 
ve Konyalıların düğünlerine bu dö-
nemde ağırlık vermeleri iç piyasa ha-
reketlilik sağladı” ifadelerini kullandı.

ALTIN ALMANIN TAM ZAMANI
Yatırım yapmak isteyenler için 

altın almanın tam zamanı olduğunu 
ifade eden Kuşdemir, “Piyasalardan 
şu an çok memnunuz. Müşteriler 
geliyorlar, alışveriş yapıyorlar. On-
dan dolayı da memnunuz. Bu durum 
vatandaşı ve bizleri sevindirdi. Önü-
müzde iki hedef var bir parlamento-
nun kurulması, parlamentonun ye-
min töreni ile hayata geçmesi. Birde 
cumhurbaşkanımızın yemin ederek 
göreve başlaması ve bakanlar kuru-
lunun oluşması. Bu işlemler gerçek-
leştirdikten sonra bu durumun hiç 
piyasaya biraz da olsa güven sağla-
yacağını düşünüyorum. Bir miktarda 
döviz düşebilir.

Doların bir miktar düşmesi altını 
da tetikler. Şu an yatırım yapmak için 
altın almanın tam zamanı. Yatırım 
yapacak vatandaşlarımız acele etsin-
ler” ifadelerini  kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Öğrencilerine değer 
veren bir okuluz’

Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul 
Müdürü Ülker Parlatır, “Büyük he-
defleri olan öğrencilerin tercihi fen 
ve sosyal bilimler proje okuludur” 
dedi. 

Lise tercihlerinin başlaması ne-
deniyle açıklama yapan Prof. Dr. 
Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Okul Müdürü Ülker 
Parlatır, “Lisemiz 2017-2018 Eği-
tim-Öğretim yılında Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje okulu olarak hizmet 
vermeye başlamıştır. Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğümüzün ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüzün destek-
leriyle okulumuz milli ve manevi 
değerleri akademik başarı ile buluş-
turuyor. Okulumuzun amacı güzel 
ahlaklı ve güzel insanlar yetiştir-
mektir. Fen lisesi ve Sosyal bilimler 

lisesi ile aynı programı uygulayan 
okulumuz çalışacağı personeli de 
kendisi seçmektedir. Okulumuz 
Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İs-
lami İlimlerde uzman kadro ile ça-
lışmaktadır” dedi. 

“Öğrencilerine değer veren bir 
okul arıyorum diyorsanız aradığı-
nız değerler bizde” diyen Parlatır,  
merkezi sınav puanına göre sadece 
120 öğrenci alacak olan okulumuz 
en güncel teknoloji eğitimleri, farklı 
sosyal etkinlikler, profesyonel spor 
eğitimleri, modern laboratuvar faa-
liyetleri, etkin rehberlik hizmetleri, 
üniversiteler ile işbirliği, Erasmus 
ve AB proje çalışmalarıyla Kon-
ya’nın parlayan yıldız okuludur. Ay-
rıca her öğrenciye burs imkanı ile 
de öğrencilerinin yanındayız” ifade-
lerini kullandı.  n HABER MERKEZİ 

Yaz aylarında cilt sağlığı önemli bir sorunu oluşturuyor. Sıcak havadan ve güneşin yakıcı etkilerinden korunmak için Zade Vital, doğal des-
tek ürünlerini sunuyor. Susam Yağı, Hindistan Cevizi Yağı, Kayısı Çekirdeği Yağı, Defne Tohumu Yağı ve Combo Derma ürününü öneriyor

Cilt sağlığında doğal destek

Yaz mevsimi kapıyı çaldı, hava-
lar her geçen gün daha da sıcak ol-
maya başlıyor, bununla beraber et-
kisini artıran güneş, cilt sağlığımız 
için tehlike çanları çalıyor. Peki yaz 
aylarında cilt sağlığımız için neler 
yapmalıyız? 

Yapılan araştırmalarda yaz ayla-
rında birçok cilt hastalıklarının daha 
fazla görüldüğü ve bazı hastalıklara 
yakalanma riskinin daha fazla ol-
duğunu belirtiyor. Bu aylarda cilt 
bakımında en önemli husus doğru 
ürün kullanımı iken cildinize doğal 
yollarla destek olabilir; sağlıklı, par-
lak ve canlı bir görünüme kavuşa-
bilirsiniz.

Peki, sıcağı seven bu hastalık-
lara karşı neler yapmalıyız? Hangi 
besin desteklerinden faydalanma-
lıyız?

• Bol sıvı tüketin.
• Beslenmenize dikkat edin.

• Güneş ışınlarının etkisi-
nin yoğun olduğu saatlerde (11-16 
arası) direk güneş ışığına çıkmaktan 
kaçının.

• Cildinizi sürekli nemli tu-
tun.

• Ağır makyaj yapmaktan 
kaçının.

• Doktorunuzun da tavsi-
ye ettiği yüksek koruyucu faktörlü 
kremler kullanın.

• Doktorunuza danışarak 
besin desteklerinden faydalanın.

BİTKİSEL GÜNEŞ KORUYUCU: 
SUSAM YAĞI

Yaz aylarında cildimizi zararlı 
güneş ışınlarından mutlaka koru-
malıyız. İçerisinde E vitamini, sese-
mol ve sesamolin adı verilen anti-
oksidan bileşikler bulunan susam 
yağı, yaz aylarında haricen kullanı-
mı ile güneşin zararlı ışınlarına kar-
şı korunmaya yardımcıdır. Susam 

Yağı ayrıca ideal bir taşıyıcı yağ ola-
rak aromaterapide de kullanılabilir.

Nasıl Kullanılır?
Zade Vital Soğuk Pres Susam 

Yağı haricen gerek görülen yere 
ince bir tabaka halinde sürülebilir.
HAYATINIZA DOĞAL BİR DOKUNUŞ: 

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hoş bir kokuya sahip doğal koz-

metik bir ürün olarak tercih edilen 
hindistan cevizi yağı ile ilgili yapılan 
araştırmalarda deri hidrasyonunda 
(nemlendirilmesinde) anlamlı bir 
iyileşmeye destek olduğu ve nem-
lendirici olarak kullanıldığında etkili 
ve güvenilir olabileceği belirtilmek-
tedir. Ayrıca hindistan cevizi yağını 
makyaj temizleme esnasında da 
kullanabilir ve doğallığı cildinizde 
hissedebilirsiniz.

Nasıl Kullanılır?
Zade Vital Soğuk Pres Hindis-

tan Cevizi Yağı haricen gerek gö-
rülen yere ince bir tabaka halinde 
sürülebilir.

CİLT LEKELENMELERİNE KARŞI 
DOĞAL DESTEK: KAYISI 

ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Cildimizin lekesiz ve pürüzsüz 

olması hepimiz için çok önemlidir. 
Birçok kozmetik ürünün terkibine 
giren kayısı çekirdeği yağı ciltte 
yağlı bir his bırakmaksızın hızlıca 
emilir ve esansiyel yağ asitlerince 
zengindir. Kayısı çekirdeği yağı, 
melanin biyosentezinde rol oyna-
yan tirozinaz enzimini inhibe ede-
rek cilt lekelenmesi sorunlarında 
ve cildin beyazlatılmasında haricen 

destek amaçlı kullanılabilmektedir.
Nasıl Kullanılır?
Zade Vital Soğuk Pres Kayısı 

Çekirdeği Yağı haricen gerek gö-
rülen yere ince bir tabaka halinde 
sürülebilir.

AYAK MANTARINA VE KOKUSUNA 
KARŞI DOĞAL DESTEK : 
DEFNE TOHUMU YAĞI

Ayak kokusunun başlıca sebebi 
gün boyunca ayakkabı ve çorap içe-
risinde kalan ayakların gün içinde 
terlemesi ve bu terin ayakkabı için-
de kurumasıdır. Bu durum özellikle 
yaz aylarında bu durum daha da su 
yüzüne çıkar. Yapısında ana bileşen 
olarak 1.8-sineol, sabinen, eujenol, 
a-pinen ve B-pinen bulunan defne 
tohumu yağı bu bileşenlerin güçlü 
antioksidan özellikleri sayesinde 

vücutta bulunan serbest radikalleri 
temizliyor, antibakteriyel, antifun-
gal, antiinflamatuar ve analjezik 
etkileri sayesinde ise ayak kokusu 
şikayetlerinde kullanılabiliyor.

Nasıl Kullanılmalı?
Zade Vital Soğuk Pres Defne 

Tohumu Yağı, ayak kokularını ön-
lemeye destek amaçlı olarak hafif 
seyreltilerek haricen uygulanabilir. 
Seyreltme işlemi 1 çay bardağı ılık 
suya 5-6 damla defne tohumu yağı 
eklenerek yapılabilir.

CİLDİNİZİ İÇTEN DESTEKLEYİN: 
COMBO DERMA

Zade Vital Combo Derma, vücu-
dun günlük Omega 3-5-6, vitamin 
(A, D, E), mineral ve eser element 
ihtiyaçlarını karşılıyor, cildin güzel-
leşmesini sağlamak amacıyla besin 

desteği olarak kullanılıyor. Zade 
Vital® Combo Derma’nın içerisin-
de, özellikle sebore, kepek gibi saçlı 
cilt sorunlarına karşı kullanılabilen 
Soğuk Pres Isırgan Tohumu Yağı, 
Soğuk Pres Çörek Otu Yağı, antia-
ging (yaşlanma etkilerini geciktirici) 
ve antiinflamatuvar (yangı giderici) 
özellikleri ile  Soğuk Pres Nar Çe-
kirdeği Yağı ve yaşlanma etkilerini 
geciktirmeye, bağışıklık sistemini 
desteklemeye yardımcı, saç dökül-
mesini önleme ve cilt sağlığına des-
tek olma gibi faydaları olan Soğuk 
Pres Rüşeym Yağı bulunuyor.

Nasıl Kullanılır?
Zade Vital Combo Derma’nın 

içerisinde bulunan 4 farklı üründen 
her gün birer tane alınmalıdır.
n HABER MERKEZİ  

Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ülker Parlatır

 Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, “Seçim öncesi 
altının yükselmesini bizler suni olarak görüyorduk.  Doğru olarak her seçim

öncesi döviz ve altın fiyatları biraz yükselir” dedi.
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Belediyeden Kur’an 
Kursu talebelerine ikram

Ereğli Belediyesi Kuran Kur-
su talebelerine çeşitli ikramlarda 
bulunuyor. Camilerde gerçekleş-
tirilen kurslara katılan çocuklar 
ikramlar için mutluluklarını dile 
getirerek Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkür ettiler.

Çocuklarımızın mutluluğu bi-
zim için her şeye değer diyen Baş-
kan Özgüven: “Çocuklarımızın iyi 
bir eğitim almaları çok önemli ve 
bu noktada Belediye olarak eği-
time önemli destekler veriyoruz. 
Okullarımızın ihtiyaçlarını karşıla-
manın yanı sıra sosyal ve kültürel 
anlamda çeşitli etkinlik ve prog-
ramlarla çocuklarımızın kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunmaya 
özen gösteriyoruz. Ayrıca çocukla-
rımız yaz tatiliyle birlikte dinimizin 
vecizelerini ve yüce Allah(cc)’ın 
kitabı Kuran-ı Kerim’i öğrenme-
leri için Camilerimize gidiyorlar. 
Bizler de yavrularımızın bu ahlaki 
çabalarını ödüllendirmek amacıyla 
onlara çeşitli ikramlarda bulunuyo-
ruz. Çocuklar bizim geleceğimiz ve 
onların mutluluğu bizim için her 
şeye değer. Bunun yanında has-
sasiyet göstererek eğitim almaları 
için çocuklarını Camilere gönderen 
tüm hemşehrilerimize de teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesi kapsamında eği-
tim alan kadın kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Toru, “Kadınlarımızın özgüvenleri sağlanıyor” dedi

Mutlu kadınlar, sağlam 
yarınların temelini atıyor

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Meram Belediyesi ve KOP-
SOGEP iş birliğiyle gerçekleştirilen 
“Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” 
projesi kapsamında eğitim alan kadın 
kursiyerleri ziyaret etti. Başkan Toru, 
proje ile birlikte kadınların özgüvenle-
rini oluşturmalarına ve aile ekonomi-
sine katkı sağlamalarına imkan tanın-
dığına dikkat çekti.  

Meram Belediyesi ve Konya Ova-
sı Projesi Sosyal Gelişim Programı 
(KOPSOGEP) iş birliğiyle düzenlenen 
“Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” 
projesi, 20 kadın kursiyere verilen 
eğitimlerle Osmangazi Sosyal Tesis-
leri’nde devam ederken Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, çalıştıkları 
atölye ortamında kursiyerleri ziyaret 
etti. 

“KADINLARIMIZIN ÖZGÜVENLERİ 
SAĞLANIYOR”

Kursiyerlerle sohbet eden Başkan 
Toru, projenin kadınlara destek olma 
adına oldukça önemli olduğuna dikkat 
çekerken, “Konya Ovası Projesi Sosyal 
Gelişim Programı ile iş birliği içeri-
sinde düzenlediğimiz, ‘Mutlu Kadın 
İle Sağlam Yarınlar’ projesi 20 kadın 
kursiyerimize Osmangazi Sosyal Te-
sisimizde verilen eğitimlerle devam 
ediyor. Proje kapsamında 18-50 yaş 
arasındaki kadın kursiyerlerimizin 
ev tekstili ve bebek giysileri üzeri-
ne eğitim alarak meslek edinmeleri 
amaçlanıyor. Eğitimlerimiz, 776 saat 
ev tekstili ve 256 saat bebek giysileri 
şeklinde olacak. Projede, kadınların 
özgüvenlerinin oluşmasına ve aile 
ekonomisine katkı sağlayabilecekleri 
şekilde eğitim almalarına olanak sağ-
lanıyor. Burada elde edilen ürünler, 
yine farklı bir sosyal projemiz olan 
2014 yılında kurduğumuz Bacıyan-ı 

Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’n-
de satılarak gelir elde edilmiş olacak” 
dedi.
“TEKSTİL ATÖLYESİ OLARAK FAALİYET 

GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK”
Projenin devamlılığı açısından 

farklı kursiyerlerle eğitimlerin devam 
edeceğini ifade eden Başkan Toru, 
“Kadınlarımızın eğitimle birlikte ser-
tifika almasının ardından, Bacıyan-ı 
Meram ve belediyemizle entegre bir 
şekilde burası tekstil atölyesi olarak 
faaliyet göstermeye devam edecek. 
Eğitimlerin ardından başarılı olan 5 
kursiyerimize yönelik ülke genelinde, 
tekstil alanında başarılı olan kurum 
ve kuruluşlara gezi düzenlenecek. 
Kadınlarımız bu tekstil atölyelerini 
görerek kendilerine daha sağlam bir 
iş ortamı oluşturacaklar.  Belediye ola-
rak girişimci kadınlarımıza desteğimiz 
devam edecek” şeklinde konuştu. 

“KADINLARIMIZIN HER DAİM 
YANINDAYIZ”

Başkan Toru, kadınların mutlu 
olmasının aile yapısını olumlu şekilde 
etkileyeceğini belirtirken “Kadınları-
mızın mutlu olması demek, aile yapı-
sının tam ve sağlıklı şekilde oturması 
demek. Atölyelerimiz, sadece eğitim 
değil, bir terapi vazifesi görüyor. Bir 
kadın ve anne olarak kadınlarımızın 
her daim yanındayız. Proje hakkında 
bilgi almak, projenin devamında eği-
time katılmak isteyen kadınlarımıza 
da belediye olarak her zaman kapımız 
açık” dedi. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, kursiyerlerle birlikte dikiş maki-
nesinin başına geçerken, hünerlerini 
sergiledi. Başkan Toru, kursiyerlerin 
çocukları için oluşturulan oyun salo-
nunda miniklerle oyun oynamayı da 
ihmal etmedi.  n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Belediyesi ve KOPSOGEP iş birliğiyle gerçekleştirilen“Mutlu Kadın İle
Sağlam Yarınlar”projesi kapsamında eğitim alan kadın kursiyerleri ziyaret etti. 
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İşyerlerine yemek yapan bir 
firmanın dağıttığı yemeklerden 
yiyen yaklaşık 150 kişi gıda zehir-
lenmesi şüphesiyle hastanelere 
başvurdu.  Edinilen bilgiye göre, 
merkez Karatay ilçesi Fevzi Çak-
mak Mahallesi’nde bulunan ve 
işyerlerine yemek yapan bir firma 
öğle yemeğinde tavuk, pilav ve 
çorba dağıttı. Çeşitli işyerlerine 
dağıtılan yemekten yiyen 150’ye 
yakın kişi ise rahatsızlanarak dev-
let ve özel olmak üzere şehirdeki 

çeşitli hastanelere başvurdu. Gıda 
zehirlenmesi şüphesiyle hastane-
lerde müdahale edilen kişilerin 
durumunun iyi olduğu belirtilir-
ken, polis ekipleri yemek firmasın-
da inceleme yaptı. Tarım Müdür-
lüğünden gıda denetim ekipleri 
de yemek yapılan firmaya gelerek 
inceleme başlattı. İşyerinde yak-
laşık 400 kişilik yemek çıktığı, bir 
kişinin bilgisine başvurulmak üze-
re polis merkezine götürüldüğü 
öğrenildi.  n İHA

Murat Taştekin yönetimindeki 
44 AG 919 plakalı yolcu otobüsü 
Afyonkarahisar - Konya karayolu 
Ilgın yakınlarında devrildi. Kaza-
da sürücü ile 4’ü çocuk 32 yolcu 
yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambu-
lans sevk edilirken, otobüs şöförü 
Taştekin Konya’ya, diğer yaralılar 
ise Ilgın ve Akşehir devlet hasta-

nelerine sevk edildi. 
Kaza sonrası karayolu yaklaşık 

2 saat trafiğe kapanırken, otobü-
sün kaldırılması sonrası yol tekrar 
trafiğe açıldı.

Ilgın Kaymakamı Yücel Gemi-
ci Ilgın Devlet Hastanesine gide-
rek yaralıların durumu hakkında 
yetkililerden bilgi aldı.
n AA
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HİMSS 2018 Dijital Hastane ve E- Nabız Çalıştayı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, Sağlıkta değişim döneminin tamamlandığını ve gelişim aşamasına geçildiğini vurguladı 

Sağlık dijitalleşiyor

‘HİMSS 2018 Dijital Hasta-
ne ve E- Nabız Çalıştayı’ Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sa-
hipliğinde gerçekleştirildi. Yoğun 
bir ilginin olduğu programa; Es-
kişehir, Karaman, Aksaray, Is-
parta, Niğde, Afyon, Nevşehir ve 
Antalya’dan gelen hastane yöne-
ticilerinin yanı sıra sağlık tesis-
lerinin bilgi işlem sorumluları da 
katıldı. Çalıştay da, HIMSS (Sağlık 
Bilgileri ve Yönetimi Sistemleri 
Derneği) tarafından belirlenen 
seviyelerin yakalanabilmesi için 
yapılması gerekenler anlatıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını 
yapan Konya İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, Türki-
ye’nin son 15 yılda sağlıkta dö-
nüşüm projesi ile uluslararası dü-
zeyde ses getiren yeniliklere imza 
attığını vurguladı. Dijital hastane 
anlayışı ile yapılan çalışmaların 
daha da üst seviyelere çıkartıldı-
ğına dikkati çeken Prof. Dr. Koç, 
“Düzenlemiş olduğumuz bu çalış-
tayla hastanelerimizin dijital se-
viyelerinin arttırılmasını ve dijital 
hastane hedeflerine ulaşmalarını 
hedeflemekteyiz” dedi.

Sağlıkta değişim döneminin 
tamamlandığını ve gelişim aşa-
masına geçildiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Koç, “Artık sağlıkta de-
ğişim dönemi tamamlandı, sıra 
gelişim dönemine geldi.

 Dijital hastane, evde sağlık 
hizmetleri, modernize edilmiş 
112 acil sağlık hizmetleri ve şehir 
hastaneleri gibi değişik alanlar-
da örnek olacak çok sayıda proje 

Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık 
çalışanlarımızın üstün gayret ve 
çabası ile son dönemde hayata 
geçirildi. 

Gelişim aşamasında hasta ve 
çalışan memnuniyeti çok önemli. 
Dijital hastane projesi ile bunun 
faydalarını çok kısa sürede göre-
ceğimize inanıyorum” şeklinde 
konuştu.

Avrupa devletleri arasında en 
fazla dijital hastane unvanı bulu-
nan ülkenin Türkiye olduğunun 
da altını çizen Prof. Dr. Koç,  “Ül-
kemizde şu ana kadar 163 has-
tanenin dijital hastane unvanı 
alması nedeniyle Sayın Müsteşar 
Yardımcımız Dr. Şuayip Binici İs-
panya’da ödül aldı, kazanılan bu 
ödül nedeni ile ülkemiz adına gu-

rur duyduk. Bizlerde Konya olarak 
2017 yılında 7 hastanemizi Stage 
6 seviyesine getirdik. İnşallah 
2018 yılı sonuna kadar da 4 has-
tanemizi Stage 7 seviyesinde gör-
mek istiyoruz. Bunun için gerekli 
çalışmaları başlatmış durumda-
yız” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
Medipol Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Köse, 
‘2018 HIMSS EMRAM Hedefleri-
miz ve Yol Haritası’ başlıklı bir su-
num gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. 
Köse sunumunda, 2018 yılında 
güncellenmiş HIMSS kriterleri ve 
hastanelerin Seviye 6 ve Seviye 7 
için izlemeleri gereken adımlarla 
ilgili detaylı açıklamalarda bulun-
du.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü’n-
den Esra Zehir’de ‘Sağlıkta Diji-
talleşme Süreci ve Hedeflerimiz’ 
başlıklı sunumu ile hastanelerin 
dijitalleşmelerine katkı sunan 
projelere değindi. Programda son 
olarak Kadınhanı Devlet Hastane-
si Başhekimi Dr. Murat Ali Çiçek-
ler’de Kadınhanı Devlet Hasta-
nesi’nin Stage-6 sertifikası alma 
sürecini ve hastanenin bu süreçte 
izlediği yolu sunumlar eşliğinde 
katılımcılarla paylaştı. 

Eş zamanlı olarak E-Nabız 
oturumlarının da gerçekleştirildi-
ği çalıştay karşılıklı fikir alışverişi 
ve soru-cevap kısmı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Trafik magandaları polisten kaçamadı Araç benzin dökülerek kundaklandı 
Düğün konvoyunda drift 

yaparak trafiği birbirine katan 
araçları ve sürücüleri tespit eden 
polis, toplamda 4 araç sürücüsü-
ne trafik düzeni ile ilgili kurallara 
uymamak ve trafik güvenliğini 
tehlikeye düşürmek maddelerini 
ihlalden 6 bin 94 TL idari para ce-
zası uyguladı. Olay, 1 Temmuz’da 
merkez Meram ilçesi Çeçenis-
tan Caddesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, bir düğün 
konvoyunda bulunan iki otomo-
bil, kırmızı ışık yandığında kon-
voyun en önüne geçerek yanlama 
olarak tabir edilen ‘drift’ hareke-
ti yaparak trafiği birbirine kattı. 
Araçların tehlikeli hareketlerinin 
ardından silah sesleri de duyul-
muştu. Trafik magandalarının 
görüntülerin ulusal basında yer 
almasının ardından Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, harekete geçti. 

İki gün boyunca çevrede bulunan 
site ve iş yerlerine ait güvenlik ka-
meralarını incelemeye alan polis, 
görüntülerde drift yapan iki araç 
ile görüntülerde yer almayan 2 
otomobili daha tespit etti. Polis 
ekipleri, sürücülerden Mustafa 
B.’ye ‘sürücü belgesiz araç kul-
lanmak’, ‘gürültülü egzoz’, ‘trafik 
düzeni ile ilgili kurallara uyma-
mak’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye 

düşürmek’ maddelerini ihlal etti-
ğinden toplam 2 bin 596 lira idari 
para cezası uyguladı. Diğer araç 
sürücülerine de ‘gürültülü eg-
zoz’, ‘trafik düzeni ile ilgili kural-
lara uymamak’, ‘trafik güvenliğini 
tehlikeye düşürmek’ maddelerini 
ihlal etmekten idari para cezası 
uyguladı. 4 araca toplamda 6 bin 
94 lira ceza kesilirken, sürücüler 
hakkında da işlem başlatıldı. n İHA 

İstanbul’dan hasta abisi için 
Karaman’a gelen şahsın, park 
halindeki aracı benzin döküle-
rek kundaklandı. Olay, gece saat 
22.00 sıralarında İbrahim Hakkı 
Konyalı Mahallesi 984 Sokak’ta 
meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, İstanbul’da yaşayan Ab-
dullah İncefidan, Konya’da yat-
tığı hastaneden bugün taburcu 
edilen abisi Sıtkı İncefidan’ı ara-
cıyla alarak Karaman’daki evine 
getirdi. Abdullah İncefidan, evde 
abisiyle oturdukları esnada dışa-
rıdan cam kırılma sesi gelmesiyle 
pencereye çıktı ve eşinin üzerine 
kayıtlı olan 34 S 7039 plakalı hafif 
ticari aracının yandığını fark etti. 
İncefidan, hemen aşağıya ine-
rek, komşularının da yardımıyla 
yanan aracını bahçe hortumuyla 
su sıkarak söndürdü. Yangın ye-
rine gelen itfaiye ekibi de araçta 

soğutma çalışması yaptı. İtfaiye 
yaptığı incelemede aracın kun-
daklama sonucu yandığını tespit 
etmesi üzerine polisten olay yeri 
inceleme ekibi istendi. Olay yeri 
inceleme ekibi, yaptığı inceleme-
de aracın camının taşla kırıldık-
tan sonra pet şişedeki benzinin 
koltuklara dökülerek ateşe veril-
diğini belirledi. Aracın içindeki 
taş ile yangında büyük bir bölü-

mü yanan pet şişe ise delil olarak 
alındı. Kundaklama sonucu ara-
cın koltuklar tamamen yanarken, 
polis ekipleri aracı kundaklayarak 
kaçan kimliği belirsiz kişi veya 
kişileri yakalamak için çalışma 
başlattı. Bu arada Abdullah İnce-
fidan’ın bu geceyi abisinin evinde 
geçirdikten sonra sabah erken-
den İstanbul’a döneceği öğrenil-
di. n İHA 

 Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Köse
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Bakan Yılmaz: Büyük hizmet eğitimde yapıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıl-

maz, Yunak’ta açılış ve temel atma 
törenine katıldı. Bakan Yılmaz, 59. 
Uluslararası Akşehir Nasreddin 
Hoca Şenliğine katılmak için geldiği 
Konya’da, etkinlikler öncesi Yunak 
ilçesinde programa katıldı. Yapımı 
tamamlanan Yunak Anadolu İmam 
Hatip Lisesinin açılışını gerçekleş-
tiren Bakan Yılmaz, burada yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin eğitimde 
önemli mesafeler kat edildiğini be-
lirterek, “En büyük hizmet eğitimde 
yapıldı. Aldığımız noktada Türki-
ye’de öğretmen, okul yoktu. Derslik 
başına düşen öğrenci sayısı fazlaydı, 
eğitimde kaliteden bahsedilemiyor-
du. Kaliteli eğitimden bahsedebil-
mek için sınıflardaki öğrenci sayısını 
makul hale getirmek lazım. Bunun 
için yatırım yapmak, yeni okullar 
yapmak lazım. Okul da kendiliğin-

den olmaz, kaynak ayırmak lazım. 
2002’de eğitime ayrılan miktar 10,5 
milyar lira bile değilken, bu yıl eği-
time ayırdığımız miktar 134 milyar 
727 milyon lira. Eğer Türkiye’yi 
çağdaş uygarlık seviyesine çıkara-
caksak, bilgi ekonomisine ulaştıra-
caksak, Türkiye’de demokrasiyi yer-
leştireceksek bunun tek yolu vardır; 

nitelikli, kaliteli bir eğitim ve fırsat 
eşitliği temelinde bir eğitimi 81 
milyon vatandaşımızın evlatlarına 
sağlamak lazım. Gerçekten bunda 
çok büyük bir aşama kaydettik. 284 
binin üzerinde derslik yaptık. 584 
binin üzerinde öğretmen ataması 
gerçekleştirerek öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısını da azalttık. 

Allah nasip ederse önümüzdeki 
dönemde de 25 bin öğretmenin 
atamasını gerçekleştireceğiz. Bizim 
dönemimizde toplam 610 bin öğ-
retmen eğitim ailemizle buluşmuş 
olacak” dedi. Bakan İsmet Yılmaz, 
açılışın ardından Yunak Öğretme-
nevinin de temel atma törenine ka-
tıldı.  n İHA

TSE, radarları yıl sonuna 
kadar kontrolden geçirecek

‘Işığın Şehri Beyşehir’
konulu fotoğraf yarışması

Türk Standardları Enstitüsün-
ce (TSE), hız ihlal tespit donanım-
ları (radar) yıl sonuna kadar kont-
rolden geçirilecek. TSE’den yapılan 
açıklamada, kurumun, söz konusu 
donanımların doğruluğunun tespi-
ti ve muayenesini yapmak üzere 
yetkilendirildiği belirtildi. 

Bu kapsamda birçok çalışma 
yürütüldüğü ifade edilerek, radar-
ların referans muayene ekipman-
larıyla yıl sonuna kadar kontrolden 
geçirileceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmele-
rine yer verilen TSE Başkanı Adem 

Şahin, ilgili yönetmelik gereği 1 
Temmuz itibarıyla muayenelere 
başlandığını belirtti.

Şahin, “Ülkemizde yaklaşık 
900 hız ihlal tespit donanımı bu-
lunmaktadır. 2019 itibarıyla da 
periyodik olarak muayeneler ger-
çekleştirilecek. Muayene sonucun-
da doğru ölçüm yapanların kulla-
nımına izin verilecek, hatalı ölçüm 
yapanları ise mühürlenerek gerekli 
işlemlerin yapılması amacıyla ilgili 
idareye teslim edilecek” ifadelerini 
kullandı.
n AA 

59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’ne katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, “Kültürümüze sahip çıktığımız oranda biz var olmaya devam ederiz” dedi

‘Kültüre sahip çıkarsak
var olmaya devam ederiz’

59. Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliği, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz ve temsili 
Nasreddin Hoca Metin Şentürk’ün 
Akşehir Gölü’ne yoğurt mayalama-
sı ile başladı. 

Bu yıl 59’ncusu düzenlenen 
şenlik temsili Nasreddin Hoca gör-
me engelli ses sanatçısı Metin Şen-
türk’ün ilçe protokolü tarafından 
programa davet edilmesiyle başla-
dı. Kendi adını taşıyan arkeoloji ve 
etnografya müzesinden çıkan Nas-
reddin Hoca burada yaptığı konuş-
mada, son günlerde yaşanan çocuk 
istismarına değindi. “İnşallah yav-
rularımızın daha çok güleceği bir 
Türkiye’de hep birlikte olacağız. 
Bunu unutmayın torunlarım. Evlât-
larımız iyiyse ülkede mutludur” di-
yerek kendisini bekleyen eşeğe ters 
binip heybedeki şekerleri dağıtan 
temsili Nasreddin Hoca, Akşehir 
Gölü’ne giderek burada Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer pro-
tokol ile ‘Ya tutarsa’ deyip yoğurt 
mayaladı. 

BAKAN YILMAZ: “KÜLTÜRÜMÜZE 
SAHİP ÇIKTIĞIMIZ ORANDA BİZ VAR 

OLMAYA DEVAM EDERİZ” 
Nasreddin Hoca Meydanı’nda-

ki şenlik açılış töreninde konuşan 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
farklı değerlerimizin en büyük 
zenginliğimiz olduğunu söyledi. 
Bakan Yılmaz, “Nasreddin Hoca 
milletimizin sesi, neşesi ve zekası-
dır, halkın kendisidir. Halkımız var 

olduğu müddetçe Nasreddin Hoca 
kültürümüzdür. Farklı değerlerimiz 
bizim en büyük zenginliğimizdir. 
Dünyayı da güzelleştiren bu farklı-
lıklardır. Bu farklılıklarımızı yaşata-
cağız çünkü bu farklılıklar bizi güç-
lü kılar. Kültürümüzü yaşatmak ve 
yeni nesillere aktarmak böylesine 
güzel şenlik ve etkinliklere her za-
man ihtiyacımız var. Kültürümüze 
sahip çıktığımız oranda biz var ol-
maya devam ederiz” dedi. 

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya ise konuşmasında, tüm 
dünyanın tanıdığı, öğütlerinden 
feyz aldığı, hikmet ve nükte dehası 
Nasreddin Hoca’nın Akşehirli oldu-
ğunu vurguladı. Başkan Akkaya, 

“Bu denli fıkraları bile deyimleşmiş, 
atasözü haline gelmiş; şöhreti tüm 
dünyaya yayılan, tarihsel bir kim-
liğe, sahip çıkan, çok olur elbet. O, 
sadece Türk dünyasında değil, Bal-
kanlarda, Orta Asya’da ve Ortado-
ğu’da çok geniş bir coğrafyada ya-
şamaktadır. Nasreddin Hoca’mız, 
Anadolu’da Akşehir’de yaşamış, o 
dillerden dillere aktarılan fıkraları, 
Akşehir’de söylemiş, Akşehir’de 
vefat etmiş ve türbesi de Akşe-
hir’dedir” diye konuştu. 

ORHAN ERDEM: “AKŞEHİR’İMİZ 
MİZAHI İLE ÖNDEDİR” 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Mahmut Sami Şa-
hin’in ardından konuşan AK Parti 

Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
Nasreddin Hoca’nın mizah ve hoş-
görüsüyle birçok mesaj verdiğini 
kaydetti. Erdem, “Belki birçok il 
festival ne demek bilmezken ho-
casına sahip çıkarak bu etkinliği 
yapmaktadır. Konya’mız Mevlana 
Hazretlerinin hoşgörü ikliminde, 
Akşehir’imizde mizahı ile öndedir. 
Gerçekten yaşadığı yüzyılda ilmiy-
le bozulan Anadolu’yu düzeltmeye 
çalışırken Nasreddin Hoca bunu 
kısa yoldan mizah ile yapmıştır. Her 
yıl bütün okullarda Nasreddin Hoca 
fıkraları yarışması yapıyoruz. Ve fi-
nalini de burada gerçekleştiriyoruz. 
Akşehir’imiz çok büyük etkinliklere 
layık” şeklinde konuştu.  n İHA 

Beyşehir ilçesinde, sanal or-
tamda “Işığın Şehri Beyşehir” ko-
nulu ödüllü fotoğraf yarışması dü-
zenlendi. Beyşehir Belediyesi’nden 
konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf 
Kulübü işbirliği ile 11.Uluslararası 
Beyşehir Göl Festivali kapsamın-
da gerçekleştirilecek olan fotoğraf 
yarışmasının 5 Temmuz’da başla-
dığı, 27 Temmuz 2018 tarihinde 
sona ereceği belirtildi.

Fotoğraf severleri Beyşehir’e 
çekmek, fotoğraf sanatı açısından 
yörenin güzelliklerini tanıtmak için 
düzenlendiği bildirilen yarışmayla 
ilgili olarak yapılan açıklamada şu 
ayrıntılara yer verildi:

“Yarışmaya katılacakların eser-
lerini Beyşehir Fotoğraf Kulübü 
sosyal medya sayfasından ‘yarışma 
içindir’ ve #Beysehirfotoğrafku-
lübü ibaresi yazarakpaylaşmaları 
gerekmektedir. Günde bir fotoğraf 
paylaşma hakkı olup, dereceye gi-

ren fotoğrafların orjinalleri ve tüm 
hakları yazılı olarak istenecektir.
Yarışma, tüm amatör ve profesyo-
nel fotoğrafçılara açık olup, adaylar 
kendi çekimleri ile katılabilirler.Ya-
rışma için yüklenen fotoğraflar son 
1 yıl içerisinde çekilmiş ve başka 
bir yarışmada ödül almamış olması 
gerekmektedir. Fotoğrafların Bey-
şehir ilçe sınırları içerisinde çekil-
miş olması şarttır.Dereceye giren-
lerin ödülleri festival kapsamında 
düzenlenecek törende takdim 
edilecektir.Cep telefonu ile çekilen 
fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
Sonuçlar 30 Temmuz’da açıkla-
nacaktır. Ödül ve sergi açılış töreni 
4 Ağustos 2018 tarihinde yapıla-
caktır.Yarışma şartnamesiyle ilgili 
diğer ayrıntılar Beyşehir Fotoğraf 
Kulübü’nün sosyal medya hesa-
bında yer almaktadır. Buradan bil-
gi edinilebilecektir. Yarışmaya ka-
tılacak tüm fotoğraf severlerimize 
başarılar diliyoruz.”
n İHA 

 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve temsili 
Nasreddin Hoca Metin Şentürk’ün Akşehir Gölü’ne yoğurt mayalaması ile başladı.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

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

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
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 

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

Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

• Argon 
Kaynakçıları

• Gazaltı 
Kaynakçıları ve
• Satış tecrübesi olan 

Bay/ Bayan Makine 
Teknikeri 

alınacaktır.
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1-İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
Meram Belediyesine ait Pirebi Mahallesi Larende Caddesi No:2’de (813 ada 35 parsel) bulunan 
1.961,60 m² arsa üzerindeki 564,00 m² lik akaryakıt ve lpg istasyonu 10 (on)  yıl müddetle 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. 
2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı: 
Şartname, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosundan KDV 
hariç 1.000,00 TL (Bintürklirası) karşılığında temin edilebilir.
3-İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
İhale 18/07/2018 Çarşamba günü saat 15.45’de Hacı İsa Efendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 
Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
4-Tahmin edilen bedel ve teminat miktarı:
Gayrimenkulün 2018 yılı yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 500.000,00 TL (Beşyüzbintürklirası) 
dir. Geçici teminat miktarı 15.000,00-TL (onbeşbintürklirası) dır. İhale iştirak teminatı ise 150.000,00 TL 
olup, toplam teminat miktarı 165.000,00 TL dir.
5-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:
5.1 Gerçek Kişiler İçin:
5.1.1 Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine 
dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı, 
5.1.2 Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,
5.1.3 Geçici teminat ve ihale iştirak teminatı olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine 
yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
5.1.4 Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden 
onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.5 Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5.2 Tüzel Kişiler İçin:
5.2.1 Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine 
dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı
5.2.2 Geçici teminat ve ihale iştirak teminatı olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine 
yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
5.2.3 Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden 
onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı.
5.2.4 2018 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
5.2.5 Noter tasdikli imza sirküsü aslı,
5.2.7 Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
6-İhaleye Müracaat Yeri ve Zamanı:
İsteklilerin 17.07.2018 Salı günü en geç mesai bitimine kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 
Gayrimenkul Yönetim Bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir.
7-Ödeme Şekli:
2 (iki) yıllık kira bedeli ile KDV’si ve ihaleden doğacak olan diğer masraflar sözleşme yapılmasından 
önce peşin olarak ödenecektir. Sonraki yılların kira bedeli ise, kira bedelinin tahakkuk etmeye başladığı 
ilk ay içinde hiçbir tebligat yapılmaksızın yıllık, peşin olarak ödenecektir. 2018 ve 2019 yılı kira bedeli 
ihale bedelidir. Diğer yılların kira bedeli belediye encümeni tarafından belirlenecektir.
8-Diğer Hususlar:
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Meram Belediye Encümeni serbesttir. Şartnamede 
ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İLAN OLUNUR.

T.C
MERAM BELEDİYE’SİNDEN 

AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU KİRA İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 833155

Çumra ilçesi sınırları içerisin-
de bulunan Çatalhöyük, Konya ve 
Türkiye’nin olduğu kadar dünya 
kültürünün de önemli bir mirası. 
Bu yüzden 2012 yılında UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edil-
di.

Neolitik devrim olarak da ad-
landırılan tarım devriminin, dün-
ya üzerindeki ilk örneğideğilse 
de, bugüne kadar kazı yapılan en 
büyük ve en yoğun nüfusa sahip 
neolitik yerleşimlerden biri kabul 
edilmekteÇatalhöyük. Tarımsal 
üretimin, yerleşik toplumun, evcil-
leştirilen hayvanların ve bunların 
sonucunda gerçekleşen sosyal ve 
ekonomik dönüşümlere ait izlerin 
takibini yapmak, 9000 yıl öncesin-
den başlayıp (M.Ö.7400) günlük 
yaşamda meydana gelen büyük 
değişime kesintisiz olarak burada 
tanıklık etmek mümkün.

Çatalhöyük’te yerleşik hayata 
geçerek tarımsal üretime başlayan 
insanlar arpa, buğday ve bakliyat 
dâhil olmak üzere birçok farklı 

ürün yetiştirmişlerdir. Bu süreçte 
Çarşamba Çayı’nı kendilerine su-
nulmuş bir nimet olarak bulmuş-
larsa dazaman zaman taşkınlarla 
mücadele etmek zorunda kalmış-
lardır.

Avcı-toplayıcı yaşam tarzın-
dan koparak yerleşik hayata ge-
çen Çatalhöyük Neolitik Kenti’nde 
arkeolojik kazı çalışmalarıylasos-
yo-ekonomik değişimler ortaya 
çıkartılırken, bir yandan da bu 
bereketli topraklar üzerinde tarım-
sal faaliyetler büyüyerek devam 
etmektedir. M.Ö. 7000-5000’li 
yıllarda sınırlı bir alanda yapılan 
ve Çarşamba Çayı ile mücadele 
içerisinde sürdürülen tarım, günü-
müzde çok daha geniş bir alanda 
ve daha modern tekniklerle yapıl-
maktadır.

Türkiye’nin tahıl ambarı konu-
munda olan ve 2,6 milyon hektar 
tarım arazisi bulunan Konya’da, 
DSİ Genel Müdürlüğü 4. Bölge 
Müdürlüğü inşa ettiği barajlar, 
göletler, iletim kanalları ve taş-

kın koruma tesisleri ile geçmişten 
günümüze süren bu mücadelede 
aktif görev alıyor. Çalışmalarla il-
gili şu açıklama yapıldı: “Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
Konya-Çumra 3. Merhale Projesi 
kapsamında, Çarşamba Çayı, Gök-
su Nehri ve Beyşehir Gölü’nün su-
larından azami fayda sağlayacak, 
Apa Barajı, Bağbaşı Barajı, Mavi 
Tüneli, Hotamış ve Suğla Depola-
maları, BSA Kanalı, Apa-Hotamış 
İletim Kanalı tesisleri tamamlan-
mıştır.

Çalışmaları devam eden Boz-
kır Barajı, Afşar-Hadimi Barajı, 
Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli gibi 
milyarlarca liralık tesisler de ta-
mamlandığında yaklaşık 9000 yıl-
dır Ova’ya hayat götüren Çarşam-
ba Çayı misyonuna devam edecek, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
ise hem Çatalhöyük mirasına sahip 
çıkmanın hem de yaptığı yatırım-
larla bölge insanının hayat kalitesi-
ne katkı sağlamanın mutluluğunu 
yaşayacaktır.”  n HABER MERKEZİ 

DSİ, Çatalhöyük’e sahip çıkıyor 
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Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 28/07/2018  günü, Horozluhan Mah. Cibi Sk. 
No: 4 Selçuklu KONYA adresindeki şirket merkezinde saat 15.00’da aşağıda belirtilen gündeme 
göre yapılmasına karar verilmiştir.Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki 
vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri 
gerekmektedir. İlan olunur.
G Ü N D E M                  :
1.  Açılış ve yoklama,  
2.  Divan Teşekkülü ve Divana Genel Kurul Zabıtlarının imza yetkisi verilmesi,
3.  Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 
4.  Denetçi Raporunun okunması, 
5.  Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
6.  Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7.  Şirket Anasözleşmesinin tadil metninin görüşülmesi,
8.  Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,  
9.  Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 
10. Üç yıl ile görev yapacak yeni Yönetim Kurulu seçimi, 
11. Denetçi seçimi,
12. Dilek ve temenniler, 
13. Kapanış. 
VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum Aydın Ünlüer Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 28/07/2018 
tarihinde Horozluhan Mah. Cibi Sk. No: 4 Selçuklu KONYA adresinde saat 15.00 da yapılacak 2017 
yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara 
bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.  

         VEKALETİ VEREN
          İsim, imza, tarih
VEKALETİ VERENİN :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi  :
Oy Miktarı  :
Adresi   :

AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Horozluhan Mah. Cibi Sk. No: 4 Selçuklu KONYA

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

'Camilerimiz çocuklarımızla dolup taşıyor'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. 

Dr. Ali Erbaş, Yalova Merkez 
Camii'nde düzenlenen "Hafız-
lık İcazet Merasimi"nde yaptığı 
konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in 
korunmasının farklı yollarından 
birisinin de hafızlar olduğunu 
söyledi.

Kıyamete kadar Kur'an-ı or-
tadan kaldırmaya çalışanların 
olacağını belirten Erbaş, "Bu ana 
kadar nasıl olduysa bundan son-
ra da olacak çünkü hak batıl mü-
cadelesi devam ediyor. Şeytan da 
boş durmuyor. Dolayısıyla şeyta-
nın en çok gözlediği an, Müslü-
manların Kur'an'dan uzak kaldığı 
andır." ifadelerini kullandı. 

Erbaş, yaz Kur'an kurslarının 
önemini vurgulayarak, şunları 
kaydetti: 

"Camilerimiz çocuklarımızla 

dolup taşıyor elhamdülillah. İsti-
yoruz ki daha da sayıları artsın, 
istiyoruz ki hocalarımız, onların 
başındaki kendilerini bu hizmete 
adamış olan hocalarımız Kur'an-ı 
Kerim'in nuruyla çocuklarımı-
zın, gençlerimizin kalplerini 
nurlandırsınlar, aydınlatsınlar. 
Nur, 'Işık, aydınlık' demektir. Yaz 
kurslarımız büyük bir fırsattır. 
Yapılan araştırmalarda mikrofon 
uzatılan insanlarımızın yüzde 
60 kadarı 'Temel dini bilgileri-
nizi, Kur'an-ı Kerim'i okumasını 
nereden öğrendiniz?' sorusuna, 
'Yazın okullar tatil olduğunda 
büyüklerim, annem babam beni 
camiye göndermişti. Camimi-
zin imamından, hocasından öğ-
rendim.' diye cevap veriyorlar. 
İmam hatip liseleri, imam hatip 
ortaokulları şu kadar sayısı arttı 

diye konuşuluyor. Henüz yüzde 
13-14'ü yani ülkemizdeki çocuk-
ların, öğrencilerin yüzde 13-14'ü 
ancak temel dini bilgilerini örgün 
eğitimle alabiliyorlar. Yani imam 
hatip liselerinde, imam hatip 
ortaokullarında, ilahiyat fakülte-
lerinde alabiliyorlar. Geri kalan 
yüzde 85 nereden dinini öğre-

necek? İşte camilerde hocaları-
mızdan. Yaz Kur'an kurslarından 
Cenabıhak bu konuda hepimize 
muvaffakiyetler nasip eylesin."

"NÜFUSUMUZA GÖRE YETERLİ 
DEĞİL"

Hafızlık yapmak kadar yap-
tırmanın da o kadar çetin bir iş 
olduğunu anlatan Erbaş, şöyle 

devam etti:  "Bu yıl hafızlık imti-
hanına müracaat eden hafızlığını 
bitirmiş kardeşlerimizin sayısı 8 
bin 500 civarında. Şu anda sı-
navlar devam ediyor. Önümüz-
deki hafta bitecek inşallah. Yılda 
3 sefer sınav yapıyoruz. Hafızlık 
sınavı. Ocak ayında haziran-tem-
muz aylarında bir de ekim ayla-
rında. Yılda 3 sefer. Topladığınız 
zaman 10 binin üzerinde ha-
fızlık belgesini alan kardeşimiz 
oluyor. Sayıları da 150 bine ka-
dar yaklaştı. Tabii yeterli değil. 
Nüfusumuza göre yeterli değil. 
Biz diyoruz ki; Mihraplarımızda 
hafız imamlarımız olsun, kürsü-
lerimizde minberlerimizde hafız 
imamlarımız, müezzinlerimiz, 
vaizlerimiz, müftülerimiz olsun. 
İmam hatip liselerinde görev ya-
pan öğretmenlerimiz ilahiyat fa-

kültesi mezunu öğretmenlerimiz 
hafızlardan oluşsun."

Diyanet İşleri Başkanlığında 
150 bin kadar hoca olduğunu 
bildiren Erbaş, bu sayının 30 bin 
kadarının hafız olduğunu bildir-
di. 

Yalova İl Müftülüğü tara-
fından düzenlenen merasimde 
Adalı Hafız Kur'an Kursu'nda 
öğrenim gören 24 erkek öğrenci 
hafızlık icazetini aldı.

Hafızlık merasimine Yalova 
İl Müftüsü Turgut Açari, Yalova 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Suat Cebeci, ilçe müftüleri, ha-
fızlar, hocalar, aileler ve vatan-
daşlar katıldı.

Program sonunda Diyanet 
İşleri Başkanı Erbaş, emeği ge-
çenlere plaket verdi, hafızlara ve 
hocalarına altın hediye etti. n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Konya İl Müftülüğünün 7-14 
yaş aralığındaki çocuklara yönelik 
hayata geçirdiği “Güle Oynaya Ca-
miye Gel” projesine Seydişehir'de  
kayıt yaptıran Bin 609 çocuk sa-
bah namazlarında camileri doldu-
ruyor. 

1 Temmuz  -31 Ağustos tarih-
leri arasında  başlayan ve  40 gün-
lük süre içerisinde  camide sabah 
namazı kılacak çocuklara bisiklet 
hediye edilecek.  Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve İl Müftülüğü 
tarafından başlatılan proje kapsa-
mında merkezde Bin 208 , kırsal 

mahallelerde 401 çocuğun sabah 
namazına camiye geldiğini kay-
detti. Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Konya ve ilçelerinde başla-
tılan proje ile camilerimiz cıvıl cı-
vıl. Çocuklar ebeveynleriyle sabah 
namazına gelerek saf tutuyorlar. 
Güle Oynaya Camiye Gel projesi 
kapsamında merkez mahalleleri-
miz de Bin 208 , kırsal mahallele-
rimizde 401 olmak üzere toplam 
Bin 609 çocuğumuz kayıt yaptırdı" 
dedi.

Başlatılan proje ile çocukların 
cami sevgisini kazanacağını kay-
deden Başkan Tutal; çocuklarımız 
camileri dolduruyor , büyükler-

le birlikte saf tutuyor. Bu projeyi 
hayata geçiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbra-
him Altay'a , Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu'na , İlçe Müftü-
müz Kemal Demirel'e , bu konuda 
hassasiyet gösterip evlatlarımızla 
ilgilenen imam kardeşlerimize, 
çocuklarımızın ailelerine çok te-
şekkür ediyorum "şeklinde konuş-
tu. Başkan Tutal, Alüminyum Ca-
mi'de birim müdürleri ile birlikte 
eda ettiği sabah namazı sonrasın-
da cami cemaati ve "Güle Oynaya 
Camiye Gel" projesine katılan ço-
cuklara simit, poğaça ve çay ikra-
mında bulunarak kahvaltı yaptı.
n AA

Hacı Ahmet Sarısaman Camii’nde cemaatle biraraya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Şehrimizde ve ülkemizde istihdama yönelik çalışmaları destekliyoruz” dedi

'Her fikri dinliyor, her 
görüşe değer veriyoruz'

Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Cuma Buluşmaları 
kapsamında  2. Organize  
Sanayi Sitesi'nde sanayi 
çalışanlarıyla biraraya 
geldi. Cuma Namazını 
Hacı Ahmet Sarısaman 
Camii’nde kılan Başkan 
Pekyatırmacı namaz 
sonrası esnaf ve vatan-
daşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye-
si tarafından her hafta 
farklı bir mahallede ger-
çekleştirilen Cuma bu-
luşmaları devam ediyor. 
Hizmet kalitesine katkı 

sağlayan ve vatandaş-
ların Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı  ile görüşerek is-
tek ve önerilerini birinci 
ağızdan ilettikleri buluş-
malarının bu haftaki ad-
resi 2. Organize Sanayi 
oldu. Cuma Namazı’nı 
Hacı Ahmet Sarısaman 
Camii’nde kılan Başkan 
Pekyatırmacı, namaz 
sonrası vatandaşlarla 
görüştü, yürütülen bele-
diyecilik hizmetleri hak-
kında bilgi verdi. 

Programda Başkan 
Pekyatırmacı'ya, Ak Parti 

Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, 
Ak Parti Selçuklu 
İlçe Teşkilat üyeleri, 
Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, 

belediye meclis üyele-
ri, birim müdürleri eşlik 
etti.

Selçuklu'da Cuma 
Buluşmaları'nın hizmet-
lerin anlatılmasına, ma-
hallelerin eksiklerinin 
yerinde tespit edilmesi-
ne ve sorunların çözü-
müne büyük katkı sağla-
dığını ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, "Cumanın 
birlik ve beraberlik ru-
huna uygun olarak hem-
şehrilerimizle biraraya 
geldiğimiz bu buluşma-
lar Selçuklu'da ortak 
aklın ve istişare kültürü-
nün yaşatılmasına katkı 
sağlarken, hemşehrile-
rimizle olan bağlarımzın 
daha da güçlenmesine 
de vesile oluyor. Selçuk-
lu'nun daha da yaşanabi-

lir bi ilçe olması için her 
fikri dinliyor, her görüşe 
değer veriyoruz. Allah 
bu beraberliğimizi daim 
eylesin" dedi.

Konya'nın sanayi 
üretiminde Türkiye'nin 
lokomotif şehirleri ara-
sında ön sıralarda yer 
aldığını ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı, 24 
Haziran sonrası istikrar 
ve güven ortamının sür-
mesinin memnuniyet 
verici olduğunu ifade 
etti. Pekyatırmacı, "Her 
biri ayrı bir değer olan ve 
binlerce insanımıza is-
tihdam sağlayan  sanayi 
tesislerimiz ekonomimi-
zin çarklarını döndüren 
büyük dişlilerimiz. Eğer 
üretim olursa, istihdam 
ve ihracat olursa kalkı-

nabilir, üreterek dünya 
ile rekabet edebiliriz. 
Güçlü ve dünya ülke-
leri ile rekabet eden bir 
ülke olmak zorundayız. 
Ülkemizin hedefinden 
şaşmasını isteyenler, bu 
istikrar ortamının bozul-
masını isteyenlere rağ-
men işimize daha çok 
sahip çıkmalı, ne yapı-
yorsak onu en iyi şekilde 
yapmanın gayreti içinde 
olmalıyız. Bu nokta da 
sizlerin emekleri ve alın 
teri çok kutsal. 

Allah çalışmalarınız-
da kolaylık versin. Biz-
ler de belediyeler olarak 
sizlerin koşullarınızın 
daha da iyileştirilmesi 
için gayret içerisindeyiz. 
"dedi.
n HABER MERKEZİ 

Çocuklar sabah namazında buluşuyor  

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında  2. Organize  Sanayi Sitesi'nde sanayi çalışanlarıyla biraraya geldi.

Toplumların yok oluşuna 
zemin hazırlayan en önemli 
hastalıklardan biri de nemela-
zımcılıktır. 

Kendi menfaatleri, kendi 
çıkarları için yaşar. Kimse için 
elini kıpırdatmaz, 'Boş ver' der 
geçer. 

Bu sosyal kara delik tarih 
boyunca, nice fert, topluluk, 
cemaat, devlet ve imparatorlu-
ğu yutmuştu. İşte bu boş veriş, 
şu anda yaşadığımız acıların, sıkıntıların, göz 
yaşlarının, zorlukların... nedeni. 

Onun için toplum olarak nemelazımcılık-
tan sorumlu birey pozisyonuna geçmeliyiz. 
Aksi takdirde kendim ettim kendim buldum 
dünyasında yaşamaya devam ederiz... 

Osmanlı'nın yıkılış sebeplerine dair şu 
hikaye bu anlamda önemlidir; Kanuni Sultan 
Süleyman, devletini olabilecek en yüksek 
seviyelere çıkarır; ama, Günün birinde Osma-
noğulları da inişe geçer, çökmeye yüz tutar 
mı? diye de zaman zaman düşünür! Birçok 
meselede olduğu gibi, bu endişe edilecek 
düşüncesini süt kardeşi meşhur alim Yahya 
Efendi'ye açmaya karar verir. Keşfine, kera-
metine inandığı Yahya Efendi'ye el yazısıyla 
bir mektup gönderir: Sen ilahi sırlara vakıfsın. 
Kerem eyle de, bizi aydınlat. Bir devlet hangi 
halde çöker? Osmanoğulları'nın akıbeti na-
sıl olur? Bir gün olur da izmihlale uğrar mı? 
diye özetler endişesini. Devrin kudretli sultanı 
Muhteşem Süleyman'dan gelen bu mektubu 
okuyan Yahya Efendi'nin cevabı ise gayet 
kısadır: Nemelâzım be Sultanım! Topkapı 
Sarayı'nda bu cevabı hayretle okuyan Sultan, 
bu söze bir mana veremez, endişesi daha da 
artar. Zira Yahya Efendi gibi bir zat, ciddi bir 
meseleye böylesine basit bir cevap vermezdi, 
vermemeliydi! Söylenmeye başlar: Acaba 
bilmediğimiz bir mana mı vardır bu cevapta? 
Kalkar, Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki der-

gahına gider. Bu sefer sitem 
dolu bir şekilde: Ağabey ne 
olur mektubuma cevap ver. 
Bizi geçiştirme, soruyu ciddiye 
al!� diyerek, sorusunu tekrar 
sorar. Yahya Efendi duraklar: 
Sultanım, sizin sorunuzu cid-
diye almamak kabil mi? Ben 
sorunuzun üzerine iyice düşün-
düm ve kanaatimi de açıkça arz 
etmiştim. İyi ama bu cevaptan 

bir şey anlamadım. Sadece nemelazım be 
sultanım! demişsiniz. Sanki beni böyle işle-
re karıştırma' der gibi bir mana çıkarıyorum. 
Yahya Efendi bunun üzerine, ibret dolu şu 
sözleri tarih gergefine nakşeder: Sultanım! 
Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlıklar ayyuka 
çıksa! İşitenler de nemelazım, deyip uzak-
laşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de, ço-
banlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, 
gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, 
kimsesizlerin, feryadı göklere çıksa da, bunu 
da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman 
devletin sonu görünür. Böyle durumlardan 
sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat 
ve hürmeti sarsılır. Asayiş ve emniyete vesile 
olan, itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu 
yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mu-
kadder hale gelir! Söyleneni dinlerken ağla-
maya başlayan koca Sultan, başını sallayarak 
da bunları tasdik eder. Söz bitince ikazlarının 
devamı için tembihte bulunur süt kardeşine. 
Sonra da memleketinde kendisini ikaz eden 
böyle bir alim olduğu için Allah'a şükrederek 
oradan ayrılır! Devletlerini yükseltenler, fetih-
ler yapanlar nemelazım demediler. Diyenler 
de 600 yıllık bir devletin sonunu hazırladı. 
Şimdi de sıkıştığımız Anadolu'da nemela-
zımcılık taslıyoruz. Ülkeye nereye gidiyor, 
toplumdaki sosyal çöküntünün nedeni ne? 
sorularına cevap dahi aramıyoruz.

Nemelazımcılık!

haber@konyayenigun.com
HÜSEYİN MENEKŞE
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10 yaşındaki yeğenine TIR kullandırdı Zaman Gazetesi davasında karar
Aksaray’da sanal devriye gö-

revi yapan siber polisi, bir sosyal 
paylaşım sitesinde 10 yaşındaki 
yeğenine tır kullandıran sürücü-
yü gözaltına aldı. Olay, geçtiğimiz 
günlerde Aksaray-Konya kara-
yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
24 saat aralıksız olarak gerçekleş-
tirdikleri sanal devriye görevinde 
bir sosyal paylaşım sitesinde kü-
çük bir çocuğun tır kullandığını 
tespit etti. Bunun üzerine harekete 
geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiple-
ri, olayla ilgili geniş çaplı araştır-
ma başlattı. Yapılan araştırmalar 
neticesinde Hakan G. (35) isimli 
şahsın kullandığı tırı yeğeni olan 
O.G. (10)’a vererek kullandırdığını 
belirledi. Hakan G. Yeşilova Jan-
darma Komutanlığı görevlileri ile 
koordineli olarak yapılan çalışma-

larda yakalanarak gözaltına alın-
dı. Hakan G. çıkarıldığı savcılıkça 
alınan ifadesinin ardından serbest 
bırakıldı. Hakan G.’ye Karayolları 

Trafik Kanununun 36/3a maddesi 
gereğince 2 bin 18 TL para cezası 
kesti.
n İHA

Kapatılan Zaman gazetesi eski 
yazarları hakkındaki davada Ali 
Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer 
Türköne, Ahmet Turan Alkan ve 
Mustafa Ünal hakkında hapis ka-
rarı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/
PDY) yayın organı olduğu gerek-
çesiyle kayyuma devredildikten 
sonra kapatılan Zaman gazetesi-
nin eski yazarlarının yargılandığı 
davada, sanıklar Ali Bulaç ve Şa-
hin Alpay, 8 yıl dokuzar ay, Müm-
tazer Türköne ve Mustafa Ünal 
ise 10 yıl altışar ay hapis cezasına 
çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmada verilen 
aranın ardından 4’ü tutuklu 11 
sanığın yargılandığı davaya ilişkin 
karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 
sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Al-
pay’ın, ‘’silahlı terör örgütüne üye 

olmak’’ suçundan 8 yıl dokuzar ay, 
sanıklar Mümtazer Türköne ve 
Mustafa Ünal’ın ise aynı suçtan 10 
yıl altışar ay hapis cezasına çarp-
tırılmasına karar verdi. Heyet, tu-

tuklu sanık Ahmet Turan Alkan’ın 
da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis ce-
zasına çarptırılmasına ve tahliyesi-
ne hükmetti.
n AA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen çalıştayda internet kullanımından aile 
eğitim programlarına uzanan süreçte alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilere yer verildi

Çocuklar için koruyucu 
politikalar mercek altında

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı, Türkiye’de çocuklara yönelik 
kamu kurum ve kuruluşlarınca yü-
rütülen koruyucu ve önleyici politi-
kaların ele alınması ve yeni bir yol 
haritasının oluşturulması amacıyla 
düzenlenen “Türkiye’de Çocuklara 
Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politi-
kaları Değerlendirme Çalıştayı”nın 
sonuç raporunu yayımladı.

Kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ile üniversitelerin ço-
cuk koruma ve araştırma merkez-
lerinden temsilcilerin katılımıyla 
düzenlenen çalıştayın sonuç rapo-
runda, var olan çalışmalar, detaylı 
bir şekilde ele alınırken, çocuk ko-
ruma sisteminde yapılması gereken 
değişiklikler ve hayata geçirilecek 
yeni uygulamalara ilişkin öneriler 
sıralandı.

Raporda, çocuklara ilişkin koru-
yucu ve önleyici politikalarda karşı-
laşılan en önemli sorunun koordi-
nasyon eksikliği olduğu tespitinde 
bulunularak, bu konuda yaşanan 
aksaklıkların giderilmesi gerektiği 
ifade edildi.

Çocuklara yönelik kurumların 
verilerini paylaşabileceği ortak bir 
sistemin kurulmasının önemli ol-
duğu belirtilen raporda, kurumların 
uyguladığı farklı şekillerdeki psiko-
sosyal müdahale programlarının 
içeriği ve etkinliğinin değerlendiril-
mesi gerektiği kaydedildi.

İnternet uyarısı
Çocuklar için koruyucu-önleyici 

politikaların yanında riskleri önle-
mek açısından “yönlendirici” poli-
tikaların da hayata geçirilmesinin 
önemli olduğu ifade edilen raporda, 
“Teknolojinin çocuk bakıcısı olarak 
kullanıldığı günümüzde, ebeveyn-
ler çocuğun tabletlerde, televizyon-
larda, telefonlarda nelerle meşgul 
olduğunu denetlememektedir. Ço-
cuklara yapılan müdahale program-
ları yetişkin eğitimleri ile koordineli 
olmalıdır.” değerlendirmesi yapıldı. 

Raporda, çocukların internet 
kullanımı ve burada karşılaştıkları 
risklere ilişkin şu öneriler gündeme 
getirildi:

“İnternette çocukların nelerle 
meşgul olduğuna ilişkin anne ve 
babaların bilinçlendirilmesi gerek-
mektedir. Güvenli İnternet Hizme-
ti bu alanda önleyici bir tedbirdir. 
Devletin özellikle internette yayılan 
ihmal/istismar içerikli sosyal medya 

paylaşımlarında proaktif önlem al-
ması gerekmektedir. Medya okur-
yazarlığı eğitiminin erken yaşlarda 
verilmesi, anne babaların da eğitil-
mesi gerekmektedir.” 

Ayrıca internette çocukların 
gelişimini olumsuz etkileyebilecek 
içeriklerle ilgili önleme mekanizma-
larının yaygınlaştırılması amacıyla 
sivil toplum kuruluşlarının projeler 
üreterek Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu’na (BTK) sunması, 
BTK’nın da İnternet Yardım Hat-
tı’nın bilinirliğini artırması gerekti-
ğine işaret edildi.

“AİLELERE BROŞÜRLER 
GÖNDERİLSİN”

Raporda aile eğitim programla-
rının da çocukların gelişim özellik-
leri ile ihtiyaçlarını içeren bütüncül 
bir şekilde oluşturulmasına vurgu 
yapıldı.

Aile eğitim programlarının dav-
ranış değişikliği oluşturabilmesi için 
uzun süreli planlanması gerektiği 
belirtilen raporda, şunlar kaydedil-
di:

“Aile eğitim programları tek ta-
raflı bilgi aktarımından ziyade kar-
şılıklı etkileşim oluşturacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Farklı kurumlar 
tarafından verilen aile eğitim prog-
ramlarının içeriklerinin değerlen-
dirilmesi ve herkesin ulaşabileceği 
şekilde planlanması gerekmektedir. 
Aile eğitim programlarındaki gör-
seller, Türk kültürüne uygun olma-
lıdır. Yaş gruplarına göre çocukların 
özelliklerini içeren broşürler ailelere 
posta yoluyla iletilmeli ve broşür-
lerin herkese ulaşması sağlanmalı-
dır.”

Koruyucu-önleyici çalışmala-
rın çocuğun doğumundan itibaren 

başlayan bir süreç olduğu ve bu sü-
reçte çocuğun bakımından sorumlu 
kişiler başta olmak üzere, çocukla 
muhatap olan herkesin çocuğun ko-
runmasından sorumlu olduğu vur-
gulanan raporda, “Çocuk Koruma 
Kanunu kapsamında koordinasyon 
kurulları daha etkin hale getiril-
melidir. Bu kanun kapsamında ve-
rilen tedbir kararlarına yönelik veri 
tabanı oluşturulmalı ve elektronik 
sistem üzerinden takip edilmelidir.” 
önerisinde de bulunuldu.
ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARI 

ÖNLEME REHBERİ
Öte yandan, Bakanlık tarafın-

dan, “Çocuk Bakım Kuruluşlarında 
Çalışan Personele Yönelik İstismar 
ile Mücadele Rehber Kitapçığı” da 
hazırlandı.

Kitapçıkla koruyucu ve önleyici 
mekanizmaların hızlıca harekete 
geçirilmesi, mağdura nasıl yaklaşıl-
ması, adli süreç dahil her aşamada 
neler yapılması gerektiğine ilişkin 
bir yol haritası belirlendi.

Kitapçıkta, istismara ilişkin 
şüphenin oluşmasından, değerlen-
dirme ve müdahaleye kadar farklı 
aşamalara ilişkin kilit noktalar hak-
kında pratik bilgilere yer verildi.

Çocukları korumanın ve refah-
larını sağlamanın ortak sorumluluk 
olduğu bilinciyle hazırlanan, erken 
ve doğru müdahale için temel bil-
gileri içeren kitapçıkta, şu başlıklar 
bulunuyor:

“Çocuklara Yönelik İstismar 
Nedir? İstismarın Türleri, Aile İçi 
Cinsel İstismar, Çocukların Ticari 
Cinsel Sömürüsü, Çocuğun Cinsel 
İstismara Maruz Kaldığını Açıkla-
ması, Çocukların Yaşadıkları Cin-
sel İstismarı Açıklayamamalarının 

Temel Nedenleri, Cinsel İstismarın 
Belirtileri, Çocuk İstismarı ile İlgi-
li Duyum Alındığında veya Çocuk 
Tarafından İstismar Vakası Anla-
tıldığında Neler Yapılmalı? Türki-
ye’de Cinsel Dokunulmazlığa Karşı 
Suçlar.”

Çocuklara, kendilerini cinsel is-
tismardan nasıl koruyabilecekleri 
ve riskleri önceden fark ederek ne 
tür önlemler alabileceklerine ilişkin 
farkındalık kazandırmak amacıyla 
verilecek eğitimlere ve bilgilendir-
me çalışmalarına ilişkin örnekler de 
öne çıktı.

Kitapçıkta personelin çocuklara 
vereceği farkındalık eğitimlerinde 
yapacağı uyarılar şöyle sıralandı:

- Yeni tanıştığınız kimselerin 
sizi eve ya da gideceğiniz yere bı-
rakma tekliflerini kabul etmeyin.

- Alkol ve uyuşturucular sağlıklı 
düşünmenizi ve iletişim kurmanızı 
engelleyebilir. Alkol ve uyuşturucu-
lardan uzak durun.

- Arkadaşınız, sürekli sizin ye-
rinize karar vermeye çalışan, size 
nasıl davranmanız gerektiğini söy-
leyen, sizi sürekli kendi istekleri 
doğrultusunda zorlayan bir kişi ise 
bu tip durumların ona karşı dikkatli 
olmanız konusunda uyarı işaretleri 
olabileceğini unutmayın.

- Aynı kişi ya da kişiler tarafın-
dan yinelenen tarzda laf atma, takip 
edilme, telefon sapıklığı gibi cinsel 
taciz ve saldırılara maruz kaldığı-
nızda -bu durum sadece sözel de 
olsa- savcılığa dilekçe ile başvuruda 
bulunun. İşlem sizin için karmaşık 
veya zor ise bir yetişkinin desteğini 
alın.

- İnternette oyun, müzik, sine-
ma, alışveriş veya başka türden bir 
siteye girmeden önce sitenin güve-
nilirliğini araştırın. Sohbet odala-
rında kişisel bilgilerinizi, telefon ve 
adresinizi paylaşmayın. Burada ta-
nıştığınız biri ile buluşmayın. İnter-
net sitelerinde pek çok insan kendi-
si hakkında gayet inandırıcı şekilde 
yalan söyleyebilmektedir, bunu göz 
önünde bulundurun.

- “Hayır” demekten çekinme-
yin. Birden fazla “hayır” deme şek-
li bulunuyor. ‘Hayır, teşekkürler’, 
‘Hayır, acelem var, gitmek zorun-
dayım’, ‘Hayır, belki daha sonra’ 
denebilir. ‘Hayır’ kelimesi birkaç 
kere tekrarlanabilir, ‘Hayır’ deyip 
ortamdan uzaklaşılabilir.
n HABER MERKEZİ

Dün Genel Mer-
kez’den gelen bir 
haber, CHP’deki 
koltuk kavgası-
nın geldiği seviyeyi 
çok iyi özetliyordu. 
Ajanslara düşen ha-
bere göre, CHP’de 24 
yıldır lider fotoğrafçılığı 
yapan ve Muharrem 
İnce’nin Cumhurbaş-
kanlığı seçim kam-
panyasında çalışan 
fotoğrafçının işine son verilmişti. 
Kovulan Ziya Köseoğlu isimli fotoğ-
rafçı, İnce›nin fotoğraflarını kötü 
çektiğinden mi yoksa tam tersine iyi 
çektiği için mi kovuldu, bilemiyoruz. 
Çünkü bir açıklama yapılmadı. 
Ancak Kılıçdaroğlu’nun, Cum-
hurbaşkanı adayları Ekmeleddin 
İhsanoğlu›na yolladığı anons-
çusunu bile İnce’den esirgediğini 
düşünürsek sorunun cevabı belli. 
Tasfiye operasyonunu İnce›yi 
meçhule yollayarak başlatan Ke-
mal Bey, fotoğrafçısına kadar 
partide Muharrem Beye “temas 

eden” kim varsa kı-
lıçtan geçirecek! 
Aranızda aklından 
“adam soyadıyla mü-
semma işte canım” diye 
geçirenler vardır şimdi. 
Doğrudur, sülale adla-
rımızın bir şeylere işaret 
ettiğine ben de inanırım. 
Ancak Kemal beyin 
durumu biraz farklı. 
Zira gerçek soyadı 

“Karabulut” olan Kemal bey, Kı-
lıçdaroğlu ismini sonradan aldı. 
Sanırım ailecek daha havalı ola-
cağını, büyük göstereceğini ya da 
en azından “Karabulut”tan daha iç 
açıcı olacağını düşünmüş olmalılar. 
Kemal bey ise, bu değişikliğe 
dair yaptığı açıklamada daha ma-
nidar noktaların altını çiziyor: 
“Çocukken başta Malkoçoğlu 
olmak üzere çizgi romanları da 
çok severdim” (Habertürk TV, 24 
Haziran 2016/Akılda Kalanlar). 
Evet, kader... Bugünlerde CHP’nin 
üzerinde dolanan karabulutlar da...

KARABULUTLU CHP 

Bağışlanmak üzere yaptırılan 
okul, sağlık tesisi ve ibadethane gibi 
tesislerin inşası dolayısıyla yapılan 
teslim ve hizmetler KDV’den istisna 
olacak.  Maliye Bakanlığının, Kat-
ma Değer Vergisi Genel Uygulama 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’nin bu-
günkü sayısında yayımlandı. Daha 
önce yasal düzenlemeleri yapılan 
KDV uygulamalarına ilişkin usul ve 
esasları belirleyen tebliğ ile konfek-
siyon kırpıntıları, teslimi sırasında 
KDV’den istisna tutulan atıklara 
dahil edildi.  Duty Free olarak bili-
nen gümrük satış mağazalarında 
satılmak üzere yapılan teslimler 
de KDV’den istisna olacak. Bu ma-
ğazalarda satılmak üzere üretilen 
mallar için ödenen KDV tutarları 
ise bu mağazalara satış yapanlar 
tarafından iade alınacak. Karşılıklılık 
esasına göre uluslararası taşımacıla-
rın KDV iadesini alacağı ödemeler 
arasına otoyol geçiş ücretleri de ek-
lendi. Buna göre, Türkiye’ye gelen 
yabancı taşımacılar ödedikleri geçiş 
ücretlerine ilişkin KDV iadesi alabi-
lecek. Türk taşımacılar da bu uygu-
lamadan yurt dışında yararlanacak.

Tebliğde, hayırseverler için ge-
tirilen KDV istisnasının detayları da 
yer aldı. Düzenleme kapsamında, 
okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkın-
mada öncelikli yörelerde elli yatak) 
kapasitesinden az olmamak üzere 
öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiş-
tirme yurdu, huzurevi, bakım ve 
rehabilitasyon merkezi, mülki idare 
amirlerinin izni ve denetimine tabi 
ibadethane, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı denetimine tabi yaygın din eğiti-
mi verilen tesisler, Gençlik ve Spor 

Bakanlığına ait gençlik merkezleri 
ile gençlik ve izcilik kampları yap-
tırılarak bağışlanması halinde KDV 
istisnasından yararlanılacak. 

İKİNCİ EL ARAÇ VE TAŞINMAZ 
TİCARETİNE KOLAYLIK

Tebliğde ikinci el araç ve taşın-
maz ticaretiyle uğraşanlara getirilen 
KDV kolaylığının detayları da yer 
aldı. Buna göre, ikinci el motorlu 
kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiy-
le iştigal eden mükelleflerce, KDV 
mükellefi olmayanlardan alınarak 
satılan ikinci el motorlu kara taşıtı 
veya taşınmazların tesliminde mat-
rah, alış bedeli düşüldükten sonra 
kalan tutar olacak. Düzenleme uya-
rınca, satıcı tarafından ödenecek 
KDV, alış ve satış bedeli arasında 
oluşan kar üzerinden hesaplanacak. 
KDV’deki bu uygulama için araç 
veya taşınmazın basit tadil, bakım 
ve onarım işlemleri dışında vasfında 
esaslı değişiklik yapılmaması gere-
kecek. 

Tebliğde ihracat işleminde, ih-
raç edilen malın alımına ilişkin or-
taya çıkan kur farkları üzerinden 
ödenen KDV’lerin iadesine ilişkin 
düzenlemeye de yer verildi. Buna 
göre, ihraç edilen malın alımına 
ilişkin oluşan kur farkına ait fatura-
nın, o ihracata ilişkin iade işlemleri 
sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi 
halinde, işlemle ilgili KDV, sonraki 
aylarda alınabilecek.

Adi ortaklıkların limited şirkete 
dönüşmesi sürecinin vergisiz olarak 
yapılmasına ilişkin düzenleme de 
tebliğde yer aldı. Tebliğin ihracatçı-
lara ilişkin hükmü bugünden, diğer 
maddeleri 1 Haziran’dan geçerli ol-
mak üzere yürürlüğe girdi.  n AA

Hayırseverlere KDV
istisnası şartları

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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Avrupa’ya koruma, göçmenlere baskı!
Seçim döneminde Avusturya ve 

Avrupa kültürünü koruyacağını, göç-
men akışını keseceğini vadederek ikti-
dara gelen Kurz, şimdi aynı sözleri AB 
dönem başkanlığı için veriyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2017’den 
beri en tartışılan ülkesi kuşkusuz 
Avusturya. 2017 sonbaharındaki se-
çimlerden sonra, Avrupa’nın en genç 
lideri Sebastian Kurz’un liderliğindeki 
muhafazakar parti (ÖVP) ile aşırı sağ 
partinin (FPÖ) koalisyon hükümeti 
kurmasıyla birlikte Avusturya’da yeni 
dönem başlamış oldu. Benzer durum 
1999’da yaşanmış, yine ÖVP-FPÖ koa-
lisyonu kurulmuş ve bu durum AB’nin 
sert tepkisine sebep olmuştu. Döne-
min 14 AB üyesi, aşırı sağ bir partinin 
koalisyon ortağı olmasından dolayı 
Avusturya ile siyasi ilişkileri dondur-
muştu. Aradan geçen 18 senenin so-
nunda, Avusturya’da tekrar ÖVP-FPÖ 
koalisyonu kuruldu. Bu koalisyonu bu-
günlerde önemli kılan unsur ise Avus-
turya’nın 1 Temmuz 2018 itibariyle 
AB’nin dönem başkanlığını devralmış 
olması.

İlk defa 1998’de AB dönem baş-
kanı olan Avusturya, bu görevi üçüncü 
defa yürütmek üzere devraldı. Fakat 
ilk devraldığı dönem başkanlığıyla bu 
dönem başkanlığı arasında Avustur-
ya siyasetinde “küçük” bir fark var: 
1998’de Avusturya başbakanı sosyal 
demokrat Viktor Klima AB başkanlığı-
nı yürütmüştü. Bu defa ise aşırı sağcı 
ve göçmen karşıtı politikalarıyla nam 
salmış olan Sebastian Kurz bu görevi 
üstlendi. Kurz devir teslim töreninin 
gerçekleştiği Alp Dağları’ndaki Schlad-
ming kasabasında, yeni dönem sloga-
nının “Koruyan bir Avrupa” olduğunu 

açıklayarak görevi teslim aldı. Kurz’un 
bu sloganla Hristiyan kültürünü ve 
Avrupalıları kastettiği çok açık. Seçim 
döneminde Avusturya ve Avrupa kül-
türünü koruyacağını, göçmen akışını 
keseceğini vadederek iktidara gelen 
Kurz, şimdi aynı sözleri AB dönem 
başkanlığı için veriyor. İslam ve göç-
menler konusundaki politikaları diğer 
ülkelerdeki aşırı sağ partilerle uyuşma-
sına rağmen, Kurz’un Avusturya’da ya 
da AB’de başkan olması AB otoriteleri 
tarafından sorun edilmiyor. Zira Kurz 
Hollanda’daki Wilders, Fransa’daki Le 
Pen ya da Macaristan’daki Orban’dan 
farklı olarak AB karşıtı değil.

İlk dönem başkanlığından bu yana 
aradan geçen 20 yılda hükümetler 
değişmiş olsa da Avusturya’nın AB 
dönem başkanlığı için gündemi pek 
değişmiş gibi görünmüyor. 1998’deki 
dönem başkanlığında gündemine göç 
meselesini almış olan Avusturya, bu 
konuda üye ülkelerin adil göçmen 
paylaşımı yapması gerektiğini vurgu-

lamıştı. O günden bugüne AB’nin üye 
sayısı iki kat arttı, fakat gündem değiş-
medi. 1990’larda Balkanlardaki savaş-
lar sebebiyle mağdurlar AB ülkelerine 
göç ediyordu. Bugün ise Suriye sava-
şından, Afrika ülkelerindeki çatışma-
lardan ve Afganistan gibi ülkelerden 
kaçan insanlar Avrupa ülkelerine göç 
ediyorlar.

Kurz AB başkanı olarak zamanın 
çoğunu, neredeyse tüm mesaisini 
AB’ye ayırmak zorunda kalacak; on-
larca bakanlar toplantısıyla ve yüzlerce 
oturumla ilgilenmesi gerekecek. Bu 
durumu öngören Başbakan Yardımcısı 
Heinz-Christian Strache, Kurz’un yok-
luğunda 1 Temmuz’dan itibaren Avus-
turya’nın sorunlarıyla kendisinin daha 
yoğun bir şekilde ilgileneceğini söyledi. 
Bu durum, muhalefetteyken AB karşıtı 
vaatlerde bulunan Strache’nin AB ile 
bir probleminin olmadığını göstermesi 
açısından olumlu bir gelişme olsa da, 
iç politikada Müslümanlar, göçmenler 
ve Yahudiler üzerinden bir “macera-
ya” girmesi de söz konusu olabilir. Zira 
Strache İslam ve göçmen karşıtı olma-
sının yanı sıra antisemitist olarak da ta-
nınan bir siyasetçi. Bu durum Avustur-
ya’daki pek çok çevre tarafından kaygı 
verici bulunuyor.

Diğer yandan, Kurz’un dönem 
başkanlığında AB içinde de sürprizler 
yaşanabilir. Her ne kadar AB’nin idari 
yapısı dönem başkanına zannedildiği 
kadar güç ve yetki vermese de Kurz’un 
koşulsuz olarak Türkiye, göçmen ve 
Müslüman karşıtı tavırlarına dönem 
başkanı olarak devam edeceği öngö-
rülüyor. Aşırı sağın kıta Avrupa’sında 
etkisini çok yoğun şekilde hissettirdiği 
bu günlerde, göçmenlere Balkan rota-

sını kapattıran Kurz’un birlik başkanı 
olmasıyla, Avrupa’daki Müslümanlar 
için önümüzdeki 6 ayın zor geçece-
ği tahmin ediliyor.Madalyonun diğer 
tarafından bakıldığında ise bu dönem 
başkanlığı “hayırlara vesile de olabilir”. 
AB dönem başkanı olan hükümetlerin, 
iç politikaya yeterince odaklanamama-
sından ötürü, iç politikada desteklerini 
kaybetmeleri ve hükümetin yıkılması 
gibi sonuçlar daha önce yaşanmıştı. 
Bu durumun kuşkusuz en iyi örnekleri 
Finlandiya, İtalya, Fransa ve Yunanis-
tan. Bu ülkelerde hükümetler dönem 
başkanlığını takip eden süre içinde 
hükümetten ayrılmak durumunda kal-
dılar.

Haddizatında AB dönem başkanlı-
ğını yürütecek olan koalisyonun Avus-
turya’daki karnesi Müslümanlar ve 
mülteciler açısında da oldukça sorunlu. 
Geride kalan yaklaşık 180 gününde 
hükümet bir çok skandal karara imza 
attı. Müslümanlar ve göçmenler işsiz-
lik, ekonomi, enflasyon, istikrar gibi 

meselelerin önüne geçmiş durumda. 
Yaklaşık 7 bin üyesiyle Avusturya’da-
ki Yahudilerin temsilcisi konumundaki 
Yahudi Dini Topluluğu’nun (İKG - Is-
raelitische Kültüsgemeinde Wien) baş-
kanı Oskar Deutsch, koalisyonun ilk 
8 haftasında 14 Yahudi karşıtı olayın 
gerçekleştiğini söyleyerek koalisyonu 
eleştirmişti. Özellikle FPÖ içinden yük-
selen Yahudi karşıtı söylemler İsrail’i 
ve Avusturya’da yaşayan Yahudileri 
tedirgin ediyor. IKG ve İsrail, koalis-
yon ortağı olmasına karşın FPÖ ile hiç 
bir şekilde temas kurmuyor. FPÖ’nün 
geçmişten gelen Yahudi karşıtlığından 
kurtulamadığı ve içten içe bu düşman-
lığı sürdürdüğü öne sürülüyor. 2000 
yılında ÖVP-FPÖ koalisyonu kuruldu-
ğunda, İsrail protesto amacıyla elçisini 
geri çekmişti. Yahudilerle ilgili tartış-
maların yanı sıra, hükümetin Müslü-
man karşıtı icraatları da her geçen gün 
katılaşıyor. İslam’ın 1912’den beri res-
mi din statüsüne sahip olduğu Avus-
turya’da anaokullarında İslami ders-

lerin verilmesi yasaklandı. Okullarda, 
üniversitelerde ve kamuda başörtüsü-
nün yasaklanması tartışılıyor. 7 cami 
kapatıldı. Onlarca imam sınır dışı edil-
mek isteniyor. Kurz’un partisi ÖVP’nin 
genel sekreteri Karl Nehammer öğren-
cilerin oruç tutmasının yasaklanması 
gerektiğini iddia ediyor. Müslümanlara 
yönelik fiziki saldırılar da yıldan yıla ar-
tıyor. Güncel istatistiklere göre, Müs-
lümanlara ve Müslümanların mekan-
larına 2015’te 156, 2016’da 256 ve 
2017’de 309 saldırı gerçekleşti.

Dünyanın farklı yerlerinde, de-
mokratik sistemlerin, popülist hare-
ketlerin ve bu hareketlere öykünen 
merkez sağ partilerin tehdidi altında 
olduğu su götürmeyen bir gerçek. 
İtalya, Macaristan, Hollanda gibi AB 
ülkelerinde popülist hareketler siyasi 
arenayı domine ediyor. Aşırı sağ geç-
mişi oldukça güçlü olan Avusturya’nın 
AB dönem başkanlığı, göçmenler ve 
Müslümanlar için zor geçecek gibi gö-
rünüyor.  n AA

24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan Türk lirası, haziran ayı enflasyon rakamları 
sonrası iki günde dolar karşısındaki kazançlarını geri verse de tekrar yükselişe geçti. Dolar, sınırlı da olsa yükselerek 4,60-4,61 dar bandında dengelendi

Türk lirası yükselişe geçti
Türk lirası, seçimlerin ardından 

etkili olan diğer para birimlerinden 
pozitif ayrışmasına yüksek enflasyon 
verisi ile verdiği arayı iki gün içinde 
sonlandırdı.

24 Haziran’da gerçekleştirilen 
seçimlerin ardından gelişmekte olan 
ülke para birimlerinden pozitif ayrı-
şan Türk lirası, haziran ayı enflasyon 
rakamları sonrası iki günde dolar 
karşısındaki kazançlarını geri verse 
de tekrar yükselişe geçti. 

Seçimlerden, enflasyon verileri-
nin açıklandığı 3 Temmuz’a kadarki 
dönemde diğer gelişmekte olan ülke 
para birimleri dolar karşısında orta-
lama yüzde 2 değer kaybederken, 
Türk lirası yaklaşık 1,4 değer kazan-
mıştı.

Türk lirası, salı günü açıklanan 
enflasyon verisinin beklentilerin 
oldukça üzerinde artışa işaret et-
mesinin ardından dolar karşısında-
ki kazançlarını geri verse de pozitif 
ayrışmasına devam etmesi dikkati 
çekti. 

Enflasyon verisinin ardından 
4,7230 liraya kadar yükselen dolar, 
bu seviyeden başlayan düşüşünün 
ivme kazanmasıyla 4,60’ın altına 
geriledi. 

Türk lirası, dün dolar karşısın-
da yüzde 1,6 artışla tüm gelişmek-
te olan ülke para birimleri arasında 
en iyi performansı gösterirken, son 
bir aylık dönemde ise diğer gelişen 
ülke kurlarının yüzde 1 ile yüzde 6 

arasındaki değer kayıplarına karşın 
yüzde 0,2 yükseliş kaydetti.

Analistler, gerçekleştirilen se-
çimlerin ardından Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini, 
9 Temmuz’da açıklanması beklenen 
ekonomi yönetimine ilişkin iyimser-
liğin ve Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası’nın (TCMB) yükselen 
enflasyona karşı gereken adımları 
atacağına ilişkin yatırımcı güveninin 
Türk lirasını desteklediğini söyledi. 

Dolar, 4,60 seviyesinin altında 
gelen tepki alımlarıyla sınırlı da olsa 
yükselerek 4,60-4,61 dar bandında 
dengelendi.
TİCARET SAVAŞI RESMEN BAŞLADI

ABD’nin, Çin’den ithal edilen 34 
milyar dolar değerindeki yüzde 25 ek 
gümrük vergisi uygulamasına baş-
ladığını anımsatan analistler, ABD 

Başkanı Donald Trump’ın, Çin’in ta-
rifelerine misilleme yapması halinde 
200 milyar dolarlık daha gümrük 
vergisi getirilmesi talimatı nedeniyle 
piyasalarda gözlerin Çin’den gelecek 
açıklamalara çevrildiğini ifade etti.

Dün akşam yayımlanan ABD 
Merkez Bankası (Fed) toplantı tuta-
nakları da Fed üyelerinin ticaret sa-
vaşına ilişkin endişelerinin ön plan-
da olduğuna işaret etmişti.

Orta vadede doların diğer para 
birimleri karşısındaki yönü üzerinde 
önemli belirleyicilerden bir diğeri ise 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve 
İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) 
atacağı adımlar olacak.

Hafta boyunca ECB ve BoE yet-
kililerinden gelen açıklamalar dola-
rın diğer gelişmiş ülke para birimleri 
karşısındaki değerini gösteren dolar 
endeksinin dalgalı bir seyir izlemesi-
ne neden oldu.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter 
Praet, dün yaptığı açıklamada Avro 
Bölgesi’nde enflasyon görünümü ile 
ilgili belirsizliğin önemli ölçüde azal-
dığını ve deflasyon riskinin ortadan 
kalktığını bildirirken, BoE Başkanı 
Mark Carney da İngiltere ekonomi-
sinin ilk çeyrekteki düşük büyümesi-
nin ağırlıklı olarak mevsim şartların-
dan kaynaklandığını, son ekonomik 
verilerin daha güçlü bir ekonomik 
büyümeye işaret ettiğini söyledi. 

Analistler, son açıklamaların ar-
dından BoE’nin ağustos ayında faiz 

artırım karar alabileceğine ilişkin 
beklentilerin yükseldiğini, ECB’nin 
de parasal genişlemeden çıkışına 
ilişkin öngörülerin güçlendiğini söy-
ledi.

TEMMUZDA EKONOMİK VE
POLİTİK TAKVİM YOĞUN

Temmuz ayında önemli haber 
ve veri akışı ABD’de açıklanacak is-
tihdam raporu ile başlayacak. Ulus-
lararası kredi derecelendirme kuru-
luşu Fitch Ratings’in 13 Temmuz 
cuma akşamı açıklaması beklenen 
Türkiye değerlendirmesi ise bu ayın 
ekonomik takvimindeki en önemli 
başlık olarak yer alıyor. Ayrıca ayın 
son haftasında başlayıp ağustosun 

ilk haftasında sonlanacak merkez 
bankaları toplantıları da piyasalar 
açısından kritik konumda bulunu-
yor. 

Fitch Ratings’s 3 büyük ulusla-
rarası kredi derecelendirme kuru-
luşu arasında Türkiye’yi “BB+” ile 
en pozitif şekilde notlayan kurum 
olarak dikkati çekiyor. Fitch Ratings 
19 Ocak’taki değerlendirilmesinde 
Türkiye’nin not görünümünü ise 
“durağan” olarak açıklamıştı.

TCMB’nin Para Politikası Ku-
rulu 24 Temmuz’da, ECB 26 Tem-
muz’da, Japonya Merkez Bankası 
(BoJ) da 31 Temmuz’da faiz kararını 
açıklayacak. Fed ve BoE’nin faiz ka-

rarları ise sırasıyla 1 ve 2 Ağustos’ta 
yayımlanacak.

Siyasi açıdan da yurt içinde tem-
muz ayının yoğun geçmesi bekle-
niyor. 24 Haziran’daki seçimlerin 
ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne ilişkin geliş-
meler yatırımcıların odağında yer 
almaya devam ediyor. Analistler, 9 
Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiy-
le başlayacak olan yeni sistemde, 
kabinenin kimlerden oluşacağı ve 
yeni hayata geçecek olan Ekonomi 
Politikaları Kurulu ile Finans Ofisi’ne 
ilişkin atamaların takip edileceğini 
vurguluyor.  n AA

Bekir Gürdamar

Muhammed Ali Uçar 
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, partisinin genel merkezinde 
düzenlenen, AK Parti Genişletil-
miş İl Başkanları Toplantısı’nda 
partililere hitap etti. Konuşması-
na, en son nisan ayında bir ara-
ya gelindiğini, mayıs ve haziran 
aylarının da erken seçim çalış-
malarıyla geçtiği için düzenli isti-
şareleri gerçekleştiremediklerini 
belirterek başlayan Erdoğan, “Bu 
vesileyle Yüksek Seçim Kurulu ta-
rafından önceki gün kesin sonuç-
ları açıklanan seçimlerin ülkemiz, 
milletimiz ve partimiz için bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum.” 
ifadesini kullandı.

Erdoğan, kesin sonuçlara göre 
cumhurbaşkanlığında yurt içinde 
25 milyon 436 bin 238 vatanda-
şın, yurt dışında 807 bin 974 ve 
gümrüklerde ise 9 bin 293 olmak 
üzere toplam 26 milyon 303 bin 
823 oy aldıklarını hatırlattı.

Böylece, yüzde 52,59 oy ora-
nıyla milletin teveccühüne maz-
har olduklarını vurgulayan Er-
doğan, “Seçimlere katılma oranı 
yüzde 86,24 gibi gerçekten çok 
yüksek bir düzeyde gerçekleşti. 
Buradan cumhurbaşkanlığı seçi-
minde oy kullanan 50 milyon 68 
bin 627 vatandaşımızın her birine 
şahsım ve milletim adına ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” diye konuş-
tu.

Erdoğan, kendisini bu göreve 
layık gören her bir kişiye ayrıca 
şükranlarını sunarak, milletin gü-
venine layık olabilmek için ellerin-
den geleni bundan sonra da yapa-
caklarına işaret etti.
“SELAM VERMEYECEK OLANLAR, 

HER NASILSA KARŞIMIZDA 
BİRLEŞTİLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 
Temmuz gibi bir ihanetin ardın-
dan MHP ile ülke tarihinin en 
önemli yönetim değişikliğinin alt 
yapısını oluşturduklarının altını 
çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaptığımız anayasa değişikli-
ğinin 16 Nisan’da milletimiz tara-
fından kabul edilmesiyle ülkemizi 
köşeye sıkıştırmaya çalışanları bir 
kez daha hüsrana uğrattık. Son 
umut olarak 24 Haziran seçim-
lerine sarıldılar. Normal şartlar-
da birbirlerini yolda görse selam 
vermeyecek olanlar, her nasılsa 
karşımızda birleştiler. Öyle ki 
CHP, bölücü terör örgütünün gü-
dümündeki partiyi barajın üzerine 
taşımak için kendisine oy verenle-
rin bir kısmını oraya gönderdi.

Gerçi bunlar 1991’deki seçim-
de de benzer bir yola başvurmuş-
lardı. Bölücü örgütün güdümün-
deki siyasetçiler ilk defa o zaman 
Meclise ayak bastılar. Bugün de 
CHP sayesinde, bölücü örgütün 
belirlediği isimler, Mecliste mil-
letvekili olarak yerlerini alacaklar. 
Ülkesini, milletini, cumhuriyetini, 
devletini seven her CHP’li vatan-
daşımızı, bu utanç için partisinin 
yönetiminden hesap sormaya da-
vet ediyorum.”

“MİLLET VE TARİH AÇIK VE NET 
HESABI SORACAKTIR”

Şayet, CHP’nin bu hesaplaş-
mayı kendi içinde yapmadığı tak-
dirde, bölücü örgütle ana muhale-
fet partisi arasındaki bağın taktik 
olmaktan çıkıp, esas haline dönü-
şeceğini belirten Recep Tayyip Er-
doğan, şunları kaydetti:

“Bir şeyin aslı varken kopyası-
na gerek yoktur. Böyle bir durum-
da CHP’nin varlığının da anlamı 
kalmayacaktır. Türkiye’nin en eski 
partisinin, batıdaki bir avuç mar-
jinalin ve yurt dışındaki bir avuç 
terör örgütü yöneticisinin oyun-
cağı haline getirenlerden hem bu 
millet ve tarih açık ve net hesabı 
soracaktır. 

Biz bu ikazı CHP’nin içişlerine 
karışmak için değil, milletimizin 
tüm fertleri gibi, ana muhalefet 
partisine oy veren kardeşlerimi-
ze karşı da sorumluluğumuzun 
gereği olarak yapıyoruz. Sonuçta 
karar, bu partinin kendi mensup-
larına, seçmenlerine aittir.”

“PAZARTESİ GÜNÜ 1 NUMARALI 
CUMHURBAŞKANLIĞI 

KARARNAMESİ YAYINLANACAK”
“Pazartesi günü cumhurbaş-

kanı olarak yemin edip inşallah 

yeni sisteme göre göreve başlıyo-
ruz. “ diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık yürütme görevini Meclis 
tarafından yetkilendirilen Bakan-
lar Kurulu değil, doğrudan cum-
hurbaşkanı ifa edecek. Anayasa 
değişikliğine uyum çerçevesinde 

kanunlarımızda yer alan ‘Başba-
kan’a ve ‘Bakanlar Kuruluna ya-
pılan tüm atıflar ‘Cumhurbaşkanı’ 
olarak değiştirildi. Yine anayasa 
değişikliğine uygun şekilde cum-
hurbaşkanının uhdesine verilen 
bakanlıkların ve kurumların ku-
ruluş kanunları da ilga edildi. Pa-
zartesi günü yemin törenimizin 
hemen ardından yayınlayacağımız 
1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile yeniden organize 
edilmiş haliyle bakanlıkları kuru-
yor, aynı akşam kabinemizi de in-
şallah açıklıyoruz.”

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
ilkesini tamamen hayata geçirene 
kadar reformları sürdüreceklerini 
anlatan Erdoğan, “Bunun için yeri 
gelecek yeni kanunlara veya ka-
nun değişikliklerine, yeri gelecek 
anayasa değişikliklerine ihtiyaç 
duyacağız.” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NI MECLİSTE 
DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Erdoğan, MHP ile AK Parti’nin 
oluşturduğu Cumhur İttifakı’na 
ilişkin, “Milletvekili dağılımı ve 
ülkemizin içinden geçtiği durum 
sebebiyle Cumhur İttifakı’nı Mec-
lis’te devam ettireceğiz. MHP’nin 
de aynı anlayışa sahip olduğunu 

görmekten ayrıca memnuniyet 
duyuyorum. İttifaklarını pazara 
kadar bile sürdüremeyenlerin ak-
sine biz, ülkemize ve milletimize 
hayırlı hizmetlere vesile olmaya 
devam etme inancıyla bu birlikte-
liğe sahip çıkacağız.” değerlendir-
mesini yaptı.

“Reform” kavramının bir ta-
rafının zihniyeti değiştirmek ol-
duğunu diğer tarafının ise anaya-
sadan yasalara kadar buna uygun 
şekilde mevzuatı düzenlemek ol-
duğunu bildiren Erdoğan, şunları 
söyledi: “Mevzuatı düzeltmeden 
zihniyet değişikliğinde istediğimiz 
mesafeyi katedemeyiz. Dolayısıyla 
yeni dönemde Meclise çok önemli 
görevler düşüyor. AK Parti Grubu, 
MHP’nin de desteğiyle komisyon-

ların ve Genel Kurulun lokomotifi 
olmayı sürdürecektir. Önümüzde 
mahalli seçimler var, bu seçimlere 
kadar 24 Haziranın muhasebesi-
ni yapıp gereken adımları atmak 
durumundayız. Nerede bir yanlış 
yaptık, nerede hatamız var, bunla-
rı değerlendirip süratle düzeltmek 
ve mart yerel seçimlerine de böy-
lece girmek durumundayız. Ancak 
bu şekilde milletimizin karşısına, 

mesajını aldığımızın ve gereğini 
yaptığımızın huzuruyla güveniyle 
cesaretiyle çıkabiliriz.”

Erdoğan, gelecek ay AK Par-
ti’nin 6. Olağan Büyük Kongre-
si’nin yapılacağına işaret ederek, 
“Milletimize bu yöndeki ilk mesa-
jımızı orada vereceğiz, ardından 

her seviyede bunu devam ettire-
ceğiz.” dedi.

“MİLLETE YANLIŞ YAPAN HİÇ 
KİMSENİN AK PARTİ’DE YERİ 

OLAMAZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 

Haziran seçimlerine ilişkin şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

“Siyasi hayatımızın her döne-
minde girdiğimiz tüm seçimlerin 
ardından hedefimize ister ulaşmış 
isterse ulaşmamış olalım, mille-

timizle aramızdaki münasebetin 
muhasebesini yapmadan yolumu-
za devam etmedik. Hedefimize 
ulaşmışsak çıtayı daha yukarıya 
çıkardık. Hedefimize ulaşamamış-
sak sebeplerini tespit edip, müm-
künse tamir, değilse yeniden inşa 
yoluna gittik. AK Parti’yi diğer 
partilerden farklı kılan ve 16 yıldır 
iktidarda tutan işte bu anlayıştır. 
Şayet 24 Haziran’ı doğru analiz 

edemez ve gereğini yerine getire-
mezsek her şeyden önce kendi il-
kelerimizle kendi geçmişimizle çe-
lişmiş oluruz. Bugüne kadar böyle 
bir yanlışa hiç düşmedik, bugün 
de düşmeyeceğiz. Seçim sonuç-
larını bu anlayış içinde değerlen-
dirmek yerine kişisel kariyeriyle 

irtibatlandırarak eğip büken her-
kes her şeyden önce milletimize 
yanlış yapar. Millete yanlış yapan 
hiç kimsenin de AK Parti’de yeri 
olamaz. Çünkü partimiz, milletin 
bizatihi kendi partisidir.”
‘24 HAZİRAN’IN FOTOĞRAFINI ÇOK 

İYİ ÇEKMEMİZ LAZIM’
Vatandaşın, “Belediye baş-

kanı benim dükkanıma gelip, bir 
çayımı içmedikten sonra ben bu 
belediye başkanını ne yapayım”, 

“Seçimden seçime mi belediye 
başkanı, milletvekili beni ziyaret 
edecek” dediğini anlatan Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti’nin mükteseba-
tında böyle bir şey olamaz. Bizi 
yücelten tevazumuz olmuştur. 
Eğer biz bu tevazuyu kaybettiy-

sek işte bu açık net puan kaybına 
da neden olmuştur. En güçlü ol-
duğumuz yerlerde eğer bugün 
ciddi bir puan kaybı olmuşsa bunu 
kendi nefsimize soracağız. Biz ha-
tayı nerede yaptık? Yanlışımız ne-
rede? Çok iyi hizmetler yapabilmiş 
olabiliriz. Bu hizmetler gerektir 
ama yeterli değildir. Önemli olan 
o gönüllere girmektir. Gönüllere 
girersek bu işi başarmış oluruz. 
Öyle gönüllere girmiyor da vatan-

daşına eğer tepeden bakıyorsak, 
bir gurur abidesi olarak bakıyor-
sak, onlara yeri geldiği zaman hart 
hurt yapıyorsak, kusura bakmayın 
bu millet şamar oğlanı değil. Bir 
oy verir, iki oy verir ondan sonra 
da kenara koyar. Zaten demokra-
sinin güzelliği de burasıdır. Bu bi-
zim için erken fırsat olmuştur. 24 
Haziran’ın fotoğrafını bu noktada 
çok iyi çekmemiz lazım. İnşallah 
Mart 2019 yerel seçiminde de ge-
rek aday tespitlerimizde gerekse 
bu ahlaki kimliğe değer verip, onu 
iyi puanlayıp adaylarımızı da buna 
göre belirlememiz lazım.”
“KONGREMİZLE BİRLİKTE YENİ BİR 

OLUŞUM OLACAK”
Vaktin çok fazla olmadığının 

altını çizen Erdoğan, “Kongremiz-
le birlikte yeni bir oluşum olacak. 
Şüphesiz ki MKYK’mizden tutun 
da MYK’mize varıncaya kadar bir 
değişim, dönüşüm orada da azda 
olsa yapacağız ama ondan sonra 
çok yoğun bir maraton başlıyor. 
Yerel seçimlerin startını vereceğiz 
ve bu startı verirken de kaşına gö-
züne değil, hem iş bitirme potan-
siyeline hem halkla uyumuna ba-
karak adım atmak durumundayız. 
Böyle atacağız ki yerel yönetim 
aynen bu seçimlere benzemez. 
Yerel yönetimlerden 2019’da çok 
daha başarılı çıkalım.” ifadelerini 
kullandı. 

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ 
SEFERBERLİĞİ”

Teşkilatın buna hazır olduğu-
na inandığını belirten Erdoğan, 
“2019 Mart’ına kadar belediye-
ciliğin adını ‘gönül belediyeciliği 
seferberliği’ olarak koyuyorum.” 
dedi. 

Aynı şeyin teşkilatlar için de 
geçerli olduğunu vurgulayan Er-
doğan, bütün il başkanlarının 
siyasette de gönül siyasetini yap-
ması gerektiğini dile getirdi. 

“ASLINDA BİZ BUGÜN DÜNDEN 
DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 
Nisan halk oylamasının ardından 
genel başkanlık görevini devral-
masıyla milletin sesine kulak ve-
rerek, belediyelerde yeniden yapı-
lanmanın ilk adımlarını attıklarını 
hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Doğu ve Güneydoğu ille-
rimizde de kayyum belediye 
başkanları eliyle, milyonlarca 
insanımızı gerçek belediyecilik 
hizmetleriyle tanıştırdık. Başarı-
larıyla bizleri gururlandıran be-
lediye başkanlarımız var. Bunun 
yanında vasat kalan belediye baş-
kanlarımız da bulunuyor. 2019 
seçimlerine yeni bir heyecanla, 
yeni bir ruhla girdiğimizde, mev-
cutları korumak bir yana bugüne 
kadar istediğimiz neticeye ulaşa-
madığımız nice belediyeyi inşallah 
partimizin saflarına katacağımıza 
inanıyorum. Bunu yapmalıyız. Bu 
konuda kararlı olmamız şart. Ya-
pabilir miyiz? Ben yapacağımıza 
inanıyorum. Aslında biz bugün 
dünden daha güçlüyüz. Ama bu 
gücümüzü tevazu üzerinde yük-
seltmeliyiz.”

“BÜTÜN BUNLARDA ARANAN 
EHLİYET, LİYAKAT OLACAK”
Bakanların artık eskisi gibi ol-

mayacağına işaret eden Erdoğan, 
“Şimdi artık partili olmayan ba-
kanlarımızla bir kabine oluşturu-
yoruz. Bu arkadaşlarımız, bundan 
önce olduğu gibi de köşeye sıkıştı-
rılmak suretiyle, şuraya şu olsun, 
buraya bu olsun mantığıyla hare-
ket etmeyecek. Bu tabii bir yer-
de şunu sağlamış olacak. Kimse 
kalkıp da şunu diyemeyecek, ‘Siz 
şöyle böyle yaptınız, kadrolaştınız, 
şuydu, buydu.’ En azından bakan, 
olaylara bakarken daha objektif 
bakma imkanını yakalayacak. Bu, 
ona bir rahatlık getirecek. Bu tür 
zanların altında da kalmayacak. 
Bütün bunlarda aranan ehliyet, 
liyakat olacak. Ehliyeti ve liyakatı 
öne çıkarmak suretiyle yeni dö-
neme girmiş olacağız.” şeklinde 
konuştu. 

Erdoğan, ağustos ayında bü-
yük kongrenin yapılacağını, kong-
reden sonra Mart 2019 için hazır-
lıkların sürdürülmesi gerektiğini 
dile getirdi.
n AA 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cum-
hur İttifakı’nı Mecliste devam ettireceğiz” dedi. Başkan Erdoğan, “Millete yanlış yapan hiç kimsenin ak parti’de yeri olamaz” mesajını da verdi 

‘Cumhur İttifakı devam edecek’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partililere hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile AK Parti’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na ilişkin, “Milletvekili dağılımı ve
ülkemizin içinden geçtiğidurum sebebiyle Cumhur İttifakı’nı Meclis’te devam ettireceğiz” dedi.

En güçlü olduğumuz yerlerde eğer bugün ciddi bir puan 
kaybı olmuşsa bunu kendi nefsimize soracağız. Biz 

hatayı nerede yaptık? Yanlışımız nerede? Çok iyi hizmet-
ler yapabilmiş olabiliriz. Bu hizmetler gerektir ama yeterli 

değildir. Önemli olan o gönüllere girmektir”

“
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Belçika’nın Fransızca 
konuşulan Valon bölge-
sinde koyu bir Katolik 
ailede dünyaya gelen ve 
halihazırda Genk kentin-
de yaşayan 37 yaşındaki 
Pamela Pirney, Türkiye 
sevdasına dair hikayesini 
anlattı. 

Çok inançlı bir Kato-
lik olarak 13 yaşına kadar 
kiliseye gittiğini söyleyen 
Pirney, 13-18 yaşları ara-
sında dini ritüelleri terk 
ettiğini ifade etti.

Pirney, o sırada ABD’de 11 Ey-
lül saldırılarının yaşandığını anım-
satarak, “Ben de ilk kez Müslüman 
kelimesini duymuş oldum. 11 Eylül, 
aslında insanlarda ilk başta Müslü-
manlar hakkında kötü bir algı oluş-
turdu ancak insanlar, araştırınca 
İslamiyet’e yönelişte artış olduğunu 
düşünüyorum.” diye konuştu.

2001’de eşi Adem Işık ile tanış-
madan önce İslamiyet’i araştırmaya 
başladığını kaydeden Pirney, “Ka-
toliklerde teslis inancı vardı, Müs-
lümanlıkta ise tevhid inancı var. En 
çok ilgimi çeken bu oldu” dedi.

Pirney, eşiyle tanışmasının ra-
mazan ayı öncesine denk geldiğini 
belirterek, “Orucu merak ediyor-
dum. Oruca dair en çok hoşuma 
giden şey, yoksulların da halini an-
lamamıza vesile olmasıydı. Ben de 
böylece Müslüman olmadan oruç 
tutmaya başladım. Daha sonra bir 
Kur’an edindim. Okudukça içimde 
merak duygusu kabardı ve İslami-
yet’e dair yeni kitaplar okudum. Bu 
arada ailem İslam’a ilgimin bir heves 
olduğunu düşündü. Namaz ve oruca 
başlamamla karşı çıkmaya başladı-
lar. İki kardeşim var. Kız kardeşimin 
tepkisi annem gibiydi. Kapanmam 
halinde annem benimle iletişimi ke-
seceğini söylemişti” ifadelerini kul-
landı.

Türklerin tarihini araştırdığı-
nı ve Osmanlı tarihine dair kitaplar 
okuduğunu aktaran Pirney, “Özel-
likle Abdülhamid Han’ın hayatı 
bende iz bıraktı. Ayrıca Mehmet 
Akif Ersoy’u okumayı çok seviyo-
rum” dedi. Kursa gitmeden Türkçe 
öğrendiğini anımsatan Pirney, “15 

Temmuz’da Türkiye’de insanların 
korkusuzca sokaklara dökülmesi de 
beni çok duygulandırdı. Türklerde 
misafirperverlik, merhamet ve say-
gı en çok dikkatimi çeken değerler 
oldu. İslamiyet ile tanıştıktan sonra 
kul hakkı ve ahlak kavramı bende 
daha da derinleşti. İslam’ı araştırınca 
kelime anlamının ‘barış’ olduğunu 
öğrendim. Terörizmi hiçbir şekilde 
içermeyen İslamiyet’e göre, ‘Bir in-
sanı öldüren tüm insanları öldürmüş 
gibidir’. İnsanlar İslam’ı medyadan 
değil de kendileri araştırıp öğrenir-
se İslam’ın barış ve merhamet dini 
olduğunu görecekler.” diye konuştu.

Belçika Türk Dernekler Birliği-
nin edebiyat ve şiir yarışmasında 
“Bir gün ben de Türk olacağım inşal-
lah” şiiriyle mansiyon ödülü aldığını 
anımsatan Pirney, şöyle devam etti:

“Bir gün Türkçe şiir yarışması 
ilanını gördüm. Bende de bir dene-
me isteği oluştu. Benim hikayemi 
anlatan bir şiir olsun istedim. Eşime 
de söylemedim yazacağımı. Mansi-
yon ödülünü alınca ben de şaşırdım. 
Türk olmayı hep istiyordum. Geçen 
yıl işlemlerimi başlattım. İki hafta 
önce de Türk vatandaşlığımı aldım 
ve çok sevindim.”

Pirney aynı zamanda Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
büyük hayranlık duyduğunu ifade 
ederek, “Benim için dünya lide-
ri Recep Tayyip Erdoğan. Onu çok 
seviyorum. Tarih kitapları okudu-
ğum için yaptıkları ve karşısındaki 
oyunlar dolayısıyla onu Abdülhamid 
Han’a benzetiyorum. Allah ona uzun 
ömürler versin. Başımızdan eksik et-
mesin.” dedi.
n AA

Aktiviste İsrail giriş izni vermedi Müslüman kıza saldırıya kınama
İsrail’in zulmüne tepki göster-

mek amacıyla geçen yıl İsveç’in 
Göteborg kentinden yola çıkan 
Benjamin Ladraa’nın Filistin’e gi-
rişine İsrail tarafından izin veril-
medi.

Ürdün sınırından bugün İsra-
il’e ulaşan ancak Filistin’e girişine 
İsrail polisince izin verilmeyen 
Ladraa, 6 saat İsrail polisince gö-
zaltında tutuldu. Ürdün’ün baş-
kenti Amman’a dönen Ladraa, 
sınırda İsrail polisi tarafından 
durdurulduğunu belirtti. İsrail’in 
İsveçli barışçıl bir aktivisten kork-
tuğunu dile getiren Ladraa, “İsrail, 
Filistin’e girişime izin vermedi. 6 
saat gözaltında tutuldum. Sınırdan 
içeri girişime izin vermemelerini 
iki nedenle açıkladılar. Birincisi; 
Filistin’de Nabih Saleh’le isyan çı-
karacağımı iddia ettiler. İkincisi de 
benim yalan söylediğimi öne sür-
düler.’’ ifadelerini kullandı.

Filistinliler özgürlüklerine ka-
vuşana kadar mücadeleye devam 
edeceğinin altını çizen Ladraa, ‘’11 
ay önce Göteborg’dan yaya olarak 
yola çıktım. Filistin sınırına kadar 
birçok ülkeyi geçerek yaklaşık 5 
bin kilometre yürüdüm. Filistin öz-
gür kalana kadar mücadelemden 
vazgeçmeyeceğim. Şu anda Ür-

dün’ün başkenti Amman’dayım. 
Bir kaç gün içinde uçakla tekrar 
İsveç’e döneceğim. Daha sonra da 
yol haritamı belirleyeceğim.” dedi. 

Benjamin Ladraa, İsrail’in, 
Filistin’e yönelik zulmüne tepki 
göstermek amacıyla geçen yıl 15 
Ağustos’ta İsveç’ten Filistin’e yü-
rümeye başlamıştı.  n İHA

Belçika’daki Müslüman toplu-
munu temsil eden ve hükümetle 
toplum adına ilişkileri yürüten Bel-
çika İslam Temsil Kurulu (EMB) 
ve Belçika İslam Enstitüleri Ko-
ordinasyon Konseyi (CIB), hafta 
başında 19 yaşındaki Müslüman 
kızın Charleroi şehrinde uğradığı 
saldırıyı şiddetle kınadı. EMB ve 
CIB’den yapılan ortak yazılı açık-
lamada, genç kızın dini inancı 
nedeniyle hedef alındığının açık 
olduğu, saldırının şiddetle kınan-
dığı belirtildi. 

Alçak saldırının sadece İslam 
dinini hedef almadığına dikkat çe-
kilen açıklamada, tüm Belçika top-
lumunun temel değerleri ve dini 
özgürlüğünün saldırıya uğradığı 
kaydedildi. 

Açıklamada, polis ve yargının 
gerekli tüm önlemleri alacağına 
inancın tam olduğu aktarılırken, 
topluma da itidal çağrısında bulu-

nularak, “Şiddete şiddetle cevap 
vermemek gerekiyor.” ifadeleri 
kullanıldı.  Genç kız, pazartesi ge-
cesi Brüksel’in 60 kilometre gü-
neyindeki Charleroi şehrine bağlı 
Anderlues bölgesinde sokakta 2 
kişinin sözlü ve fiziksel saldırısı-
na uğramıştı. Genç kızın sokakta 
önünü kesen saldırganlar, önce 

kendisine hakaret etmiş ardından 
da başındaki örtüyü ve elbiseleri 
yırtmıştı. Saldırganlar kaçmaya 
çalışan genç kızı yerde sürükle-
yerek “Pis Arap” şeklinde haka-
retlerde bulunmuş, elbisesini yırt-
tıkları kızın karnına, ayaklarına ve 
vücudunun çeşitli yerlerine kesici 
aletle zarar vermişti.  n AA

Fransız basınında yer alan ha-
berlere göre, Nantes kentindeki bir-
çok mahallesinde bu gece devam 
eden gösterilerde Nantes Belediye 
Başkanı Johanna Rolland’ın aracı 
başta olmak üzere 50’ye yakın araç 
yakıldı. Bottiere mahallesinde ise 
Leonard De Vinci Lisesi ateşe verildi. 

Gösterilerde biri 14 yaşında ol-
mak üzere 3 kişinin gözaltına alındı-
ğı belirtildi.

Bu arada, Nantes kenti tren, 
tramvay ve otobüs işletmesi TAN’ın 
daha önce aldığı karar doğrultusun-
da olaylar nedeniyle şehirdeki tüm 
toplu taşıma araçları dün akşamdan 
bu sabaha kadar çalışmadı. Nan-

tes Savcılığı, salı günü Aboubakar 
Fofana isimli genci aracının içinde 
olduğu sırada ateş ederek öldüren 
polis memurunun öğlen saatlerin-
de gözaltına alındığını, olayla ilgili 
soruşturmanın devam ettiği ve tüm 
ihtimallerin değerlendirildiği bilgisi-
ni paylaşmıştı. Fofana’nın ailesi ve 
yakınlarının çağrısıyla olayın ger-
çekleştiği şehrin Breil Mahallesi’nde 
dün akşam yaklaşık bin kişinin katıl-
dığı sessiz yürüyüş düzenlenmişti.

Protesto gösterilerinde daha 
önce de çok sayıda araç ve resmi 
bina ateşe verilmiş 11 kişi gözaltına 
alınmıştı.
n AA

İran’da gözaltına alınan Azeri 
aktivistlerin sayısı 50’yi aştı

Türkiye hayranı Belçikalı
Pamela Türk vatandaşı oldu

“Araznews” adlı in-
ternet sitesinin haberine 
göre, Doğu Azerbaycan 
eyaletine bağlı Keliber 
kenti yakınlarındaki “Ba-
bek Kalesi” adlı bölgede 
toplantı düzenlemek iste-
yen Türk asıllı aktivistler-
den gözaltına alınanların 
sayısı 50’yi aştı. 

Haberde, Hamid Edip 
Şefik, Mehdi Golabi, Firuz 
Muayyeni, Muhammed 
Hakpur, Davud Azimzade, Behrad 
Hodayari, Aydın Zakıri, Said Sine-
dar ve Şahin İsmailpur gibi isim-
lerin de aralarında olduğu 50’yi 
aşkın kişinin güvenlik güçleri tara-
fından gözaltına alındığı aktarıldı. 

Abbas İrşadifer adlı akademis-
yenin de Erdebil kentinde güvenlik 
güçleri tarafından gözaltına alındı-
ğı belirtildi. İranlı yetkililerden şu 
ana kadar konuyla ilgili açıklama 
yapılmadı. 

İran’daki Türkler, uzun yıllar 
Babek Kalesi adı verilen ve Türk-

lüğün simgesi olarak kabul ettikle-
ri bölgede her yıl Temmuz ayında 
etnik kimliklerine ilişkin taleplerini 
dile getirmek amacıyla toplanıyor-
du. Son yıllarda ise İran güvenlik 
güçlerinin baskıları nedeniyle söz 
konusu buluşmalar gerçekleştirile-
medi. Gözaltına alınan aktivistler, 
bu yıl yeniden toplanmak için çağrı 
yapmıştı.

İran’da salı günü aralarında 
bölgenin önde gelen sivil aktivist-
lerinden Abbas Lisani’nin de bu-
lunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.
n AA

İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah’ın şartlı tahliye ka-
rarının uygulanmasına karar verdiği bildirildi. Salah, Kefr Kanna’da zorunlu ikamet edecek

Salah tahliye edildi
İsrail Mahkemesi, 1948 Filistin 

İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid 
Salah’ın şartlı tahliyesi kararının 
uygulanmasına karar verdi. İsrail 
mahkemesinin 1948 Filistin İsla-
mi Hareketi lideri Şeyh Raid Sa-
lah’ın şartlı tahliye kararının uygu-
lanmasına karar verdiği bildirildi. 
Şeyh Salah’ın savunma heyetin-
den avukat Ömer Hamayse, İsra-
il’in kuzeyindeki Hayfa kentinde 
bugün yapılan duruşmada, İsrailli 
yargıcın İsrail başsavcılığının dün 
yaptığı itirazını reddederek 1948 
Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh 
Salah’ın “şartlı tahliye” kararının 
uygulanmasına karar verdiğini be-
lirtti.

Mahkemenin daha önce koy-
duğu elektronik bileklik ve İsrail’in 
kuzeyindeki Kefr Kanna’da zorun-
lu ikamet ile basın ve medyaya ko-
nuşma yasağı şartlarının teyit edi-
lerek kabul edildiğini vurgulayan 
Hamayse, Şeyh Salah’ın önümüz-
deki saatler içinde tahliye edilece-
ğini ifade etti.

Öte yandan Şeyh Salah’ın sa-
vunma heyetinden avukat Halid 
Zabarka ise AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Şeyh Salah’ın tahliye 
edilmesi işlemlerini sürdürdük-
lerini, önümüzdeki saatler içinde 
Şeyh Salah’ın zorunlu ikamet böl-
gesi olan Kefr Kanna’ya götürül-
mek üzere yola çıkacaklarını söy-
ledi. Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi 
1 Temmuz’da görülen duruşmada 
Şeyh Salah’ın teknik işlemler ta-
mamlandıktan sonra serbest per-
şembe günü bırakılmasına karar 

vermişti.
Dün görülen duruşmada, İsrail 

başsavcılığı mahkemenin kararına 
itiraz etmiş, mahkeme de bugün 
tekrar görülen duruşmada savcı-
lığın itirazını reddederek Şeyh Sa-
lah ile ilgili daha önce verdiği şartlı 
tahliye kararının uygulanmasına 
karar verdi.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi 
mart ayında, Şeyh Salah’ın bası-
na açıklama yapmasını yasaklayıp 
koluna elektronik bileklik takarak, 
Kefr Kanna’da zorunlu ikamete 
tabi tutulması şartıyla tahliye edil-
mesine karar vermişti.

Ancak İsrail Başsavcılığı, mah-
kemenin şartlı tahliye kararına 
itiraz etmişti. Hayfa Merkezi Mah-
kemesi de savcılığın itirazı üzerine 
Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
Şeyh Salah hakkında verdiği “şart-
lı tahliye” kararını iptal etmişti.

EVİNE DÜZENLENEN BASKINLA 
GÖZALTINA ALINMIŞTI

1948 Filistin İslami Hareketi 
lideri Şeyh Raid Salah, 9 aylık tu-
tukluluğunun ardından 17 Ocak 
2016’da aralarında Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’ya girme ve yolcu-
luk yapma yasağı da olmak üzere 
birtakım kısıtlamalarla serbest bı-

rakılmıştı. Ancak Şeyh Salah, İs-
rail polisinin 15 Ağustos 2017’de 
Ummul Fehm’deki evine düzen-
lediği baskınla yeniden gözaltına 
alınmıştı.

İsrail polisi, Salah’ın “kışkır-
tıcılık yaptığı ve yasa dışı bir der-
neğin faaliyetlerini desteklediği” 
iddiasıyla gözaltına alındığını açık-
lamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin 
İslami Hareketi’ni Kasım 2015’te 
Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te 
işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü 
gerekçesiyle “terör örgütü” ilan 
ederek yasaklamıştı.
n AA

Fransa’da polis şiddeti protesto ediliyor  

Filistin İslami Hareketi lideri
Şeyh Raid Salah
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Doğrular Ev Ürünleri A.Ş.
Firması Sahipleri 

İsmail ve Fahrettin 
Doğru’nun 

babaları 
HASAN DOĞRU’nun 

vefatını derin bir üzüntü ile 
öğrendik. Merhuma Allah’tan 
rahmet, Kederli ailesine ve 

yakınlarına Cenab-ı Allah’tan 
Sabr-ı Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

47 gün süren yaşam 
mücadelesini kaybetti

Karaman’da belediye başkanı 
tarafından boğulmak üzereyken 
kurtarıldıktan sonra tedavi altına 
alındığı hastanede 47 gün süren 
yaşam mücadelesini kaybeden 
Davut Şimşek, gözyaşları arasın-
da toprağa verildi.  20 Mayıs Pazar 
günü Celtek Mahallesi Dağ Oteli 
mevkiinde bulunan Türk Dünyası 
Kültür Parkı’nda meydana gelen 
olayda, 16 yaşındaki Davut Şim-
şek öğle saatlerinde arkadaşları ile 
birlikte serinlemek için suni gölete 
girdi. Yaklaşık 2 metre derinliğin-
deki suni göletin ortalarına doğru 
giden Davut Şimşek, biranda ar-
kadaşlarının gözü önünde suda 
çırpınmaya başladı. Bunun üzerine 
arkadaşları çevrede bulunan va-
tandaşlardan yardım istedi. O sıra-
da parktaki çalışmaları incelemeye 
gelen Karaman Belediye Başkanı 
Ertuğrul Çalışkan, ambulans sesini 
duyunca hızla göletin bulunduğu 
yere gitti. Çalışkan, çocuğun çır-
pındığını görünce gölete atlayarak 
çocuğu sudan çıkardı. Olay yerine 

gelen sağlık ekipleri çocuğa kalp 
masajı yapmaya başladı. Bilinci ka-
palı olan ve kalp atışı alınamayan 
çocuk için ekipler yoğun çaba har-
cadı. Yapılan müdahale ile yeniden 
hayata dönen çocuk ambulansla 
Karaman Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Sudan çıkardığı Şimşek’e 
sağlık ekiplerinin müdahalesini 
izleyen Belediye Başkanı Ertuğrul 
Çalışkan, çocuğun yapılan kalp 
masajı sonrası hayata dönmesi 
üzerine gözyaşlarını tutamamıştı. 

Kaldırıldığı hastanede tedavi 
altına alınan 16 yaşındaki Davut 
Şimşek, 47 gün süren yaşam mü-
cadelesini dün akşam saatlerinde 
kaybetti. Davut Şimşek, Musalla 
Meydanında Cuma namazını mü-
teakip kılınan cenaze namazının 
ardınan Hamidiye Mahallesindeki 
şehir mezarlığında dualarla topra-
ğa verildi. Belediye Başkanı Ertuğ-
rul Çalışkan’ın Ankara’da olması 
nedeniyle cenaze namazına katıla-
madığı öğrenildi.
n AA

Doğrular Ev Ürünleri A.Ş. firma sahipleri İsmail ve Fahrettin Doğru’nun babaları Hasan Doğ-
ru 90 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Hasan Doğru Üçler Mezarlığında toprağa verildi

Hasan Doğru dualarla defnedildi

Doğrular Ev Ürünleri A.Ş. Firma 
Sahipleri İsmail ve Fahrettin Doğ-
ru’nun babaları Hasan Doğru, 90 
yaşında Hakk’ın rahletine kavuştu. 
Merhum Hasan Doğru’nun cenazesi 
dün Cuma namazına müteakip Hacı 
Veyis Camiinde kılınan cenaze na-
mazının ardından defnedildi. Cena-
zeye Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Mahmut Sami Şahin,  
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, İHH Konya Şube 
Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar,  Doğru ailesinin ya-
kınları ve sevenleri katıldı. Merhum 
Hasan Doğru, 4 erkek 1 kız çocuğu 
sahibiydi. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Hasan Doğru’ya Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin yönetim kurulu üyeliğini yü-
rüttüğü İpek Yolu Şehirleri Birliği 
Toplantısı, Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin Xi’an şehrinde gerçekleştiril-
di.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin yönetiminde bulunduğu İpek 
Yolu Şehirleri Birliği Toplantısı, Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin Xi’an şehrin-
de gerçekleştirildi. 

Büyükşehir Belediyesi Dış İliş-
kiler Dairesi Başkanı Selim Yücel 
Güleç’in katıldığı toplantıda birliğin 
faaliyetleri değerlendirildi. 

Toplantıda İpek Yolu Şehirleri 
Birliği Yönetim Kurulu’nun gün-
deminin yanı sıra üyelerin tarımsal 
alanda işbirliği ve ortak projelerin 

yürütülmesi, su ve kanalizasyon 
işleri hususunda karşılıklı uzman 
değişimi ve eğitim projelerinin yü-
rütülmesi, iş adamları toplantıları 
düzenlenerek kültür, sosyal ve tica-
ri ilişkilerin geliştirilmesi, tarım ve 
tarım makinaları alanında işbirliği 
tesisi ile uluslararası organizasyon-
larda ortak hareket edilerek birliğin 
etkinliğini artıracak faaliyetler yü-
rütülmesi konularındaki Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin tavsiyeleri 
de görüşüldü. 

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişki-
ler Dairesi Başkanı Güleç toplantıda 
Konya’nın şehircilik, ticaret, sanayi 
ve ekonomik kapasitesi ile yatırım 
imkânları konularında bir de su-
num gerçekleştirdi. Güleç ayrıca 

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
İpek Yolu Şehirleri Birliği Toplantı-
sı’na Konya olarak ev sahipliği yap-
ma isteğini de dile getirdi. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN KARDEŞ ŞEHİR 
FES’E ZİYARET 

Öte yandan Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nden bir heyet de Sür-
dürülebilir Kardeş Şehir İlişkileri 
ve Konya Tanıtımı Çalışmaları kap-
samında Fas’ın Fes şehrini ziyaret 
etti. Fes’de Meknes Ekonomik Fo-
rumu’na da katılan heyet, forumda 
şehir ekonomisinin canlanması ve 
kalkınması adına Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı sosyal ve fiziki 
belediyecilik örneklerini içeren bir 
de sunum gerçekleştirdi.
n HABER MERKEZİ

İpek Yolu şehirleri Çin’de buluştu
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift 
antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisle-
ri’ndeki sabah idmanında akşam gerçekleştirilecek 
testler öncesi salonda yenilenme çalışması yapıldı. 
Akşam ise tüm oyunculara gruplar halinde dayanıklılık 
testleri uygulandı. Tolga Ciğerci ile sabah sağlık kont-
rolünden geçen Martin Linnes de antrenmanlarda yer 
almadı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamın-
da bir günlük iznin ardından bugün saat 11.30’da Türk 
Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla İsviçre’ye hareket 
edecek. Sarı-kırmızılılar Zürih’te yapacağı ilk antren-
man aynı gün yerel saatle 17.30’da gerçekleşecek. 
n İHA

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını dün akşam 
saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sür-
dürdü. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Phillip 
Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 
16.30’da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalış-
maları ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular 
koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba 
ayrıldı ve 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. 
Pas organizasyonlarıyla süren antrenman, yan top or-
ganizasyonlarıyla tamamlandı. Fenerbahçe yeni sezon 
hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı 
çalışmayla devam edecek. 
n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu kampı çalışmaları 
devam ederken, yapılan son antrenmana yeni transfer 
Ömer Şişmanoğlu da katıldı. Kamp ve transfer döne-
mini hareketli geçiren E.Y. Malatyaspor’da Bolu kam-
pında 6. gün geride kalırken, çalışma temposunun her 
geçen gün yükseldiği belirtildi. Güç arttırıcı çalışmalar-
la günde çift antrenman yapan sarı-kırmızılılarda Kha-
lid Boutaib ve Michael Pereira henüz kampa katılmaz-
ken, Göztepe’den transfer edilen Ömer Şişmanoğlu ise 
takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Bu antrenmanda 
arkadaşlarıyla tanışan Ömer, daha sonra kendisi için 
hazırlanan program doğrultusunda özel bir çalışma 
gerçekleştirdi. 
n İHA

Galatasaray 
İsviçre’ye uçuyor

Fenerbahçe kuvvet 
çalışması yaptı

Ömer Şişmanoğlu 
Malatya kampına katıldı

Onur, Trabzon’da 
bırakmak istiyor

Sakatlığını tamamen atlatan Trabzonspor’un kaptanı Onur Recep Kıvrak yeni sezonu iple 
çekiyor. Bordo-mavili kulüpte 12’nci sezonu yaşayacak olan deneyimli eldiven genç kale-

cilere de ağabeylik yapıyor. Onur, kariyerini Trabzonspor’da sonlandırmak istiyor
Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 

sezonunun 29. haftasında Osmanlıspor 
maçında sakatlanması rağmen futbol 
hayatını riske atarak oynayan, sağ ve 
sol dizinden bir çok kez ameliyatlar ge-
çiren milli kaleci yeni sezona hazır hal-
de girecek. Geçtiğimiz sezon sakatlığı 
nedeniyle son 5 maçta forma giyeme-
yen başarılı eldiven hemen tedavisine 
başlamıştı.Tatil dönemini de tedavisiy-
le geçirmişti. 
KAMPIN EN DİRİ İSİMLERİNDEN BİRİ 

Trabzonspor kaptanı Onur Recep 
Kıvrak, 1 Temmuz’da Slovenya’da baş-
layan kampında en diri isimlerinden biri 
olarak göze çarpıyor. Sakatlığı hakkında 
yapılan eleştirilere kulak asan deneyim-
li kaleci, çalışma temposuyla da başta 
teknik direktör Ünal Karaman’ın ve tek-
nik heyetin beğenisini kazanmış durum-
da. Takımdaki genç kaleciler Uğurcan 
Çakır, Furkan Taş ve Bahadir Güngör-
dü’ün yanı sıra diğer genç yeteneklere 
de ağabeylik yapıyor. 

FUTBOLU TRABZON’DA BIRAKACAK 
Trabzonspor’un başarılı eldiveni 

Onur Recep Kıvrak, Şenol Güneş’den 
sonra bordo-mavili takımın kalesini en 
çok koruyan ikinci isim oldu. Bugüne 
kadar Karadeniz ekibine performansının 
yanı sıra, ekonomik anlamda sıkıntı çı-
karmayan ve her zaman kulüpten yana 
tavır ortaya koyan deneyimli kaleci, Şe-
nol Güneş gibi futbol yaşantısını Trab-
zon’da tamamladıktan sonra bordo-ma-
vili kulübe hizmet etmeyi planlıyor. 
Karadeniz ekibiyle özdeşleşen Onur, 
iple çektiği yeni sezonun başlamasıyla 
birlikte Trabzonspor’da 12. sezonunu 
yaşayacak. Şenol Güneş ise bordo-ma-
vili takımın kalesini 15 yıl korumuştu. 

METİN AKTAŞ FARKI 
Uzun yıllar Trabzonspor’un kalesi-

ni koruyan Metin Aktaş, teknik direktör 
Ünal Karaman’ın ekibinde yer alan en 
kritik isimlerden biri. Başta Onur Recep 
Kıvrak ve diğer genç kalecilerle birlikte 

iyi bir uyum ve çalışma temposu yaka-
layan Aktaş, bir kalecinin neler hisse-
debileceğini en iyi anlayan isimlerin 
başında geliyor. Bordo-mavili takımın 
kalesini koruduğu dönemlerin yanı sıra 
edindiği tecrübeleri de kalecilere akta-
ran Aktaş’in, uyguladığı antrenman tek-
niklerini ise kalecilerin eksiksiz yerine 
getiriyor. 

TRABZONSPOR YO-YO 
TESTİNDEN GEÇTİ

Trabzonspor Yo-Yo testinden geç-
ti. 17 futbolcunun katıldığı dayanıklılık 
testinde oyuncuların zorlandıkları gözle-
nirken, ilk bırakan Yüksel Şişman oldu. 
Luis Ibanez ise performansıyla testin en 
dayanıklı ismi oldu. 

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkla-
rını Slovenya’nın Lyublyana şehri Kranj 
kasabasında sürdürüyor. Teknik Direk-
tör Ünal Karaman yönetiminde akşam 
saatlerindeki antrenmanda Yo-Yo (da-
yanıklılık) testi yapıldı. 17 futbolcunun 
katıldığı testte ilk bırakan isim Yüksel 
Şişman oldu. Ardından Muhammet 
Beşir ve Hugo Rodallega testi erken 
bırakan isimler oldu. Sonlara doğru 
oyuncular arasında ciddi bir rekabet ya-
şanırken. Yusuf Yazıcı, Olcay, Pereira, 
Novak ve Ibanez son 5’e kalan oyuncu-
lar oldu. Bu grupta Ibanez, test alanı içe-
risinde attığı 56 turla en dayanıklı isim 
olurken, hem takım arkadaşları hem 
de teknik heyet tarafından tebrik edildi. 
Teknik Direktör Ünal Karaman test orta-
lamalarından memnun kalırken, Ibanez 
ve Novak’ı ise özel olarak tebrik etti. 

Trabzonspor’da hafif sakatlıkları 
bulunan Jose Sosa, Batuhan ve Ahmet 
Hakan takımdan ayrı olarak salonda 
çalıştı. Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet 
Çörekçi ise takımdan ayrı olarak koşu 
yaparken, 2 hafta sahalardan uzak ka-
lacak olan Castillo’nun ise takımın ote-
linde tedavisinin devam ettiği belirtildi. 
n İHA

Yekta Kurtuluş: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılabilmek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida ve 
Babel’i satmayı düşünmediklerini, Negre-
do’ya ise istedikleri bir teklifin gelmesi duru-
munda masaya oturacaklarını söyledi. 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Slovak-
ya’daki kampta basın mensuplarına son ge-
lişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Transferde hem dünyada hem de Türki-
ye’de hareketli bir sezon olmadığını söyleyen 
Orman, Negredo’nun İspanya’da tedavi oldu-
ğunu belirterek, “Kampa katılabilir. Santrfor 
olmak Beşiktaş’ta zordur. Şanssız bir sezon 
geçirdi. Negredo’yu maliyet azaltması için 
satmak istedik. Genelde takımlarda en yüksek 
maliyetlerle en çok santrforlar olur. O yüzden 

Negredo’dan başladık. 1 yıllık daha sözleş-
mesi var. Satabilirsek satarız satamazsak geri 
döner” dedi. 

“GUTİ İLE 2 YIL KONTRAT YAPTIK” 
Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda ça-

lışmalarını sürdüklerini söyleyen Orman, Guti 
hakkında ise, “Şenol hoca ile ortak aldığımız 
bir karar. Beşiktaş olarak yardımcı teknik 
adam da yetiştirmek istiyoruz. Guti ile 2 yıl 
kontrat yaptık” dedi. 

Orman, Beşiktaş’ta yapılacak olağan üstü 
seçimin de normal zamanında yapılacağını 
söyledi. 
“VİDA VE BABEL’İ SATMAYA NİYETİM YOK” 

Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası’n-

da başarılı bir performans sergileyen Vida 
hakkında da açıklamalarda bulunan Fikret 
Orman, şunları söyledi: 

“Çok sevdiğim değerli bir oyuncu.. Cenk 
de, Marcelo da Ersan da satmak istediğim bir 
oyuncu değildi. Ama şartlar bizi oraya götür-
dü. Satmak istememiz satmayacağız anla-
mıma gelmez.. Vida’yı da Babel’i de şu anda 
özellikle satmak niyetimiz yok.” 
“FORVET ARKASI BİR OYUNCU ALACAĞIZ” 

Transferle ilgili önemli açıkmalar da ya-
pan Orman, “Forvet arkası alacağız kesin. 
Negredo giderse yerine santrfor da bakarız. 
İnandığımız oyuncuları alacağız” ifadelerini 
kullandı. 
n İHA

Fikret Orman: Vida ve Babel’i
satmayı düşünmüyoruz

Antalyaspor’un tecrübeli oyuncusu 
Yekta Kurtuluş, yeni sezonda hedefleri-
nin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu 
söyledi. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını 
Erzurum’da sürdürüyor. Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz yönetiminde Palandö-
ken’de gerçekleştirilen günün ilk ant-
renmanında futbolcular, koşu ve ısınma 
hareketlerinin ardından 5’e 5 çift kale 
maç yaptı. 

Antrenmanda daha sonra iki gruba 
ayrılan oyuncular, iki farklı istasyonda 
dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. 

Kampa katılan Salih Dursun, fizyo-
terapistler eşliğinde takımdan ayrı koşu 
yaptı. Antalyaspor’un Brezilyalı futbol-
cuları ise özel bir izinle kampa gecikmeli 
katılacak. 

Takımın deneyimli futbolcularından 
Yekta Kurtuluş, antrenman öncesi İhlas 
Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, iyi 
bir takım olduklarını, hedeflerinin Avru-

pa kupaları olduğunu söyledi. Kurtuluş, 
“Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. 
Bizim için zor bir sezon olacak. Önce-
likle tabi ki sağlıklı bir sezon olmasını 
diliyorum. Hazırlıklarımızı güzel bir şe-
kilde yapıyoruz. İlk etap kampını böyle 
bitirip daha sonra Hollanda’da devam 

edeceğiz. Eksiklerimiz vardı, onlar da 
tamamlandıktan sonra tam takım olarak 
çalışmalara devam edeceğiz. Bülent ho-
cayla tamamen futbola özgü çalışmalar 
yapıyoruz. Zaten hocanın kariyerini ko-
nuşmaya bile gerek yok başarılarla dolu. 
Burada da birlikte güzel hedeflere git-

meyi planlıyoruz. Geçen yıldan sonra ilk 
hedefimiz ilk onun içerisinde olmak. İlk 
10’u hedeflediğimizde de zaten üst sıra-
lar gelecektir. Kaliteli bir takımız, kaliteli 
takviyeler de gelecek eminim. Hedefimiz 
öncelikle ilk 10, sorasında Avrupa kupa-
ları’’ şeklinde konuştu.   n İHA
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‘Alper Hoca ile 
planlarımız vardı’

Anadolu Selçukspor’da
görev dağılımı yapıldı

İsmet Karababa’dan 
Hilmi Kulluk’a ziyaret

Konya Anadolu Selçukspor’da yönetim Kurulu yaptığı toplantıda 
görev bölümünü gerçekleştirdi. Delegelerin oyları ile Mehmet Güney 
başkanlığında göreve getirilen Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda görev 
bölümünü gerçekleştirdi. Buna göre görev dağılım şu şekilde; Başkan 
Mehmet Güney, Mehmet Ay - Futbol Şube Sorumlusu, Ömer Zeren - 
Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü, Mehmet Ali Gökhan - Mali İşler 
ve Hukuk İşleri Sorumlusu, Abdullah Yayla - Genel Sekreter, Mehmet 
Yılmaz - Reklam işleri sorumlusu, Serkan Abaz - Alt Yapı ve Tesisler 
Sorumlusu, Murat Erdoğdu - Alt Yapı Sorumlusu, Halil Bölükbaşı - Yö-
netim Kurulu Üyesi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Konya şube Başkanı İsmet Ka-
rababa, Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk’u ziyaret etti. Karababa, 
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TÜFAD Konya Şubesi 
olarak her yıl ‘Yılın Altın Adamları’ sloganı ile organize ettiğimiz futbol 
ailesi içinde çalışmaları ile öne çıkmış, futbolumuza ve gençliğimize 
yararlı hizmetleri bulunan değerlerimizin farkını fark ederek toplumu-
muz ile paylaşıp bizler için değerli olduklarını kendilerine hissettirerek 
ödüllendirdiğimiz geleneksel faaliyetimizi 2018 yıl iftarımızda da ger-
çekleştirmiştik.

Konyaspor’umuzun genel kurulu öncesi isimleri belirleyip ödüllerini 
takdim ettiğimiz ödül törenimize ailevi nedenleri ile katılamayan Hilmi 
Kulluk başkanımızın ödülünü iş yerlerinde ziyaret ederek kendilerine 
takdim ettik” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Futbol Şube 
Sorumlusu Mehmet Ay, takımdan ayrılan teknik direktör Alper Avcı hak-
kında da konuştu. Alper hoca ile yeni sezon planlaması yaptıklarını an-
cak üst ligden teklif gelmesi ile Avcı’nın takımdan ayrıldığını belirterek, 
“Alper hoca ile plan ve programımız vardı. Tabi ki, üst lig ve gitmesi-
ni doğal karşılamak lazım. Biz hoca da yetiştirmiş olduk bu sene, biz 
bundan da çok mutluyuz. İnşallah yeni takımında başarılı olur, yolu açık 
olsun” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzen-
lenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda 
erkekler serbest stilde altın madalya kazanan 
Hamza Alaca, memleketi Mersin’de coşkuyla kar-
şılandı.

Dünya şampiyonu Alaca’nın ailesi ve Büyük-
şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Baş-
kanlığı ekipleri, şampiyon güreşçiyi Adana Şakir-
paşa Havalimanı’da davullarla karşıladı. Hamza 
Alaca, burada yaptığı açıklamada, çok duygulan-
dığını ifade etti. Dünya Şampiyonu olmayı bekle-
diğini anlatan Alaca, “İstiklal Marşı’mızı dünyaya 
dinletmek çok heyecan ve gurur verici. Altın ma-
dalya kazandığım için çok mutluyum. Yarışmada 
atmosfer çok yüksekti. Hocalarımız da başaraca-
ğımıza inanıyorlardı. Rakiplerimi yenerek Allah’a 
şükür altın madalyayı ülkemize kazandırdım. 
Şampiyon olacağıma inanıyordum ve bana ina-
nan herkese çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahalle-
si’ndeki babaevine giden Alaca, burada da havai 
fişeklerle ve sevinç gösterileriyle karşılandı. Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 
daha sonra kendisini ziyaret eden güreşçiye tam 
altın hediye etti. 
n AA

Dünya şampiyonu güreşçiye coşkulu karşılama

Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesis-
leri’nde gerçekleştirilen imza töreni-
ne Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, Futbol Şube 
Sorumlusu Mehmet Ay, Başkan yar-
dımcısı ve Basın Sözcüsü Ömer Zeren, 
Mali işler ve Hukuk işleri Sorumlusu 
Mehmet Ali Gökhan, Genel Sekreter 
Abdullah Yayla, Altyapı Sorumlusu 
Murat Erdoğdu ve Altyapı ve Tesisler 
sorumlusu Serkan Abaz, Teknik Direk-
tör Gürses Kılıç ve basın mensupları 
katıldı.

‘OYUNCU YETİŞTİRMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ’

Yeşil beyazlı takımın Kulüp Baş-
kanı Mehmet Güney imza töreninde 
yaptığı açıklamada, “Yeni sezon ön-
cesinde Konyalı bir teknik adam olan 
Gürses Kılıç hocamız ile anlaştık. 1 
+ 1 yıllık sözleşme imzalayarak takı-
mımızı Gürses hocaya emanet ediyo-
ruz. İnşallah önceki sezonlarımızdan 
daha iyi neticeler alarak Konya’ya ve 
Konyaspor’a da futbolcu yetiştirmeye 
devam edeceğiz. Bu anlamda her iki 
taraf içinde anlaşmanın hayırlı olma-
sını diliyorum. İnşallah Konya’mıza ve 
hepimize hayırlı uğurlu olur” dedi.

‘KONYA’YI EN İYİ ŞEKİLDE 
TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ’

Konya Anadolu Selçukspor’un yeni 
teknik direktörü Gürses Kılıç ise yaptı-
ğı açıklamada, yeşil beyazlı takımda 
görev yapmaktan dolayı çok mutlu ol-
duğunu ifade etti. Kılıç, “Oldukça he-
yecanıyım. Sonuçta ben Konyalıyım. 
Konya’da futbola başladım Konya’da 
futbolcu olarak Ereğli de, Seydişe-
hir’de, Konyaspor’da görev yaptım. 
Ancak antrenör olarak uzun yıllardır 
dışarıda çalışıyorum. Bugüne kadar 
Konya’da hiç görev yapma fırsatımız 

olmamıştı. Bugüne kısmetmiş artık. 
İnşallah başlangıcı kadar devamı ve 
sonu da hepimiz için hayırlı olur güzel 
olur. İyi bir çalışma dönemi geçirmeyi 
diliyorum. Kendi ekibim ve yönetim ku-
ruluyla ve siz değerli medya üyeleriyle 
hep beraber güzel bir çalışma ortamı 
sağlarız. İyi bir sezon geçiririz. Bizim 
hedefimiz Konyaspor’a kazandırabildi-
ğimiz kadar oyuncu kazandırmak. Her 
anlamda yeterli derecede, hem fiziksel 
hem teknik - taktiksel anlamda hazır 
bir oyuncu olarak Konyaspor’a verme-
ye çalışmak. Temel amacımız bu. Aynı 
zamanda ligi yaşamak ve en iyi şekil-
de Konya’yı temsil etmek. Yeni sezon 
kadro oluşturma çalışmalarımız da de-
vam ediyor. Prensip olarak başkanım 
ve yönetim kuruluyla görüştüğümüzde 
Konyaspor’a hedefleyerek oyuncuları 
takıma kazandırmak istiyoruz. Şu ana 
kadar alınan oyuncular da genç oyun-
cular. Bundan sonraki süreçte de genç 
oyuncular üzerinde ağırlıklı duracağız. 
Hem genç, hem de maç ve lig tecrübe-

si olan oyuncuları tercih etmeye çalışı-
yoruz” şeklinde görüş bildirdi.

Daha sonra Kulüp Başkanı Meh-
met Güney ve Teknik Direktör Gürses 
Kılıç sözleşmeyi imzaladı. Yeni teknik 
direktör Gürses Kılıç daha önce sıra-
sıyla Adıyamanspor, Çorumspor, Bo-

züyükspor, Yeni Malatyaspor, B. Çek-
mece Tepecikspor, Gümüşhanespor, 
Hatayspor, Çorum Belediyespor, Darı-
ca Gençlerbirliği ve Tuzlaspor takımla-
rında görev yaptı. Gürses Kılıç’ın yar-
dımcılıklarını Murat Kol, Yalçın Arıkan 
ve Kemal Özyurt yapacak.
n MUHAMMED SAYDAM

Gürses Kılıç 
dönemi başladı

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, Teknik Direktörlük görevi için Gürses Kılıç ile 
anlaşma sağladı. Yeşil beyazlı kulübün Futbol Şube 
Sorumlusu Mehmet Ayi düzenlenen imza töreninin 
ardından yaptığı açıklamalarda Gürses Kılıç’ın Kon-
ya Anadolu Selçukspor’da başarılı olacağına inan-
dığını ifade etti. Mehmet Ay, Yeni hocamız Konyalı 
ve liglerden bildiğimiz, tanıdığımız bir hoca. Başa-
rılı olacağını düşünüyoruz. Hocamızın hedefleri ile 
takımın hedefleri ile birbiriyle örtüşüyor. Kendisine 
güveniyoruz. İnşallah hayırlı olur bu imza” dedi.

KULÜP YAPISI ÖNEMLİ
Konya Anadolu Selçukspor Futbol Şube So-

rumlusu Mehmet Ay, yapılan transferlerde alınacak 
oyuncuların kulüp yapısına uygun olup olmadığına 
dikkat edildiğini söyleyerek, “Geçen sezon yurt içi ve 
yurt dışında takip ettiğimiz isimler vardı. Lig bittikten 
sonra eski hocamız Alper Avcı ile bir yurt dışı seya-

hatimiz oldu bu oyuncular üzerine. Hem maçlarını 
izledik ve görüşmeler yaptık. Bazı isimlerle anlaştık. 
Kulüp yapımıza uyuyorlar. Maliyetleri ve hedefleri 
ve Konyaspor’a vereceğimiz isimler. Pazartesi günü 
burada olacaklar. 6-7 tane yeni gurbetçi oyuncumuz 
olacak kadroda. Şu an yurt içi piyasası biraz yüksek. 
O yüzden biraz ağırdan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK HEDEF KONYASPOR
Yavru Kartal’da takım olarak ilk hedeflerinin 

Atiker Konyaspor’a oyuncu yetiştirmek olduğunu da 
sözlerine ekleyen Mehmet Ay, “İlk hedefimiz tabii 
ki Konyaspor’a oyuncu vermek. Spor Toto 1.Lig 
hedefi bir yapılanma ve süreç. Oturup konuşulur ve 
ona göre adımlar atılır. Bu kulüp 1.Lig için yeterli bir 
kulüp. Hem tesis hem de fiziki şartlar bakımından 
üst ligi kaldırabiliriz. Ancak şu an tek hedef oyuncu 
yetiştirmek ve bu ligde mücadele etmek” şeklinde 
konuştu.

YAVRU KARTAL TAKDİR ALIYOR
Konya Anadolu Selçukspor Futbol Şube So-

rumlusu Mehmet Ay, Türk futboluna hizmet etme 
noktasında önemli adımlar attıklarını ve spor cami-
asının takdirini kazandıklarını söyledi. Ay, “Seddar 
Karaman Denizlispor’a, Onurcan Güler de Akhisar 
kadrosunda yer alacak. Türk futboluna hizmet ediyo-
ruz. Konyaspor’u da sayarsak çok sayıda üst liglerde 
olacak. Hocamız üst ligde. Gittiğimiz yerlerde çok 
övgüler alıyoruz. ‘Süper bir iş yaptınız ve keşke biz 
de yapsak, sizler düşük maliyetlerde bunu yaptınız’ 
sözleri söyleniyor. Altınordu Kulübü başkanının ku-
lübümüz hakkında çok güzel sözleri var. Bizleri tak-
dir ettiler. Mali olarak birçok kulüp zor durumda ve 
herkes bizi örnek gösteriyor. Türk futbolunda örnek 
bir kulüp haline geldik” diyerek sözlerini sonlandır-
dı.
n MUHAMMED SAYDAM

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, geçtiğimiz günlerde anlşama sağladığı ve son 
olarak 2017-2018 futbol sezonunda Tuzlaspor’da görev yapan Konyalı teknik direktör Gürses 

Kılıç ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine yöneticiler ve teknik ekip katıldı

Mehmet Ay: Hocamızın başarılı olacağına inanıyorum
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Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da 
devam ediyor. Anadolu Kartalı bu sezon, 
geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntıları yaşama-
mak adına transferde de dikkatli hareket 
ediyor. Takım içindeki mali dengenin bo-
zulmaması adına, yüksek maliyetli olma-
yan oyuncular ile ilgilenen yeşil beyazlı 
takım, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 
koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdü-
rüyor. Atiker Konyaspor’un transferdeki en 
önemli gündemi orta saha.
ORTA SAHADA AATIF VE UMAR 

GÜNDEMDE

Yeni sezona hazır bir şekilde girmek 
isteyen yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor, transfer çalışmalarını sürdü-
rüyor. Orta sahaya kaliteli bir isim ile tak-
viye yapmak isteyen Konya ekibinde gün-
deme gelen ilk isim Aatif Chahechouhe 
olmuştu. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın 
takımda görmek istediği Aatıf’ın Fener-
bahçe ile olan sözleşmesi devam ediyor. 
Maddi açıdan zorlanmak istemeyen Kon-
yaspor yönetimi ise Aatıf’ı kiralık olarak 
kadrosuna katmak istiyor. Yeşil beyazlı ta-
kımda gündemdeki bir diğer isim ise Ami-
nu Umar. Küme düşen Osmanlıspor’un 
oyuncu olan Umar’ın diğer takımlardan 

teklif alması fiyatını yükselmesine neden 
oluyor. İki oyuncu ile ilgili son durum önü-
müzdeki günlerde belli olacak.

BİR SOL BEK BİR KALECİ
Anadolu Kartalı, orta saha dışından 

kadrosuna bir sol bek ve bir kaleci trans-
feri yapmak istiyor. Sözleşmesi biten ve 
takımdan Patrick Calgren’in yerine bir 
yabancı düşünen yeşil beyazlı takımda, 
Anadolu Selçukspor’dan Mücahit Atalay 
da takıma kazandırılmıştı. Rıza Çalımbay 
yaptığı açıklamalarda yerli kaleci bulmak 
noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirtmiş-
ti. Konya Anadolu Selçukspor’dan kampa 

katılan sol bek oyuncusu Ali Yaşar hakkın-
da son kararı yine Rıza Çalımbay verecek. 
Takımdan ayrılan Eren’in yerine ise bir sol 
bek transferi yapılacak.

ETO’O KONUSU BELİRSİZ
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 

Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde yaptı-
ğı açıklamalarda Samuel Eto’o için yurt dı-
şından teklifler olduğunu belirtmişti. Yıldız 
oyuncu Konya’ya gelerek sağlık kontrolün-
den geçti. Sameul Eto’o’nun yeşil beyazlı 
takımda kalıp kalmayacağı önümüzdeki 
günlerde netleşecek.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor’un 
prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu 
Aytaç Kara, yeşil-beyazlı ekibe katkı sağlayarak A 
Milli Futbol Takımı formasını tekrar giymeyi hedef-
lediğini söyledi.

Aytaç Kara, sabah saatlerinde geldiği Bursa’da 
Acıbadem Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Genç oyuncu, burada gazetecilere yaptığı 
açıklamada, kendisi için çok önemli bir takıma 
geldiğini belirterek, bunun için heyecanlı ve mutlu 
olduğunu bildirdi. 

Bursaspor’un son iki sezondur istenilen per-
formansı sergileyemediğine dikkati çeken Aytaç 
Kara, “İnşallah bu sezon sahada sonuna kadar tüm 
takım arkadaşlarımla mücadele edip şampiyon ta-
kımı hak ettiği yerlere getiririz. Hep birlikte bunun 
için çalışırız.” diye konuştu. 

Her zaman hedefleri bulunan bir futbolcu 
olduğunun altını çizen Aytaç, “Bursaspor’da da 

hedeflerim var. Bu hedeflerimi gerçekleştirece-
ğime inanıyorum. İlk hedefim, Bursaspor’a katkı 
sağlayarak A Milli Takım formasını tekrar sırtıma 
geçirmek. İnşallah bunu da bu sezon başarırım.” 
ifadelerini kullandı.

Daha önce Trabzonspor’dan takım arkadaşı 
olan Yusuf Erdoğan’ın da Bursa’da bulunmasının 
kendisi için bir avantaj olduğunu anlatan Aytaç 
Kara, “Yusuf Erdoğan ile altyapı milli takımların-
dan beri birlikteyiz. O Trabzon’daydı ben oraya 
gittim. O Bursa’ya geldi arkasından ben de gel-
dim. Birbirimizi takip ediyoruz. İnşallah Yusuf 
kardeşim de ben de bu sene Bursaspor’a vere-
bildiğimizin en üstünü verip şampiyon takımı ve 
taraftarı sevindirmek isteriz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Aytaç Kara, yeşil-beyazlı taraftarlardan da öv-
güyle bahsederek, şöyle devam etti:

“Stadın açıldığı ilk maç için Trabzonspor ile 

buraya gelmiştik. 2-0 öne geçtiğimiz maçı Bur-
saspor, taraftarı sayesinde 4-2 çevirdi. Bur-
saspor taraftarı çok önemli. Ben o maçta gücüne 
çok inandım. Bu taraftar bizim arkamızda olduğu 
sürece iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Bu 
sezon inşallah hep birlikte kenetleniriz. Basın, ta-
raftar el ele vererek Bursaspor’u, bu camiayı hak 
ettiği yere getiririz.” 

 Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın 
kendisini takımda istemesinin de güzel olduğunu 
dile getiren Aytaç Kara, “Samet Aybaba’nın bu 
talebi benim isteğimi daha çok artırdı. Hocanın 
bir oyuncuya güvenmesi çok önemli. Ben de hem 
hocamın hem de bana güvenen insanların yüzünü 
kara çıkarmamak için bütün mücadelemi verece-
ğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” diye 
konuştu.
n AA

Atiker Konyaspor’un Kamerunlu forveti Samuel 
Eto’o, yeni sezon için sağlık kontrolünden geçti. 

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkla-
rını sürdüren Atiker Konyaspor’da futbolcuların sağlık 
kontrolü devam ediyor. Geçen sezonun ara transfer 
döneminde takıma katılan forvet oyuncusu Samuel 
Eto’o da sağlık kontrollerinden geçti. Kulübün sağlık 
sponsoru Medicana Konya Hastanesine gelen Samuel 
Eto’o’ya kan ölçümü, röntgen, EKG, kardiyoloji ve id-
rar kontrolleri yapıldı.   Kamerunlu oyuncu, hastanede 
kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. 
Sağlık kontrolleri yapılan Eto’o daha sonra hastaneden 
ayrıldı.   n İHA

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor Bolu kam-
pında hazırlıklarına devam ediyor. 2018-2019 sezonu-
na Bolu Gerede’de 4 Temmuz Çarşamba gününden 
itibaren yaptığı birinci etap kampıyla hazırlanan Atiker 
Konyaspor, dün öğle saatlerinde bir çalışma yaptı. 
Kaya Green Park Hotel koşu parkurunda Teknik Direk-
tör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetimin-
de yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 
Oyuncular göl etrafındaki ormanlık alanda 30 dakika 
süren kros çalışmasının ardından yapılan açma-germe 
hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da 4 
Temmuz Çarşamba günü yaptığı toplantıda, statüleri gereği 
uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördün-
cü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdi. IFAB tarafın-
dan 2018-2019 Futbol Oyun Kuralları Kitabı’na eklenen bir 
metinle uzatma devrelerinde yapılacak dördüncü oyuncu 
değişikliği Futbol Federasyonlarının iznine bırakıldı. TFF 
Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen kararla birlikte, 
2018-2019 sezonunda statüleri gereği uzatma devrelerinin 
uygulanacağı müsabakalarda uzatma devrelerinde takım-
lar ekstra bir oyuncu değişikliği yapma hakkı elde ede-
cek. UEFA da yaptığı açıklamayla 2018 FIFA Dünya Kupa-
sı’nda uygulanan 4. oyuncu değişikliği kuralını 2018-2019 
sezonu ile birlikte tüm organizasyonlarında uygulayacağını 
duyurmuştu.  n İHA

Samuel Eto’o sağlık 
kontrolünden geçti

Atiker Konyaspor’da 
çalışmalar sürüyor

Uzatma dakikalarında 
4. değişiklik dönemi

Fabri: Şampiyon olmak istiyoruz Erzurumspor, Topuk Yaylası’nda
çalışıyorBeşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabri-

cio Ramirez, şampiyon olmak istedikleri-
ni söyledi. 

Siyah-beyazlı takımın kalecisi Fabri, 
Slovakya kampında düzenlediği basın 
toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Amaçlarının takım olarak perfor-
manslarını bir üst seviye çıkarmak oldu-
ğunu belirten başarılı eldiven, basın top-
lantısında şunları söyledi: 

“Takım içinde hepimizin çabası 
performansımızı üst seviyeye taşımak. 
Önümüzde Avrupa Ligi ön eleme turları 
var. Lig çok önemli. Takım olarak ve bi-
reysel olarak iyi bir oyun ortaya koyarak 
şampiyon olmak istiyoruz. Çok sıkı ça-
lışıyoruz. Aramıza yeni katılan isimlerle 
beraber uyum süreci geçiriyoruz. Ersin 
Destanoğlu bizimle çalışıyor. Yetenekli 
ve genç bir oyuncu. Tecrübe kazanırsa iyi 
bir kaleci olabilir. Geçen sezona geri dö-
necek olsam Galatasaray maçını yeniden 
oynamak isterdim. Vida’ya Dünya Kupa-
sı’nda şans diliyorum. Teknik adamların 
çalışma konsepti önemli. Bizim iyi bir ça-
lışma konseptimiz var ve hocamız eldeki 
oyunculardan verim almasını çok iyi bi-

liyor. Diğer kalecilerle aramızda rekabet 
var ama bu rekabetin içinde arkadaşlık da 
var. Tolga Zengin’den çok şey öğreniyo-
rum, çok iyi bir insan. 

Forvetler ne kadar iyi olursa takım o 
kadar çok puan toplar. Umarım bu sezon 
şampiyonluğu kazanır ve üzerimize düşen 
görevi yerine getirmiş oluruz. Her alan-
da yüksek konsantrasyonla oynamalıyız. 
Maç seçmeden en iyi şekilde oynamalı-
yız.”   n İHA

Süper Lig’in yeni 
takımlarından Büyük-
şehir Belediye Erzu-
rumspor, 2018-2019 
sezonu hazırlıklarını 
kuvvet çalışmasının ar-
dından çift kale maçla 
sürdürdü. Teknik Direk-
tör Altıparmak, “Süper 
Lig’de kalıcı takım ol-
mak istiyoruz” dedi. Fenerbahçe Spor 
Kulübü Topuk Yaylası Tesisleri’nde 
teknik direktör Mehmet Altıparmak yö-
netiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 
1,5 saat süren idman, ısınma hareket-
leriyle başladı. Kondisyon çalışmasıyla 
devam eden antrenman, dar alanda 
pas organizasyonları ve koşuyla ta-
mamlandı. Erzurum temsilcisinin, ilk 
etap kamp çalışmalarını 15 Temmuz’a 
kadar Topuk Yaylası’nda sürdüreceği 
belirtildi. 

Teknik Direktör Mehmet Altıpar-
mak, Süper Lig’e yükselme başarısın-

dan sonra yeni sezona iyi başladıklarını 
ifade ederek, “Kulüp olarak hem bu 
beklentiyi karşılama hem de bu ligde 
kalma anlamında çalışmalara başladık. 
İlk kampımızı Topuk Yaylası’nda yapı-
yoruz. Bir kaç transfer çalışması yaptık, 
arkadaşlarımız da kampa katıldı. Her 
gün birkaç transferle inşallah kamp 
sezonunu tamamlayacağız. Transfer 
işinin yüzde 90’ını tamamlayıp kampı 
bitirmeyi düşünüyoruz. Bunu sağlamak 
için hem bizim birlikteliğimiz hem de 
şehrimizin birlikteliği önemli. İnşallah 
kalıcı takımlarından biri olacağız” diye 
konuştu.   n İHA

Konyaspor’un gündeminde olan Aytaç, Bursaspor’da

Kartal acele etmiyor
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da Bolu kampı tüm hızıyla sürerken, trans-

fer çalışmaları da devam ediyor. İlk olarak Uğur Demirok ile anlaşma sağlayan yeşil
beyazlılar, takviye yapacağı bölgeler üzerinde çalışmalar yapıyor
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