
• 10 TEMMUZ 2018 SALI  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

Türkiye’nin ilk 
vinç galerisi

Türkiye’nin ilk ve tek vinç galerisi 
olarak faaliyetlerini sürdüren Acar 
Vinç Galerisi, 12 bin metrekarelik 
yeni yeriyle 2.el vinç alım satımına 
devam ediyor. Acar Vinç Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Acar, 
“1995 yılından günümüze tecrübe 
kazandık” dedi.
n HABERİ SAYFA 17’DE

Zade Vital 
ilkleri tanıttı

Helvacızade Grubu’nun Kon-
ya’daki Zade Bitkisel Yağ Rafi-
nasyon Tesisleri, Zade Vital İlaç 
Üretim Tesisleri ve Ar-Ge Mer-
kezleri Amerika Turken Group’un 
70 kişilik öğrenci grubu tarafından 
ziyaret edildi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Şehit ateşi 
yürekleri yaktı

Giresun’un Güce ilçesinde, PKK’lı 
teröristlerle çıkan çatışmada yara-
lanan Jandarma Uzman Çavuş Ali 
Cevizci, tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamayarak şehit oldu. 
Şehidin cenazesi bugün öğle 
namazına müteakip Yukarı Çiğil 
Mahallesi’nde toprağa verilecek.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Tarih yeniden 
ayağa kalkıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ge-
çilmesiyle Konya iş dünyası, ekonomide 
yeni bir sıçrama dönemi bekliyor. KTO Baş-
kanı Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, KTB Başkanı Hüseyin Çevik ve KO-

NESOB Başkanı Muharrem Karabacak, yeni 
dönemde döviz ve faizin aşağı indirilmesini, 
yeni reformlar ve daha yenilikçi bir sanayiye 
yönelim bekliyor.
n HABERİ SAYFA 14’TE

Ekonomide sıçrama vakti

ŞAHLANDIRACAK
      SİSTEM

DUALARLA BAŞLADI

KABİNEDE İKİ KONYALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
yemin etti, parlamenter sistem sona 
erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi resmen başladı. Erdoğan’ın ilk 

mesajı “Şahlanacağız” oldu

Dualarla göreve başlayan Erdoğan “Bugün ‘Bismillah’ di-
yerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı, 
2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 16’DA

CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN, YENİ 
HÜKÜMET SİSTEMİNİN 

İLK KABİNESİNİ 
ONAYLADI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cum-
hurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan’ın yeminiyle 
birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen 
başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaş-
kanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi.

ŞAHLANMANIN 
SÖZÜNÜ VERİYORUZ

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece bize 
oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşka-
nı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışa-
cağız” dedi. Erdoğan, “Bugün burada, milletimize 95 yıllık 
Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırma-
nın sözünü veriyoruz...” diye konuştu.

GÜLLE KARŞILANDI,
TOP ATIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e girişinde güllerle kar-
şılandı. Erdoğan Meclis’teki yeminin ardından Anıtkabir’i 
ziyaret etti. Sonrasında Külliye’ye giden Erdoğan’ın buraya 
girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara 
ve Deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da top 
atışı gerçekleştirildi.  n HABERİ SAYFA 16’DA

KÜLLİYE’DE 
TÖREN YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin 
ilk kabinesinde iki 
Konyalı Bakan da yer 
aldı. Fahrettin Koca 
Sağlık Bakanı, Murat 
Kurum da Çevre ve 
Şehircilik Bakanı oldu.
n SAYFA 15’TEFahrettin Koca Murat Kurum
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Sille Subaşı Hamamı 
restore ediliyor

Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan Sille’de yapılan restorasyon 
çalışmaları ile tarih yeniden can-
lanıyor. Tarihi tescilli varlıkların 
restorasyon halkasına son olarak 
Sille Subaşı Hamamı eklendi.  
Zengin kültürel mirasa sahip Sil-
le’de köklü bir geçmişe ait tari-
hi varlıkları aslına uygun olarak 
restore eden Selçuklu Belediye-
si, Sille’de dini mekanlar başta 
olmak üzere hamamlar, çeşme-
ler, çeşitli tarihi yapılar üzerinde 
rekor düzeyde restorasyon çalış-
maları gerçekleştiriyor.  

Günümüze kadar ulaşabil-
miş ve yeni nesillere en doğru 
şekilde aktarılması planlanan 
tarihi varlıkların en yoğun şe-
kilde bulunduğu Sille’de, Subaşı 
Hamamı restorasyon çalışmaları 
hızla devam ediyor. Subaşı Ha-
mamında başkan yardımcıları 
ve daire müdürleri ile birlikte 
incelemelerde bulunan Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Sille  Konya’nın ve Tür-
kiye’nin turizm merkezinde yer 
almaktadır” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan önemli bir tarihi eserin daha 
restorasyonu yapılmakta oldu-
ğunu ifade eden Selçuklu Bele-

diye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı,”Konya’nın hızla gelişen ve 
tarihin odak noktasında bulunan 
Sille’yi ülkemizin turizm merke-
zine kazandırdık. Bu kapsamda 
Subaşı Hamamı ile birlikte bu-
güne kadar 9 tescilli camiyi res-
torasyon sonrası ibadete açtık. 
Ayrıca 5000 yıldan fazla tarihi ve 
kültürel geçmişe sahip Sille’de 
Aya Elenia Müzesi restorasyo-
nu, sokak sağlıklaştırmaları, Sille 
Baraj Parkı, Sille içerisinde resto-
rasyon çalışmaları, dere ıslah ça-
lışmaları da belediyemiz tarafın-
dan Sille’de sürdürülen önemli 
projeler arasında yer alıyor. Sille, 
Konya’nın cazibe merkezi oldu.
Bugüne kadar yaptığımız yo-
ğun çalışmalar neticesinde, Sil-
le Konya’ya gelenlerin üzerinde 
durduğu, ziyaret etmek istediği 
bir mekâna dönüştü.Tarihi yeni-
den canlandırıp gelecek kuşak-
lara aktarmak adına sürdürülen 
çalışmaların hayırlı olmasını  di-
liyorum” dedi.

Geçen yıl Eylül ayında baş-
layan restorasyon çalışmaları 
ile Sille Subaşı Hamamı’nın bu 
yıl sonunda hizmete sunulması 
planlanıyor.
n HABER MERKEZİ

Helvacızade Grubu’nun Konya’daki Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri, Zade Vital İlaç Üre-
tim Tesisleri ve Ar-Ge Merkezleri dünyanın dört bir yanından ziyaret almaya devam ediyor

Öğrencilere, akademisyenle-
re ve araştırmacılara olağanüstü 
bir eğitim ortamı hazırlamaya 
yardımcı olan; okudukları ve ya-
şayabilecekleri ülkelere adapte 
olmalarını sağlayan Amerika 
Turken Group’un 70 kişilik öğ-
renci grubu Zade&Zade Vital 
Tesisleri’ni ziyaret etti. Amerika 
Turken Group’un 23 Temmuz 
ve 7 Ağustos 2018 tarihlerinde 
ise iki ayrı öğrenci grubu daha 
Amerika’dan Zade & Zade Vital 
Tesisleri’ni ziyarete gelerek Kon-
ya’nın tüm güzelliklerine şahit 
olacak.

Amerika Turken Group 
öğrencileri, Helvacızade Gru-
bu’nun Konya’daki Zade Bitkisel 
Yağ Rafinasyon Tesisleri’ni, Zade 
Vital İlaç Üretim Tesisleri’ni ve 
Ar-Ge merkezlerini ziyaret ede-
rek Helvacızade Grubu Yönetim 
Kurulu Üyelerinden bilgiler aldı. 
Ziyaret kapsamında üniversite 
& sanayi işbirlikleriyle, gıda ve 
sağlık alanında Ar-Ge yatırımı 

yapan ve inovatif ürünler gelişti-
ren Helvacızade Grubu, dünya-
da ve Türkiye’de gerçekleştirdiği 
“İlk”leri Amarika Turken Group 
öğrencilerine anlattı.

Amerika’da eğitimine devam 
eden Amerika Turken Group öğ-
rencileri,  ziyaretin ilk aşamasın-
da  Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon 
Tesisleri ziyaret etti. Alanında 
17 farklı kalite ve sistem sertifi-
kası ve PLC otomasyon sistemle-

ri ile insan hatasından bağımsız 
üretimin yapıldığı Zade Tesisle-
ri’nde üretilen ayçiçek yağı, mı-
sır yağı, zeytinyağı gibi ürünlerin 
72’den fazla farklı ülkeye gönde-
rildiği bilgisi verildi.

Ziyaretin ikinci aşamasında 
öğrencilere Zade Vital İlaç Üre-
tim Tesisleri’ndeki tüm üretim 
aşamaları hakkında detaylı bilgi 
verildi. GMP (Good Manufactu-
ring Practices/İyi Üretim Uygu-

lamaları) standartlarında Avru-
pa’nın en büyük yumuşak kapsül 
üretim tesisi olan Zade Vital Te-
sisleri’nin yıllık bir milyar yumu-
şak kapsül üretim kapasitesinin 
olduğu ve tesislerde yumuşak 
kapsül ürünlerin yanı sıra likit ve 
yarı katı farmasötik formların da 
üretildiği aktarıldı.

Türkiye’nin sayılı Ar-Ge mer-
kezleri arasında yer alan Zade ve 
Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Mer-
kezi ve Doğal Ürünler Araştırma 
Uygulama Merkezi DÜAMER de 
ziyaret eden öğrencilere,  alanın-
da en yüksek teknolojiye sahip 
laboratuvarları ve ekipmanla-
rıyla yeni ürün Ar-Ge çalışma-
larının yapıldığı merkezlerde ül-
kemizin zenginliklerinin dünya 
çapında ses getirecek inovatif 
ürünlere nasıl dönüştürüldüğü 
aktarıldı. Amerika Turken Group 
öğrencileri kendiler, için düzen-
lenen Konya turunda Konya’nın 
eşsiz güzelliğini tüm gelenek ve 
görenekleri ile yaşadı.
n HABER MERKEZİ 

Giresun’un Güce ilçesinde, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 
yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin 
(24) memleketi Ilgın ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit 
Cevizci’nin, 3 yıllık uzman çavuş olduğu, 1,5 ay önce de ‘Meh-
met Akif’ isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi.  Giresun’un 
Güce ilçesi kırsalında, İl Jandarma Özel Harekat Komutanlığı’n-
ca terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. 
PKK’lı teröristlerle sabah saatlerinde girilen çatışmada, Jandarma 
Özel Harekat Taburu Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman 
Çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla 
Güce Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cevizci, ilk müdahalesinin ar-
dından Tirebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Cevizci, burada 
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.  
Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin acı haberi, memleketi  Ilgın 
ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi’nde yaşayan annesi Fadime 
Cevizci’ye askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Meh-
met Cevizci’nin, bu sırada, Konya Numune Hastanesi’nde belin-
den ameliyat olan babası Ömer Cevizci’nin yanında refakatçi ola-
rak kaldığı belirtildi. Şehidin eşi Sümeyye Cevizci’nin ise acı haberi 
Giresun’da aldığı öğrenildi. Şehit Ali Cevizci’nin, 3 yıllık uzman 
çavuş olduğu, 1,5 ay önce de ‘Mehmet Akif’ isimli oğlunun dün-
yaya geldiği öğrenildi.

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada Şehit Jandarma Uz-
man Çavuş Ali Cevizci’nin 10 Temmuz 2018 Salı günü, Ilgın İlçesi 
Yukarı Çiğil Mahallesi Camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı-
na müteakip, Yukarı Çiğil Mahalle mezarlığına defnedileceği be-
lirtildi. 
n DHA 

Konya’ya şehit ateşi düştü

Zade Vital ilkleri tanıttı

Amerika Turken Group’un 70 kişilik öğrenci grubu Zade&Zade Vital Tesisleri’ni ziyaret etti.
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    Gece Gündüz
Konya                   20°C   35°C

Karaman             17°C 33°C 

Aksaray               21°C  34°C

Ankara                19°C 34°C
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Terör mağduru öğrenciler Konya’yı gezdi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle 
yürütülen “Yazımda Kardeşlik Var” 
projesi kapsamında Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgeleri’nde te-
rör travmasına maruz kalan yaklaşık 
250 öğrenci Konya’yı gezdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak-
laşa yürüttüğü “Yazımda Kardeş-
lik Var” projesi kapsamında Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerinde terör 

mağduru öğrenciler Konya’yı gezdi.  
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl-
geleri’nde terör travmasına maruz 
kalan 13-15 yaş aralığındaki kız ve 
erkek öğrencilere Temmuz ayı içeri-
sinde Ankara’da psiko-sosyal destek 
vermek amacıyla değerler eğitimi 
programı düzenleniyor. Ayrıca öğ-
rencilere ülkemizin tarihî ve kültürel 
zenginliklerini de tanıtmak amacıy-
la geziler düzenleniyor.  Öğrenciler 
proje kapsamında düzenlenen ilk 

gezide Konya’yı gezme fırsatı bul-
du. Gezi kapsamında yaklaşık 250 
öğrenci ilk olarak hızlı trenle sabah 
saatlerinde Konya’ya geldi. Büyük-
şehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi 
koordinesinde profesyonel rehber-
ler eşliğinde Mevlana Müzesi, Bilim 
Merkezi, Kelebekler Vadisi gibi şeh-
rin tarihi ve turistik yerlerini gezen 
öğrenciler, Konya tarihi ile ilgili bil-
giler aldı. Akşam sema programına 
da katılan öğrenciler Konya’yı çok 

sevdiklerini söyleyerek Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti-
ler.  “Yazımda Kardeşlik Var” projesi 
kapsamında Ankara’daki değerler 
eğitimine katılan öğrenciler Kur’an-ı 
Kerim, Temel Dini Bilgiler ile De-
ğerler Eğitimi derslerinin yanında 
sanatsal ve kültürel eğitimler; musi-
ki, ebru, keçe, seramik, takı tasarımı, 
pasta tasarımı, işaret dili, tekvando, 
drama ve zeka oyunları sınıflarında 
eğitimler alıyor.  n HABER MERKEZİ 

ASKON, Romanya 
pazarını inceledi

ASKON Konya Şubesi’nin or-
ganizasyonu ile Konya iş dünyasın-
dan temsilciler Romanya’ya gezi 
düzenledi. Gezide Konya ve Ro-
manya arası yeni bir ticaret köprü-
sü için görüşmeler yapıldı. Anadolu 
Aslanları İşadamları Derneği(AS-
KON) Konya Şubesi yönetim ku-
rulu ve üyelerden oluşan yaklaşık 
20 kişilik heyet ikili iş görüşmeleri 
kapsamında Romanya ziyaretini 
gerçekleştirerek Konya’ya döndü. 
Ziyarette Konya için yeni pazar 
arayışları ve iş görüşmeleri gerçek-
leştirildi. Konuyla alakalı bir açık-
lama yapan ASKON Konya Şubesi 
Dış İlişkiler Birim Başkanı ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ali Baranok,  AS-
KON’un düzenlediği yurt dışı gezi-
lerinin verimli geçtiğini dile getirdi.   
Baranok, “Konya Şubesi olarak üye 
firmalarımıza yönelik  yılda en az 4 
kez yurt dışı iş gezisi düzenliyoruz. 
Bu gezilerimiz KOSGEB  destekli 
olup maksimum seviyede verimli 
geçmesi için  program öncesinde  
birimimiz ve sekreteryamız tara-
fından yaklaşık 3 ay  çalışma yapıl-
maktadır. ASKON olarak şimdi de 
Romanya’yı ziyaret etti. Roman-

ya’da  Ticaret Müşavirlerimiz ve 
orada faaliyet gösteren işadamla-
rından brifingler aldık.  Fabrika ve 
Sanayi bölgesi ziyaretlerimiz oldu.  
Ardından Müsiad Romanya Şubesi  
organizasyonu  ile  ticaret, sanayi 
odaları ve işadamları derneklerinin 
üyeleri ile ikili iş görüşmeleri yapıl-
dı” dedi. 

AMAÇ İHRACATI ARTIRMAK 
Konya’nın ihracatını artırmak 

için mücadele ettiklerini dile geti-
ren  Baranok, “Konya’mızın ihra-
catını artırmak için ASKON olarak 
dur durak bilmeden çalışmalarımı-
za devam ediyoruz.  Konya şube-
mizin pazar araştırma heyeti şuan 
halen çalışmalarına devam ediyor. 
Bizler de 20 kişilik işadamlarımızla  
bu kapsamda Romanya ziyaretini 
gerçekleştirdik. İşadamlarımızın 
Konya’da en güvenilir kapıların-
dan bir tanesi olan ASKON üye 
olan firmaların daima büyümesini 
gelişmesini ekonomiye daha fazla 
katma değer üretmelerine olanak 
sağlamaktadır. Bu yıl içerisinde bir 
iş gezisi daha düzenleyeceğiz” ifa-
delerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Çolak Turizm’in sahiplerinden İsa Çolak’ın oğlu Emrah, Sebahat-İbrahim Fener çiftinin kızı Emi-
ne mutluluğa adım attı. Genç çiftin nikahını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kıydı

Mutluluğunuz bir 
ömür daim olsun

Çolak Turizm’in sahiplerinden 
İsa Çolak oğlu Emrah’ı evlendirdi.  
Fener ve Çolak aileleri evlatlarının 
mürüvvetini görmenin sevincini 
yaşadı. Sebahat-İbrahim Fener çif-
tinin kızı Emine ile Kiraz-Fetene-İ-
sa Çolak’ın oğlu Emrah ömür boyu 
mutluluk için ‘evet’ diyerek dünya-
evine girdi. Atiker Deluxe Düğün 
Salonu’nda düzenlenen düğün me-
rasimine Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği Baş-
kanı Muharrem Karabacak, Konya 
Minibüsçüler Odası Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 

Çiftin nikahını kıyan Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
genç çifte Allah’tan saadet dileyerek, 
Çolak ve Fener ailelerine ise ‘hayır-
lı olsun’ dileklerini iletti. Davetlileri 
karşılayan Fener ve Çolak aileleri 
ise kendilerinin güzel temennileri-
ni kabul ederek geleneksel düğün 
pilavı ikramında bulundu. Yenigün 
Gazetesi olarak çıktıkları bu yolda 
Emine ve Emrah çiftine ömür boyu 
mutluluklar diler, beraberliklerinin 
Fener ve Çolak ailelerine mutluluk-
lar getirmesini Cenab-ı Hak’tan ni-
yaz ederiz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

ASKON Konya Şubesi Dış İlişkiler Birim Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baranok 
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Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’in katılımlarıyla Çocuk 
Atölyesi Oğuz Ata Tesisleri’nde açıl-
dı. 2 Temmuz – 1 Eylül tarihlerinde 
09.00 – 18.00 saatleri arasında hiz-
met verecek olan Çocuk Atölyesi 
çocukların ve ailelerinin takdirini 
topladı.

Açılışta konuşma yapan Başkan 
Özgüven: “Ereğli Belediyesi olarak 
Fiziki Belediyeciliğin yanı sıra Sosyal 
Belediyecilikte, insana dokunan hiz-
metlerde de ilkleri gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz. Burada çok güzel 

bir tablo var, bu tabloyu da oluşturan 
ana temamız çocuklarımız. Onların 
gözlerindeki mutluluk, ışıltı bize ve-
rilen en güzel armağan, bizim moti-
vasyon kaynağımızdır. Yaz tatilinde 
çocuklarımızın oyun oynarken öğ-
renecekleri, eğitim alacakları Çocuk 
Atölyesi’ni hizmete açıyoruz. Ayrıca 
öğretmenlerimiz eşliğinde bir sera 
ve çamur atölyesi kurmayı hedefli-
yoruz. Çocuklarımız burada çiçek ye-
tiştirecek, sulayacak, toprakla haşır 
neşir olacak ayrıca diğer argümanla-
rımızla bir kamp, yaz okulu havasın-

da vakit geçirecekler. Tüm bunların 
yanında Zeka ve Akıl Oyunları Atöl-
yesi, Sosyal Beceri Atölyesi, Görsel 
Sanatlar Atölyesi, Hayata Dair Her 
şey Atölyesi ile Oyun ve Sportif Fa-
aliyetler Köşesi de yer alacak. Çocuk 
Atölyemizle amaçladığımız bu yaş-
larda çocuklarımızın kendi başına 
kalmayı ve bir şeyler üretebilmeleri-
ni aşılamaktır” şeklinde konuştu.
“BELEDİYE OLARAK EĞİTİME ÖNEMLİ 

ÖLÇÜDE DESTEK OLUYORUZ”
Özgüven: “Belediye olarak park 

ve oyun alanlarımızı geniş tutmaya, 

çocuklarımıza bu imkanları sunmaya 
çalışıyoruz. Eğitimlerine destek ol-
maya gayret gösteriyoruz. 

Bu kapsamda eğitim-öğretim yılı 
içerisinde İki Bin’e yakın öğrencimizi 
Konya Kültür Merkezi’ne götürerek, 
Bilimi yerinde inceleme fırsatı sun-
duk, okullarına çeşitli yatırımlar ya-
parak eğitime önemli ölçüde destek 
oluyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle Çocuk 
Atölyesi’nin şehrimize, çocuklarımı-
za ve ailelerine hayırlı uğurlu olması-
nı dilerim” ifadelerini kullandı.

4 yılda 26 yeni park 
Ereğli’ ye kazandırıldı

Ev yapımı beyaz 
kiraz reçeli raflarda

Ereğli Belediyesi, her mahalle-
ye en az bir vizyonel park projesiy-
le çıktığı yolda hemen hemen her 
mahallede park yapım ve düzenle-
me çalışmalarına devam ediyor. 4 
yılda Ereğli’ye 26 yeni park kazan-
dıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri, birçok mahallede de mev-
cut parkların bakım, onarım ve ye-
nileme işlemlerini gerçekleştiriyor. 
Çalışmalarla ilgili değerlendirmede 
bulunan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “4 yılda Ereğli’mizi her 
anlamda daha değerli hale getir-
dik. Alt yapı, asfalt, kilitli taş yapı-
mında rekor üstüne rekor kırdık. 
Bunların yanı sıra modern şehir 
aydınlatmaları, daha yeşil orta re-
füjler ve kavşaklar, prestij caddeler 
oluşturduk. Ayrıca 26 yeni park 
yaptık ve birçok da mevcut parkı-
mızın bakım, onarım ve yenileme 
işlemlerini gerçekleştirdik. Şehri-

mizde bir ilk olan Engelsiz Yaşam 
Parkımızı tamamlayarak açılışını 
yaptık. Sayamadığımız daha birçok 
hizmeti ve ilki Ereğli’mize kazan-
dırdık. Samimiyetle, gayretle Ereğ-
li’mize önemli hizmetleri yapmak 
noktasında canla başla çalışıyoruz. 
Gece gündüz demeden, mesai 
mefhumu gözetmeden büyük bir 
özveri ile şehrimize hak ettiği hiz-
metleri kazandırmaya devam ede-
ceğiz. Vatandaşlarımızın ve uzun 
zamandır şehrimize gelmeyen 
hemşehrilerimizin 4 yılda yapılan 
hizmetleri, şehrimizde olan büyük 
değişim ve gelişimi görüp, takdir 
etmeleri de bizim en büyük mutlu-
luğumuzdur. Onların destekleri ve 
takdirleri bizi daha da motive edi-
yor. Bu anlamda bize destek ve her 
zaman yanımızda olan tüm hem-
şehrilerimizi en kalbi duygularla 
selamlıyorum” dedi.

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

ve Ereğli Beyaz Kirazı olarak tesci-
lini sağladık. Eşsiz damak tadı olan 
beyaz kirazımızın reçeli de bizlere 
ülkemizde ender bulunan bir lez-
zeti sunuyor. Bu anlamda Ereğli 
Kadın Girişimciler Derneği’mizin 
başlatmış olduğu ev yapımı beyaz 
kiraz reçeli üretimine katkıda bu-
lunmanın mutluluğu içerisindeyiz. 
Belediye olarak her zaman üre-
ten kadınlarımızın yanında olduk. 
Onların her türlü çalışmalarına 
destek olarak aile ekonomilerine 
katkıda bulunmalarını sağlamak 
için önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Kadınlarımızın üretime katılma-
ları aile ekonomilerine katkısının 
yanında şehrimizin ve ülkemizin 
gelişiminin önemli bir parçasıdır. 
Biz de bu noktada elimizden gelen 
desteği veriyoruz, bundan sonraki 
süreçte de her türlü desteği ver-
meye hazırız” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven çalışmaları yakından inceleyerek mesainin büyük 
bölümünü sahada geçiriyor. Çalışmaları titizlikle inceleyen Özgüven gerekli talimatları veriyor

‘Geleceğe dönük 
hizmetler yaptık’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Ereğli’de devam eden ya-
tırımları ve çalışmaları dikkatle takip 
ediyor. “Çalışmalarımız aralıksız de-
vam ediyor” diyen Başkan Özgüven: 
“Ereğli’mizin dört bir tarafında ekip-
lerimiz çalışmalarına devam ediyor. 
Ereğli’mizi daha nasıl güzel hale 
getirebiliriz noktasında yoğun mesai 
harcıyoruz, hemşehrilerimiz de ça-

lışmalarımızı yakından takip ediyor. 
Bir yandan asfalt, bir yandan kilitli 
taş, bir yandan da sosyal belediyecilik 
anlamında şehrimize ve hemşehrile-
rimize güzel hizmetler sunmanın ça-
basındayız. Ereğli’mizde asfalt ve alt 
yapı konusunda önemli çalışmalar ya-
pıyoruz, 4 yıldan beri alt yapıda teme-
line kadar inerek, gerçekçi yaklaşım-
larla geleceğe yönelik kalıcı hizmetler 

yaptık. Bu yıl da asfaltta yapacağımız 
hizmetler kayda değer bir oranda 
olacak. Hemşehrilerimizin bize olan 
ilgileri, teveccühleri bizleri daha da 
motive ediyor. Bu anlamda bizlere 
destek olan tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ediyorum. Ereğli Belediye-
si olarak bu güne kadar mali disiplin 
anlamında, yatırım anlamında çok 
önemli, örnek çalışmalar yaptık. Şeh-

rimize hizmet etmek amacıyla çıktı-
ğımız bu yolda bizi muvaffak kıldığı 
için Rabbime şükrediyorum. Ayrıca 
vatandaşlarımızın bizlere ilettiği istek 
ve taleplerini değerlendiriyor ve hiz-
met planlamamızı yapıyoruz. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da dediği gibi “Durmak 
yok, yola devam” prensibimizle ça-
lışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Belediye’den ‘Çocuk Atölyesi’

Ereğli Bele-
diyesi, Alo Bele-
diye (710 07 07) 
ve Whatsapp 
İletişim Hattı 
(0552 710 07 
07) vatandaş-
lara hizmet etmeye devam ediyor. 7 
gün 24 saat hizmet vatandaşların istek 
ve talepleri alınarak gerekli çalışmalar 
yürütülüyor.

7/24 hizmette

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Belediyesi’nce devam eden çalışmaları yerinde inceledi, belediye çalışanlarına ikramlarda bulundu.
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35 bin metrekare parke döşendi Minik öğrenciler fidan dikti
Seydişehir Belediyesi nisan 

ayı başında başlatılan çevre dü-
zenleme ve yol parke döşeme 
çalışmalarına devam ediyor.  
Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, yaptığı açıklamada, 55 ma-
hallenin yüzde 70’lik kısmına 
kilit parke taşı ulaştırdıklarını 
söyledi.

Bir ay içerisinde 35 bin met-
rekare taş getirip 5 mahalleye 
döşediklerini anlatan Tutal, şöy-
le konuştu: “Gökhüyük, Kumlu-
ca, Kozlu, Çatmakaya, Tol ma-
hallelerinde çalışmalarımız hızlı 
bir şekilde sürdürülüyor. Beledi-
ye tarafından çevre düzenleme 
çalışmalarının devam ettiği bu 
yerleşim yerlerinde toplamda 
35 bin metrekare parke döşe-
mesi yapılıyor. Ekiplerimizin 
kırsal mahallelerdeki yapılan 
çalışmalar kapsamında yollar, 
sokaklar daha güvenli ve mo-

dern hale gelecek. Araç ve yaya 
trafiğine uygun hale gelen yolla-
rımızda çalışmalara hız kesme-
den devam ediyoruz. Muhtarla-

rımızdan gelen talep ve istekleri 
tek tek değerlendirip çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz.”
n AA

Selçuklu Anaokulu Menek-
şeler Sınıfı’nın TEMA gönüllüsü 
öğrencileri Sille’de TEMA Hatıra 
Ormanı’na fidan dikti. Selçuklu 
Anaokulu Menekşeler Sınıfı Öğ-
retmeni S. Semra Kayserilioğlu 
ile TEMA gönüllüsü öğrenciler 
ve velilerin katıldığı törende öğ-
renci ve veliler yıl boyunca kendi 
büyüttükleri palamut ve çam fi-
danlarını özenle toprakla buluş-
turdu.

Sınıf Öğretmeni Kayserilioğ-
lu, “Yıl içinde TEMA gönüllüsü 
olan öğrencilerimize çevre bi-
lincini aşılamak ve ormanların 
önemini anlatmak amacıyla pa-
lamut ve çam fidanlarımızı dikip 
büyüttük. Öğrencilerimiz kendi 
büyüttükleri fidanlarını velileri ile 
birlikte TEMA Hatıra Ormanı’na 
dikerek, bu bilinci hep birlikte ya-
şadı. Ümit ederiz ki, hayatlarının 

bundan sonraki döneminde de 
aynı bilinçle yaşarlar” dedi. Öğ-
renciler, Öğretmen Kayserilioğlu 

önderliğinde 40 adet fidanı top-
rakla buluşturdu.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 28 Eylül’e kadar başvurula-
rı alınacak “Uluslararası İslam Sanatları Yarışması” Türkiye’den ve dünyadan yoğun ilgi görüyor

İslam Sanatları Yarışması
sanatçılardan ilgi görüyor
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin bu yıl ikincisini düzenlediği 
“Uluslararası İslam Sanatları Yarış-
ması”na başvurular devam ediyor. 

Hat, tezhip, minyatür ile çini gibi 
başlıca İslâm sanatlarının uluslara-
rası mecrada daha iyi tanınmasına 
katkıda bulunmak amacıyla organi-
ze edilen yarışmaya Türkiye’den ve 
birçok ülkeden sanatçılar başvuru-
yor. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 
Türk-İslam Medeniyetine büyük 
hizmetleri olduğunu hatırlatarak, 
günümüzde de hat, tezhip, minya-
tür, çini gibi sanatlarının en üst se-
viyede icra edildiği bir merkez konu-
munu koruduğunu dile getirdi. 

Geçtiğimiz yıl ilki yapılan yarış-
maya gerek Türkiye’den gerekse 
diğer ülkelerden çok sayıda yarış-
macının oldukça nitelikli eserlerle 
katıldığını kaydeden Altay, 28 Ey-
lül’e kadar başvuruları devam ede-
cek yarışmaya bu yıl da yoğun ilgi 
olduğunu ifade etti. 

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI VE 
ÖDÜLLER 

Yarışmada hat sanatında “Celî 
Sülüs ve Sülüs” “Celî Divanî ve Di-
vanî” hatları ile belirlenen ayetler; 
tezhipte konu olarak zahriye sayfası, 
serbest şekil olarak belirlendi. Min-
yatürde geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
bu yıl da Hz. Mevlâna Celâleddin 
Rûmî’nin Mesnevî’sinden hikâye-
ler konu olacak. Çini sanatında ise 
Türk-İslâm çini sanatının klasik tek-
nikleriyle uygulanmış özgün eserler 
çalışılacak. 

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye 
ve şartnameye Türkçe, İngilizce, 
Arapça olarak konya.bel.tr/islamsa-
natlari sayfasından ulaşılabiliyor. 

YARIŞMANIN JÜRİLERİ 
ALANLARINDA EN İYİLERİ 

Yarışmanın jürisinde ise ulusla-
rarası camiada tanınan ve alanların-
da son derece deneyimli isimler bu-
lunuyor. Jüri üyeleri şu isimlerden 
oluşuyor: Ali Toy (Hat), Davut Bek-
taş (Hat), Fatih Özkafa (Hat), Fatma 
Özçay (Tezhip), Gülçin Anmaç (Min-
yatür), Güvenç Güven (Çini), Levent 

Kum (Çini), Nilüfer Kurfeyz (Tezhip) 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ni 
Temsilen Ahmet Köseoğlu. 

Yarışmada ödüller ise; her bran-
şta birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, 
üçüncüye 10 bin, mansiyonlar 5 bin 
lira olarak belirlendi. 

DERECEYE GİREN ESERLER DÂİMÎ 
OLARAK SERGİLENECEK 

Öte yandan yarışma sonuçlan-

dıktan sonra dereceye giren eser-
ler 7-17 Aralık tarihleri arasındaki 
“Hazreti Mevlana’yı Anma Uluslara-
rası Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri” 
kapsamında sanatseverlerin beğe-
nisine sunulacak. Yine birkaç yarış-
madan sonra biriken eserler, ulus-
lararası bir müzede daimî olarak 
sergilenecek.
n HABER MERKEZİ

‘E-Nabız’ı 8 milyon kişi kullanıyor
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yar-

dımcısı Şuayip Birinci, her türlü sağ-
lık kaydına erişime olanak sağlayan 
“e-Nabız” kullanıcısının 8 milyon 
kişinin hayatının bir parçası haline 
geldiğini söyledi.  Birinci, 3 yıl önce 
hizmete giren “e-Nabız” kişisel sağ-
lık sisteminde kullanıcı sayısında bü-
yük artış sağlandığını belirtti. Sağlık 
kayıtlarına 7 gün 24 saat erişim 
imkanı sunan ve tüm sağlık kayıt-
larının kontrol ve yönetimini bizzat 
kişinin kendisine bırakan e-Nabız 
uygulamasında 8 milyon kullanıcıya 
ulaşıldığını anlatan Birinci, özel ya 
da kamu tüm sağlık kuruluşlarının 
bilgi sistemlerinin entegre olduğuna 
işaret etti. 

Gerçek zamanlı veri gönderebil-
diği sistem sayesinde vatandaşların 
kişisel sağlık kayıtlarına her zaman 
erişebildiğini aktaran Birinci, siste-
min, kullanıcıların izin vermesi du-
rumunda sağlık personelinin de eri-
şebildiği bir platform olarak hizmet 
verdiğini anlattı. 

Kişisel sağlık sistemi e-Nabız 
kullanıcılarının, sağlık kurum ve 
kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm 

muayene, tetkik ve radyolojik gö-
rüntüleme, yazılan reçeteler, ilaçlara 
ait tüm veriler ve geçirilen operas-
yonlar hakkındaki bilgilere erişebil-
diklerini dile getiren Birinci, “Temel 
amacımız, kişinin kendi sağlığını 
yönetebilen, yetkilendiren, hangi 
hekimle ne kadar veri paylaşması 
gerektiğine karar veren bir model 
oluşturmak. Dünyada bu kadar kap-
samlı, yetki seviyesi yüksek başka 
hiçbir uygulama yok. Vatandaşın 
kendi sağlığını rahat yönetmesini 

sağlamaya çalışıyoruz” dedi.  e-Na-
bız sistemine kamu hastanelerinden 
yüzde yüze yakın veri akışı sağlandı-
ğını ifade eden Birinci, özel ve üni-
versite hastanelerindeki veri akışını 
da hızlandırdıklarını vurguladı. 
“E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPILIYOR”

Müsteşar Yardımcısı Birinci, va-
tandaşların kişisel sağlık sistemini 
çok hızlı bir şekilde kullanmaya baş-
ladığını belirterek, e-Devlet şifresi ile 
aktif olarak sisteme giriş yapılabile-
ceğini, ayrıca aile hekimliklerinden 

de geçici şifre temin edilebileceğini 
söyledi. 

Birinci, sağlıktaki memnuniyet 
oranlarını da e-Nabız üzerinden de-
ğerlendirdiklerini belirterek, “Sağ-
lıktaki memnuniyet oranlarını da bu 
sayede ölçmüş oluyoruz. Vatandaş-
lar sağlık kuruluşlarıyla ilgili bütün 
memnuniyetlerini sistem üzerinden 
değerlendirebilirler. Muayene eden 
hekim ve sağlık kuruluşunun temiz-
liğine kadar her türlü durumu ölç-
me şansına sahip oluyoruz. Sistem 
üzerinden aynı zamanda kan bağışı 
ve organ bağışı konusunda da çok 
ciddi talepler alıyoruz. Bizim insa-
nımız çok fedakar. Organ ve kemik 
iliği bağış bildirimlerimiz de çok iyi 
düzeyde. Şu ana kadar 1 milyon 200 
bin kişi organ bağışlamak için bildi-
rim yaptı” diye konuştu. Sistemde 
ebeveynlerin her ikisi de birbirine 
onay vermişse 15 yaşından küçük 
çocuklarının sağlık kayıtlarına erişe-
bildiğine dikkati çeken Birinci, böy-
lece çocuklarına ait sağlık bilgilerini 
de görme fırsatı bulabileceklerini 
söyledi.
n AA

Birkaç haftadır ülke 
gündemini sarsan  kor-
kunç haberler var. Kü-
çücük çocukların cansız 
bendenlerini  oradan bu-
radan toplar olduk. Mini-
cikler üç dört yaşındalar. 
Derler ya bacak kadar 
belki o kadar bile yoklar. 
Evde, mahallede, oto-
büste, televizyonlarda ve 
sosyal medyada kısacası  
her yerde bu konu konuşuluyor. Her 
an korkuyoruz çocuklarımızın başına  
bir şey gelmesinden. Büyüklerimiz 
eski mahalleleri ve o zaman ki insan-
ları anlatırlar hep. Hemen her mahalle 
çocuk sesleri ile cıvıl cıvılmış. Herkes 
mahallesinde ki diğer çocuğa, kar-
deş gibi sahip çıkar, korur kollarmış, 
komşu teyzelerin evlerine teklifsiz gi-
rilir çıkılır, açsa karnı doyurulurmuş, 
akşam ezanına kadar top oynanır, ip 
sekilir evlere ezandan sonra girilirmiş. 
Eskiden ev değil komşu alınırmış, 
komşu bir nevi akrabaymış. Ama 
şimdi bir bakıyorsun kapının dibinde 
ki ‘adam’ senin koklamaya kıyamadı-
ğın evladını kaçırıyor, tecavüz ediyor, 
öldürüyor, ıssız bir tarlada direğin altı-
na gömüyor. Size bir şey söyleyeyim 
mi? Büyükler, eskiler artık kimseniz; 
o mahalleler yıkıldı, o komşu teyzele-
riniz öldü, onları  gömerken insanlığı 
da  gömdük. Çocuklarımızı  hep ‘ya-
bancılardan’ korumaya çalıştık oysa 
başımıza ne geldiyse hep yakınları-
mızdan ve tanıdıklarımızdan geldi. 

Bu olaylardan sonra karşımıza 
çıkan katiller ve istismarcıların  %98’i 
ailenin yakın çevresinden. Bu çevre-

den kasıt  akrabalar, 
annenin ve babanın ar-
kadaşları, komşu gibi 
kimseler. Yani evimize 
girip çıkan kişiler, ço-
cuklarımıza rahatlıkla 
yaklaşan ve çocuğun 
yanına geldiğinde ço-
cuğun herhangi bir 
tepki vermediği insan-
lar. 

Peki, çocuklarımızı 
bu tip insanlara karşı nasıl bilinçlen-
direceğiz;  çocuğumuza  sevgimizi 
çocuğunuzun ağzından  öperek gös-
termemeliyiz ve ona  aşkım, sevgilim 
dememeliyiz onun kişisel alanını ihlal 
etmemeliyiz. 

Çocuklarımıza mahrem bölge-
lerini öğretmeliyiz, buna anneden ve 
babadan başka kimsenin dokunama-
yacağını anlatmalıyız. Siz bugün ço-
cuğunuzu dudağından öperseniz -er-
kek kız fark etmez-  yarın biri gelip bu 
çocuğu dudağından öptüğünde, ço-
cuk bunun yanlış bir şey olduğunun 
farkına varamaz çünkü annesi ve ba-
bası onu öyle seviyordur, başkasının 
da onu öyle sevmesinde bir sakıca 
göremez. Mahrem bölgelerinin  çok 
özel ve dokunulmaz olduğunu  bu 
bölgelere, yabancı birinin dokunması 
durumunda tepki vermesini ve bunu 
ailesine bildirmesini öğretmeliyiz. 
Belki bunlar kaçırılmaların önüne ge-
çemez belki kesin bir çözüm de değil 
ama en azından bu konularda  bilinçli 
olmalıyız. Karanlık günler yaşanan 
ülkemizde, çocuklarımızla birlikte 
umarım daha aydınlık ve güneşli bir 
geleceğe uyanırız.

BENİM ÇOCUĞUM

Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, Bozkırlı Prof. Dr. Mustafa 
Öz’ü İstanbul’daki evinde ziyaret 
etti. İstanbul Bozkırlılar Derneği-
nin Geleneksel Piknik Şöleninin 
akabinde dünyaca ünlü kalp cer-
rahı olan Prof. Dr. Mehmet Öz’ün 
babası olan dünyaca ünlü kalp cer-
rahı Prof. Dr. Mustafa Öz’ü İstan-
bul’daki evinde ziyaret eden Boz-
kır Belediye Başkanı İbrahim Gün, 
ziyarette Bozkır’ı konuştuklarını, 
eski günleri yad ettiklerini, hoca-
mızın Bozkır’a kazandırdıklarını ve 
tüm Bozkırlıların kendisiyle gurur 
duyduğunu konuştuklarını belirtti. 

Bozkır’ın en önemli isimlerin-
den bir tanesi olan Prof. Dr. Musta-
fa Öz’ün ismini Bozkır’da yaşatma-
ya devam ettiklerini de sözlerine 

ekleyen Başkan Gün, “Hocamızın 
ismi devamlı Bozkır’da yaşayacak. 
Çünkü Bozkır olarak hocamıza 
vefa borcumuz var ve hocamıza ne 
kadar dua etsek azdır. Son olarak 
2016 yılında restoresini tamamla-
dığımız ilçe merkezindeki modern 
aile ve çay bahçesinin ismini, orada 
oturan her bir Bozkırlının hocamızı 
hatırlaması ve hayırla yad etmesi 
için hocamızın ismini vermiştik. 
Hocamız çok memnun kalmıştı o 
zaman. Hocamız Bozkırlıları çok 
seviyor, aynı şekilde Bozkırlılar da 
hocamızı çok seviyor. Hocamızın 
sağlık durumu gayet iyi ve ayrı 
ayrı tüm Bozkırlı hemşehrilerimize 
selamları var. Allah uzun ömürler 
versin” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

‘Mustafa Öz’ün ismi 
Bozkır’da yaşayacak’

haber@konyayenigun.com
BAHRİYE KABAN

 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türk-İslam Medeniyetine büyük hizmetleri olduğunu hatırlattı. 
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Hakkari’de terör örgütü 
PKK’ya yönelik operasyonda 2 te-
rörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 
önceki gün saat 13.30 sıralarında 
başlatılan takip sonucu il merkezi-
ne bağlı Akbulut köyü kırsal ala-
nına Silahlı İnsansız Hava Aracı 
(SİHA) ile düzenlenen hava hare-
katında bir teröristin etkisiz hale 
getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer 
aldı: “Bölgeye sevk edilen jandar-
ma ve polis özel harekat timlerin-
ce yapılan arama tarama faaliyeti 
sonucu çıkan çatışmada bir bölücü 
terör örgütü mensubu olmak üze-
re toplamda 2 bölücü terör örgütü 
mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 
Konu ile ilgili adli tahkikat devam 
etmektedir.”
n AA 

Ilgın ilçesinde iddiaya göre, 
gürültü yaptığı gerekçesiyle Os-
man U. tarafından tüfekle vurula-
rak yaralanan eşek, tedavi edildi. 
Eşek, sahibine teslim ediliken, 
hayvan hakları derneği ise Osman 
U. hakkında suç duyurusunda 
bulundu. Olay, 1 Temmuz’da Bü-
yükoba Mahallesi’ndeki yaylada 
meydana geldi. Osman U. yayla-
daki komşusu Cihan Gümüş’in 
çiftliğindeki eşeğe, gürültü yap-
tığı gerekçesiyle av tüfeğiyle ateş 
etti. Tüfekten çıkan saçmalar 
karın bölgesine isabet eden eşek 

yaralandı. Eşeğinin yaralandığı 
fark eden Gümüş de jandarmaya 
haber verdi. Jandarma, Osman 
U.’nun ifadesine başvurdu. Yaralı 
eşek, Ilgın Belediyesi aracılığıyla 
Konya’da Veteriner Fakültesi’ne 
götürülerek tedaviye alındı.

Eşeğin sahibi Cihan Gümüş, 
“Biz ekmeğimizin peşindeyiz. 
Adam gelip vurmuş. Eşkiyalık mı 
yapalım? Vuran insan çiftlik yap-
tı. Burası mera ve biz eşeğimizle 
ekmeğimizi, suyumuzu taşıyoruz. 
Biz mağduruz. En yüksek cezayı 
almasını istiyorum’’ dedi.   n DHA 
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Her yıl kurban çalışmalarını 
bağışçılardan gelen destekle de-
vam ettiren Dost Eli Derneği bu 
yılda vekâlet yoluyla alınan kur-
banların kesimini farklı ülkeler-
de gerçekleştirecek. 

Bu yıl yapılacak olan kurban 
çalışması ile ilgili bir açıklama 
yapan Dost Eli Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Seçer, 
“Bizler inancımız gereği attığı-
mız her adımda ve söylediğimiz 
her sözde olduğu gibi gerçekleş-
tirdiğimiz Kurban ibadeti ile de; 
İslam’ın bütün mahlûkata şefkat 
merhamet ve ihsanla muamele 
edilmesi gereğini yerine getir-
meye gayret gösteriyoruz. Pay-
laşılan kurbanlar; insanlar ara-
sındaki sevgi, saygı, kardeşlik, 
yardımlaşma ve dayanışma ru-
hunu kuvvetlendirmekle birlikte 
umudunu yitirmek üzere olanlar 

için yeni başlangıçlara vesile 
oluyor. Tüm bunların yanı sıra 
KURBAN sınırlar ötesinde nice 
yoksunluklar içerisinde yaşayan 
kardeşlerimiz için yapılacak yeni 
çalışmaların kapısını açan bir 
anahtar oluyor” dedi.

Seçer yaptığı açıklamada; 
Konya’dan başlayarak bu yıl 21 
ülkede Kurban kesileceğini ve 
binlerce kişiye Kurban bereketi 
taşıyacaklarını söyleyerek; Dost 
Eli Derneğinin bu yılda kendi 
dinî bayramlarını sevinç ve hu-
zur içerisinde kutlamaya hasret 
kalanların yanında olacaklarını 
söyledi. Dernek, 2018 yılı Kur-
ban çalışmaları ile açlık sınırın-
daki Afrika ülkeleri başta olmak 
üzere gözyaşı, şiddet, savaş, 
ekonomik sıkıntı ve yoksulluğun 
gölgesinde bayram yapmaktan 
kurtulamayan kardeşlerimizin 

yanında olacak. Kurban çalış-
ması yapılacak ülkeler; Türkiye, 
Filistin, Bosna Hersek, Make-
donya, Kosova, Gürcistan, Togo, 
Moğolistan, Pakistan, Benin, 
Burkina Faso, Nijer, Çad, Etiyop-
ya, Tanzanya, Zimbabve, Bang-

ladeş, Suriye, Filipinler / Moro, 
Afganistan, Kazakistan, 

Kurban Bağış Bedelleri;
Yurt İçi: 900 TL.
Yurt Dışı: 580 TL.
Filistin : 1.800 TL.

n HABER MERKEZİ 

Hakkari’de 2 terörist 
etkisiz hale getirildi

‘Gürültü yapıyor’ diye 
vurulan eşek, tedavi edildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 40 teröris-
tin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hava ve kara unsurlarınca bin 985 operasyon düzenlendi

Bir haftada 40 terörist 
etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 2-9 Temmuz 
tarihlerinde düzenlenen operas-
yonlarda 40 terörist etkisiz hale 
getirildi. İçişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, son bir 
haftada bölücü terör örgütleriyle 
mücadele kapsamında Jandarma 
Özel Harekat, Polis Özel Harekat, 
Jandarma Komando Birlikleri ile iç 
güvenlik operasyonları çerçevesin-
de Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava 
ve kara unsurlarınca bin 985 ope-
rasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör 
örgütü PKK’ya yardım ve yataklık 
yaptıkları iddiasıyla 88, terör örgü-
tü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddi-
asıyla 51, Fetullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) ile mücadele kapsamında 
885, sol terör örgütleriyle mücade-
le kapsamında da 3 zanlı gözaltına 
alındı.

Gerçekleştirilen planlı operas-
yonlarda, bin 27’si terör suçları, 
47’si düzensiz göç ve 3 bin 267’si 
uyuşturucu ve kaçakçılık suçların-
dan olmak üzere 4 bin 341 kişi ya-
kalandı.

Düzenlenen iç güvenlik ope-
rasyonlarında 25’i ölü, 2’si sağ, 
13’ü teslim olmak üzere 40 terörist 
etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler 
arasında, terörden arananlar lis-
tesinde yeşil kategoride yer alan 
“Serdar” kod adlı Serkan Tan’ın da 
bulunduğu bildirildi.

Tunceli ve Hakkari’de yürütü-
len operasyonlarda, terör örgütü 
mensuplarınca kullanılan 6 sığı-
nak, barınak ve mağara ile tuzakla-
nan 3 el yapımı patlayıcı ve mayın 
imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 365 
kilogram patlayıcı madde, 23 el 
bombası, 20’si ağır ve uzun namlu-
lu toplam 28 silah ile bin 197 adet 

muhtelif mühimmat ele geçirildi.
UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uyuşturucu satıcıları ile kaçak-
çılara yönelik 2 bin 507 operasyon 
düzenlendi.

Operasyonlarda 562 kilogram 
esrar, 73 kilogram eroin, 8 kilog-
ram kokain, 4,6 kilogram afyon 
sakızı, 3,2 kilogram sentetik kan-
nabinoid (bonzai), 4,7 kilogram 
metamfetamin, 9 bin 344 ecstasy 
hap, 62 bin 416 captagon, 2 bin 
431 sentetik ecza, 1 milyon 53 bin 
550 kök kenevir bitkisi, 197 bin 
364 paket kaçak sigara ve 41 ton 
91 litre kaçak akaryakıt ele geçiril-
di.

Sokak satıcılarına yönelik okul 
çevreleri, parklar ve gençlerin yo-
ğun olarak bulunduğu yerlerde 
yapılan kontrol ve operasyonlar 
kapsamında 540 şüpheli gözaltına 
alındı.

Operasyonlarda 129 kilogram 
esrar, yarım kilogram eroin, 0,2 ki-
logram kokain, 3,2 kilogram sente-
tik kannabinoid, 0,3 kilogram me-
tamfetamin, 7 bin 21 ecstasy, 93 
captagon, 2 bin 287 sentetik ecza, 
2 bin 337 kök kenevir bitkisi ile 31 
tabanca ve tüfek yakalandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
Bölücü terör örgütleri FETÖ/

PDY, PKK/TAK, DEAŞ’ın pro-
pagandasını yapan, bu örgütleri 
öven, terör örgütleri ile iltisaklı 
olduğunu alenen beyan eden, hal-
kı kin, nefret ve düşmanlığa sevk 
eden, devlet büyüklerine hakaret-
lerde bulunan, devletin bölünmez 
bütünlüğüne ve toplumun can 
güvenliğine kasteden, nefret söy-
lemleri içeren 514 sosyal medya 
hesabı ile ilgili çalışma yürütüle-
rek, tespit edilen 313 kişi hakkında 
yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kap-
samında 407’si denizlerde olmak 

üzere 3 bin 673 kişi yakalandı, bu 
kişilere organizatörlük yaptıkları 
iddiasıyla da 47 kişi gözaltına alın-
dı.

ASAYİŞ VE NARKOTİK 
OPERASYONLARI

Kamu düzeninin sağlanması, 
suç ve suçlularla mücadele kap-
samında aranan şahısların yaka-
lanması ve süratle adalete teslim 
edilmelerinin sağlanması amacıy-
la ülke genelinde 4 Temmuz’da 
“Aranan Şahısların Yakalanmasına 
Yönelik Operasyon” gerçekleştiril-
di

6 bin 832 personelin katıldığı 
uygulamada, bin 314 şüpheli ya-

kalandı.
Genel asayiş ve kamu düzeni-

nin devamının sağlanması, yerli 
ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu 
ve güvenli bir şekilde tatil ve alış-
verişlerini yapabilmeleri, seyahat 
edebilmeleri amacıyla 34 ilde 7 
Temmuz’da 18 bin 704 personelin 
katılımıyla “Turizm Uygulaması” 
gerçekleştirildi.

Uygulamada, 254 bin 217 şüp-
heli, 60 bin 916 araç ve 11 bin 117 
umuma açık iş yeri kontrol edildi. 
Denetimlerde aranan 517 şüpheli 
yakalanırken, 214 araca işlem ya-
pıldı. Toplam 520 bin 640 TL para 
cezası uygulandı.  n AA

Beyşehir ilçesinde, yola çıkan yaban 
domuzlarına araç çarptı, 10 hayvan telef 
oldu. 

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz 
tespit edilemeyen 07 HPZ 17 plakalı mi-
nivan, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 
2. kilometresinde, yolun karşısına geçme-
ye çalışan yaban domuzu sürüsüne çarptı. 
Kaza sonucu sürüdeki 10 yaban domuzu 
telef oldu. Telefat nedeniyle yoldaki ulaşım 
da aksadı. Yola saçılan yaban domuzları te-
mizlendikten sonra karayolu yeniden ulaşı-
ma açıldı.  n AA

Akşehir’de meydana gelen trafik kaza-
sında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 
Ramazan Ç yönetimindeki  42 UR 849 pla-
kalı otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki 42 
UG 754 plakalı kamyonet  Engeli Mahal-
lesi kavşağında çarpıştı. Kazada iki sürücü 
ile araçlarda bulunan  Hatice Ç, Havva A, 
Semra Y ve Saniye Y yaralandı.

Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı.
n AA

Yaban domuzları
kazaya neden oldu 

Akşehir’de kaza:
6 kişi yaralandı 

Dağda, yediği gıdadan zehirlenen şahıs, askeri heli-
kopter ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldı-
rıldı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Avcı (55) hayvan satın 
almak için arkadaşıyla Konya-Antalya il sınırlarındaki bir 
yaylaya gitti. Dağlık alanda yemek yiyen Avcı, bir süre 
sonra rahatsızlandı. Arkadaşının cep telefonuyla yardım 
istemesi üzerine kara ulaşımının bulunmadığı dağlık ala-

na UMKE ekipleri ve askeri helikopter sevk edildi.
Yerleri tespit edildikten sonra askeri helikoptere alınan 

Avcı ve arkadaşı, Beyşehir’e götürüldü. 75’inci Yıl Cum-
huriyet Stadyumu’na iniş yapan helikopterden ambulan-
sa alınan Avcı, daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

Avcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  n AA

Zehirlendi, askeri helikopterle 
hastaneye kaldırıldı 

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, terörden arananlar listesinde yeşil kategori-
de yer alan “Serdar” kod adlı Serkan Tan’ın da bulunduğu bildirildi.

21 ülkeye kurban bereketi taşınacak 
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TÜİK verilerine göre 2017’de Konya önemli yıl geçirdi. Nüfus 2 milyon 180 bine çıktı, okur-yazar oranı ise yüzde 97,2’ye yükseldi. 2017’de 
evlenme hızı artarken, boşanmalar da azaldı. Üzücü kazalarda meydana geldi, 325 kişi kazalarda hayatını kaybetti. İşsizlik oranı da düştü 

2017’nin Konya rakamları!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü 2017 yılına 
ait istatistikleri açıkladı. Açıklanan 
istatistiklere göre Konya’nın nüfusu 
2017 yılsonu itibariyle 2 milyon 180 
bine yükselerek kilometreye düşen 
kişi sayısı 56 olarak hesaplandı. 6 aş 
üstü Okuryazar Nüfus Oranı 2014 
yılında yüzde 97,2 iken 2017 yılı iti-
bariyle yüzde 97,7’ye yükseldi.2017 
yılında ölüm nedenleri arasında en 
fazla dolaşım sistemleri hastalıkları 
yer alırken, trafik kazalarında 325 
kişi hayatını kaybetti. Konya’da bir 
önceki aya göre fiyatı en çok artan 
maddeler arasında kuru soğan, sivri 
biber, patates, tavuk eti, yumurta yer 
aldı. Diğer önemli  istatistikleri ise şu 
şekilde derledik;

NUFÜS ORANLARINDA
 ARTIŞ YAŞANDI

Konya’nın nüfusu 2017 yılı iti-
bariyle 2 milyon 180 bine yükseldi. 
2016 -2017 yıllarında, nüfus artış 

hızı binde 8,7 olurken, kilometreye 
düşen kişi sayısı son sayımlarda 56, 
ortalama hane halkı büyüklüğü yüz-
de 3.49 olarak belirlendi. 

Diğer nüfus verileri ise şu şekilde 
yer aldı; 

Konya’nın 2016-2017 yılında al-
dığı göç yüzde 53.0, verdiği göç yüz-
de 56.6 

Eğitim durumuna göre aldığı 
göç, 2017 (6 ve daha yukarı yaştaki 
nüfus): Okuma yazma bilmeyen 396, 
okuma yazma bilen fakat bir okul bi-
tirmeyen 2 bin 984, ilkokul 6 bin 29, 
ilköğretim 3 bin 726, ortaokul veya 
dengi meslek ortaokul 2 bin 197, 
lise ve dengi meslek okulu 20 bin 
48, yüksekokul veya fakülte 11 bin 
939, yüksek lisan 1303, doktora 202, 
bilinmeyen 184.  Eğitim durumuna 
göre verdiği göç, 2017 (6 ve daha 
yukarı yaştaki nüfus): Okuma yazma 
bilmeyen 350, okuma yazma bilen 
fakat bir okul bitirmeyen 2 bin 921, 

ilkokul 6 bin 39, ilköğretim 3 bin 952, 
ortaokul veya dengi meslek ortaokul 
2 bin 181, lise ve dengi meslek okulu 
19 bin 130, yüksekokul veya fakülte 
16 bin 255, yüksek lisans 1743, dok-
tora 223, bilinmeyen 186. 

OKURYAZAR NUFÜS ORANI; 
YÜZDE 97,7

6 aş üstü Okuryazar Nüfus Oranı 
2014 yılında yüzde 97,2 iken 2017 
yılı itibariyle yüzde 97,7’ye yüksel-
di. İlgili öğrenim türündeki yaş gru-
bunda bulunan öğrencilerin, bu yaş 
grubundaki nüfusa oranı yani net 
okullaşma oranı; ilkokulda yüzde 
89.0, ortaokulda yüzde 95.7, lise de 
ise yüzde 84.7 oldu. 2016-2017 yılı 
itibariyle öğretmen başına düşen öğ-
renci sayısı ilkokulda 15, ortaokulda 
15, lise de 12 olarak belirlendi. 

ÖLÜM EN ÇOK DOLAŞIM SİSTEMİ 
HASTALIKLARINDAN KAYNAKLANDI

Konya’da 2017 yılında ölüm ne-
denleri arasında en fazla dolaşım 

sistemleri hastalıkları yer aldı. Buna 
göre Dolaşım Sistemi Hastalığından 
ölenler yüzde 37.1, tümör 18.9, solu-
num sistemi hastalıkları 13.3, endok-
rin hastalıkları 5.8, Sinir sistemi ve 
duyu organları hastalıkları 5.1, Dışsal 
yaralanma nedenleri ve zehirlenme-
ler 5.5 ve diğer hastalıklar 14,3 oldu. 
Kaba doğum hızı diğer yıllara göre 
azalarak, binde 16.2, Bebek ölüm 
hızı binde 9,6 olarak diğer yıllara göre 
yükseldi. 
EVLENME HIZI ARTTI, BOŞANMA HIZI 

AZALDI
2017 yılı kaba evlenme hızı bin-

de 8.3 arttı. Ortalama evlenme yaşı 
damatta 28, gelinde ise 25 olarak be-
lirlendi. Kaba boşanma hızı da binde 
1,62 olarak geçmiş yıllara göre düşüş 
gösterdi. 

İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ
Türkiye geneli işsizlik oranı yüz-

de 10.9, istihdam oranı yüzde 47.1, 
işgücüne katılma oranı ise yüzde 

52.8 oldu. Konya ve Karaman bölge-
lerinde işsizlik oranı yüzde 5.9, tarım 
dışı işsizlik oranı yüzde 7.8, istihdam 
oranı yüzde 47,3, işgücüne katılma 
oranı ise yüzde 50.3 olarak belirlen-
di. Buna göre diğer yıllara göre Kon-
ya’da işsizlik oranı düştü. 

FİYATI EN ÇOK ARTAN 
MADDE; KURU SOĞAN

Konya’da bir önceki aya göre fi-
yatı en çok artan maddeler arasında 
kuru soğan yer aldı. Maddelerin de-
ğişim oranları şu şekilde sıralandı; 
Kuru soğan yüzde 99.78, sivri bi-
ber 81.73, patates 72.11, tavuk eti 
9.10, yumurta 7,13. Bir önceki aya 
göre fiyatı en çok azalan maddeler 
ise (yüzde) ; patlıcan -5.27, Gömlek 
(kadın için) -5.04, ayakkabı (çocuk 
için) -3.85, ceket (erkek için) -3.46, 
spor ayakkabısı (çocuk için) -2.17 
oldu. 2018 (Ocak-Mayıs) ayları arası 
hesaplamalara göre Konya,  727 mil-
yon dolarlık ihracat yaptı. İthalat ise 

429.1 milyon dolar olarak belirlendi. 
12 BİN 460 KONUT SATIŞI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konya’da yapı kullanım izin bel-

gesi verilen yapıların toplam yüzöl-
çümü 5 milyon 871 bin 504 metre-
kare oldu. 22 bin 482 daireye de yapı 
kullanım izin belgesi verildi. 2018 
(Ocak-Mayıs) 12 bin 460 konut satışı 
gerçekleşti. 

325 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Konya’da geçtiğimiz yıl trafik ka-

zalarında 325 kişi hayatını kaybeder-
ken, 11 bin 632 kişide yaralandı. 6 
bin 680 tane de ölümlü yaralanmalı 
trafik kazası gerçekleşti. 

13 BİN 899 DEKAR ALAN EKİLDİ
İstatistiklere göre 2017 yılı top-

lam tarım alanı 18 bin 862 dekar, 
ekili alan ise 13 bin 899 dekar olarak 
hesaplandı. Ayrıca Konya’da 868 bin 
sığır, 1 milyon 895 bin koyun, 240 
bin de keçi bulunuyor. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Anayasada yapılan değişikliklere 
uyum sağlanması amacıyla bazı ka-
nun ve kanun hükmünde kararna-
melerde değişiklik yapılması hakkın-
daki 703 sayılı KHK, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz 
konusu KHK ile bazı bakanlık ve ku-
rumların teşkilat ve görevleri hakkın-
daki kanunlar yürürlükten kaldırıldı, 
bazı bakanlık teşkilatları birleştirildi. 
Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik ba-
kanlıklarının teşkilat kanunlarındaki 
düzenlemeyle iki bakanlık, “Çalışma, 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” 
adı altında bir araya getirildi.

Maliye Bakanlığı yapılan değişik-
likle “Hazine ve Maliye Bakanlığı” adı-
nı alırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarının 
teşkilat ve görevlerine ilişkin yasal dü-
zenlemeler yürürlükten kaldırıldı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, düzenlemeyle Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı adıyla gö-
reve devam ederken, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının adı Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığına ilişkin düzen-
lemelerde ise Ticaret Bakanlığına atıf 
yapıldı. Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname yürürlükten kaldırıldı. 

Kapatılan Basın Yayın ve En-
formasyon Genel Müdürlüğüne ait 
her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve 
malzeme, her türlü borç ve alacaklar, 
hak ve yükümlülükler bu Kanun Hük-
münde Kararname yürürlüğe girdiği 
tarihte hiçbir işleme gerek kalmak-
sızın Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığına devredildi.

AB BAKANLIĞI KALDIRILDI
Avrupa Birliği (AB) Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 634 
sayılı KHK, bugün yayımlanan 703 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile yürürlükten kaldırıldı. 

“Anayasada Yapılan Değişiklikle-
re Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-

namelerde Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname” 
Resmi Gazete’nin son mükerrerinde 
yayımlandı.  703 sayılı KHK ile 3 Ha-
ziran 2011 tarihli ve 634 sayılı AB Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname 
yürürlükten kaldırıldı.

MGK KANUNU YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILDI

KHK ile “2945 sayılı Milli Güven-
lik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu” 
yürürlükten kaldırıldı. Genelkurmay 
Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait 
Kanun ile Yüksek Askeri Şuranın Ku-
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
yürürlükten kaldırıldı. Bunlara ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yü-
rürlüğe girinceye kadar söz konusu 
kanun hükümlerinin uygulanması 
devam edecek.

TSK PERSONEL
 KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu’nda da bazı düzen-
lemeler yapıldı. General ve amiraller 
de dahil subayların rütbe bekleme sü-
relerine ilişkin yapılan düzenlemeyle, 
bu süreler Cumhurbaşkanı kararıyla 
uzatılıp kısaltılabilecek.

Muvazzaf subayların terfilerinin 
her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı 
günü yapılmasına yönelik düzenleme 
kaldırılırken, orgeneral-oramirallerin 
Genelkurmay Başkanlığına atanmala-
rı için belirlenen yaş haddi 67 olarak 
korundu. Genelkurmay Başkanlığına 
atanan orgeneral-oramirallerin gö-
revde kalma süresi ise söz konusu 
Kanunda belirlenen bekleme sürele-
rinden hariç tutuldu.

“MİT MÜSTEŞARLIĞI”
 BAŞKANLIK OLDU 

1 Kasım 1983 tarihli ve 2937 
Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 
Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda 
bazı değişiklikler yapıldı.

“Milli İstihbarat Teşkilatı Müs-
teşarlığı” ibaresi “MİT” şeklinde, 
“Müsteşar” ibaresi “Başkan” şeklin-

de, “Milli İstihbarat Teşkilatı” ibaresi 
“MİT” şeklinde değiştirildi.

“MİT Müsteşarı” ibarelerinin yeri-
ni “Teşkilat Başkanı” ibaresi aldı. 

Eklenen geçici maddeyle Milli İs-
tihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve Müs-
teşar Yardımcılarının kadro unvanı, 
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve 
Başkan Yardımcısı şeklinde değiştiril-
di. Halen anılan kadrolarda bulunan-
lar başka bir işleme gerek kalmaksızın 
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve 
Başkan Yardımcısı kadrolarına atan-
mış sayıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başka-
nı ve Başkan Yardımcısına, sırasıyla 
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve 
Müsteşar Yardımcısı için ilgili mev-
zuat hükümlerinde kadrosuna bağlı 
olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak 
ve yardımlar kapsamındaki ödemeler 
aynı usul ve esaslar çerçevesinde ya-
pılacak. 

Bu ödemelerden vergi ve diğer 
kesintilere tabi olmayanlar, bu mad-
deye göre de vergi ve diğer kesintilere 
tabi olmayacak. Bunlar, emeklilik hak-
ları bakımından da sırasıyla Milli İstih-
barat Teşkilatı Müsteşarı ve Müsteşar 
Yardımcısına denk kabul edilecek.

Diğer mevzuatta Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarına ve Müsteşar 
Yardımcılarına yapılan atıflar, Milli 

İstihbarat Teşkilatı Başkanına ve Baş-
kan Yardımcılarına yapılmış sayılacak.

TOKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞINA BAĞLANDI

Daha önce Başbakanlığa bağlı 
olan TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına bağlandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
ilişkin KHK’da yayımlanan diğer dü-
zenlemeler kapsamında 644 sayılı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname yürürlükten 
kaldırıldı. Öte yandan KHK’da 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu’nda yer alan bazı düzen-
lemelere göre Maliye Bakanlığınca 
yürütülen taşınmazlara ilişkin bazı 
hükümler de Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığına devredildi.  Buna göre, Ka-
nun’un 45’inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” 
ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı” şeklinde değiştirilerek, madde, 
“Genel yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu 
kıldığı durumlarda gereken nicelikte 
ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, 
yurt içinde veya yurt dışında, bedelle-
rini peşin veya taksitle ödeyerek veya 
finansal kiralama suretiyle edinebi-
lirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın 

alma veya kamulaştırma işlemlerini 
yetki devri yoluyla bir başka kamu 
idaresi eliyle yürütebilir. Genel büt-
çe kapsamındaki kamu idarelerinin 
edindiği taşınmazlar Hazine adına, 
diğer kamu idarelerine ait taşınmaz-
lar ise tüzel kişilikleri adına tapu sici-
linde tescil olunur. Hazine adına tescil 
edilen taşınmazlar Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca yönetilir. Bu tescil iş-
lemleri, adına tescil yapılan idarenin 
taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili 
birimine bildirilir.” şeklinde düzen-
lendi.  Ayrıca aynı maddenin kamu 
idarelerinin ihtiyaç fazlası taşınırları 
devrine ilişkin üçüncü fıkrasında yer 
alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi 
de “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” 
şeklinde değiştirildi. Böylece devre-
dilmeyecek taşınır ve taşınmazlarla 
devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul 
ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğınca belirlenecek. 

Ayrıca kanunun 46’ncı maddesi-
nin birinci fıkrasında da düzenlemeye 
gidilerek, “Maliye Bakanlığı” ibaresi 
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şek-
linde değiştirilerek, genel bütçe kap-
samındaki kamu idarelerinin her tür-
lü taşınır ve taşınmazlarının satışına 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili 
olacak. 

Aynı kanunun 47’inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle de 
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşın-
mazlarla devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu 
ihtiyaçları için gerekli olmayanların 
tahsisini kaldırmaya Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı, diğer taşınmazları 
tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya 
ise maliki kamu idaresi yetkili olacak. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
esas ve usuller ise Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenecek.  703 sayılı KHK’ya göre, 
112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız ih-
barla meşgul edenlere de valiliklerce 
250 lira idari ceza uygulanacak.

YENİ KHK İLE NÜKLEER DÜZENLEME 
KURUMU OLUŞTURULDU

Resmi Gazete’nin mükerrer sa-
yısında yayımlanan 702 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile nükleer 
enerji ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve 
düzenlemek üzere Nükleer Düzenle-
me Kurumu oluşturuldu. Söz konusu 
702 sayılı KHK, Resmi Gazete’nin 
mükerrer sayısında yayımlandı. Buna 
göre, ilgili KHK ve diğer mevzuat-
la verilen görevleri yerine getirmek 
ve yetkileri kullanmak üzere, nükle-
er enerji sektöründeki faaliyetler ile 
radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri 
düzenlemek ve denetlemek amacıy-
la NDK kuruldu. Cumhurbaşkanınca 
belirlenen bakanlıkla ilişkili Kurum, 
kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve 
mali özerkliğe sahip bir yapıya sahip 
olacak. Nükleer Düzenleme Kurulu 
ile Başkanlıktan oluşacak Kurumun 
merkezi Ankara olacak. NDK’nin dü-
zenleyeceği faaliyet, konu ve alanlar 
ile Kurumun görev ve yetkileri Cum-
hurbaşkanınca belirlenecek. Nükleer 
Düzenleme Kurulu, biri başkan ve 
biri ikinci başkan olmak üzere toplam 
5 üyeden oluşacak. Kurulun üyeleri 
Cumhurbaşkanınca atanacak. Cum-
hurbaşkanı atama ile birlikte, başkanı 
ve ikinci başkanı görevlendirmiş ola-
cak. 

KHK kapsamında Türkiye’nin 
taraf olduğu Nükleer Güvenlik Söz-
leşmesi yanında, AB İlerleme Rapor-
ları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
INIR Misyon Raporu ve 10. Kalkınma 
Planı’nda nükleer alanda bağımsız bir 
düzenleme kurumunun kurulması ve 
bu sektörde yetkili düzenleyici kuru-
luş ile bu alanda çalışma ve uygula-
malar yapan kuruluşlar ayrıştırılmış 
olacak. Öte yandan söz konusu KHK 
ile NDK’nin kendisine verilen görev-
leri yerine getirirken ihtiyaç duyacağı 
her türlü teknik destek, analiz, da-
nışmanlık, denetim, eğitim ve serti-
fikalandırma gibi hizmetleri yapması 
amacıyla paylarının en az yüzde 51’i 
Kuruma ait olan Nükleer Teknik Des-
tek AŞ (NÜTED AŞ) adlı ile bir anonim 
şirket kuruldu.
n AA 

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan 703 sayılı KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kal-
dırıldı. 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile nükleer enerji ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve düzenlemek üzere Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu

Yeni sistemde yeni teşkilat!
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HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

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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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

 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

BAKIM VE ONARIM USTASI
Genel nitelikler
Fabrika bakim onrımda tecrübe kazanmış,
Montaj, kurulum arıza giderme, periyodik bakım 
konularında deneyim sahibi
Askerlik hizmetini tamamlamış,
 İş güvenliği ve güvenli çalışma konusunda bilinçli,
Mesleki Yeterlilik Belgesi ( Endüstri Meslek Lisesi/
Meslek Yüksekokulu Diplaması veya Ustalık/Kalfalık 
Belgesi )
Konya’da ikamet eden,

İşin tanımı
Fabrika genelindeki periyodik bakım faaliyetlerini 
gerçekleştirmek, arızaları tespit etmek ve gidermek, 
mevcut makine ve ekipmanlarn planlı, arızi ve 
peryodik bakım faaliyetlerini yürütebilecek,

Tel: 0332 342 00 77 
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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

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.  
bünyesinde Gıda Temizlik ve Kozmetik Sektöründe bayilik-
leri bulunan firmamızda görevlendirilmek üzere,  

  • Depo içerisinde çalışacak,
  • 21 – 40 yaş arası,
  • Askerliğini yapmış,

BAY DEPO
PERSONELLERİ  

arıyoruz.

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

Karatay / KONYA

ELEMAN ARANIYOR
KONSA GIDA KOZMETİK LOJİSTİK VE PLASTİK SAN. TİC. 
A.Ş.  PLASTİK GRUBU bünyesinde Gıda Ambalajı üretimi 
yapan firmamızda görevlendirilmek üzere,   

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

VASIFSIZ BAY İŞÇİLER  

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

Tel : 0533 154 86 10  Selçuklu / KONYA

Çukur Göleti'ne 20 bin 
yavru sazan bırakıldı 

Çukur göletine İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
20 bin yavru sazan balığı bırakıl-
dı. Konu hakkında İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünden yapı-
lan açıklamada, “Bakanlığımız tara-
fından yürütülen "Su Kaynaklarının 
Balıklandırılması Projesi" kapsamın-
da Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tara-
fından yetiştirilen 20 bin pullu sazan 
yavrusu Çukur göletine bırakılmıştır. 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü Kepez Biriminde 
üretilmiş olan pullu sazan yavruları, 
İl Müdürlüğümüz görevlilerince An-
talya’dan teslim alınarak, aynı gün 
ilimize getirilmiştir. Yavru balıklar 
İl Müdürü Orhan Özçalık ile teknik 
elemanlarında katılımıyla Çukur 
göletine bırakılmıştır. Su ürünleri 
kaynaklarının ve su ürünlerinin sür-
dürülebilir olarak kullanılabilmesi, 
gelecek nesillere aktarılması, iç su 
ürünleri stoklarının takviye edilme-
si, göl ekosisteminin canlı tutulması, 
göl ve göletlerdeki balık popülasyo-
nun desteklenmesi amacıyla her yıl 
göl ve göletlerimize yavru balıklar 
bırakılmaktadır” denildi.  n İHA 
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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

‘Engellilerin başarıları
her zaman takdire şayan’

Seydişehir  Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Karakavak Mahal-
lesi’nde ikamet eden işitme ve ko-
nuşma engelli  Aysun Uçan’ı ziya-
ret etti. Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, engelli vatandaşlara çat kapı 
ziyaretlerine devam ediyor.  Baş-
kan Tutal, Karakavak Mahallesinde 
yaşayan Uçan ailesinin 18   yaşın-
daki doğuştan işitme ve konuşma 
engelli kızı Aysun Uçan’ı ziyaret 
etti, ailesinden bilgi aldı. 7 çocuklu 
Uçan ailesinin iki çocuğunun işitme 
engelli olduğunu öğrenen Başkan 
Tutal, “Asli görevlerimizin yanı sıra 
yaşlı , hasta  ve engelli vatandaşla-
rımızın evlerini ziyaret ederek so-
run ve sıkıntılarını yerinde dinleyip 
çözüm buluyoruz” dedi.

Kız Meslek Lisesi 11 sınıf öğ-
rencisi olan Aysun  Uçan’ın ders-
lerinde başarılı olduğunu ve te-
şekkür aldığını öğrenen Başkan 
Tutal; kızımız maşallah başarılı 
teşekkür almış. Özel alanda ders 

almadan karma bir sınıfta teşekkür 
almak gerçekten çok güzel. Tebrik 
ediyorum.Allah yardımcısı olsun. 
Kızımız zeki ve çalışkan bunu göz-
lerindeki canlılıktan gözlemleyebi-
liyoruz” dedi.

Eğitim konusunda engelli kar-
deşlerimizin başarısını her zaman 
takdir ediyoruz diyen Başkan Tutal, 
“Engelli kardeşlerimizi eğitimde 
başarıları her zaman takdire şa-
yan. Allah bu kardeşlerimizin her 
zaman yardımcısı oluyor. Belediye 
olarak kendilerinin ihtiyaç duyduk-
ları her an yardımlarına hazırız” 
şeklinde konuştu. 

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal’ın kendilerine yaptığı ziyaretten 
memnun kalan İnşaat Ustası Baba 
Osman Uçan; Biz Seydişehir’e 
Van’dan geldik. Seydişehir güzel 
bir ilçe. Ben Başkanımıza evimize 
yapmış olduğu ziyaretten dolayı te-
şekkür ediyorum “dedi.
n HABER MERKEZİ 

Karaaslan Hobi Bahçelerinin yanı başında 97.500 metrekarelik alanda hizmete açılan Karaaslan 
Piknik Bahçesi vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşlar Başkan Hançerli’ye teşekkür etti

Karatay Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan Karatay Ka-
raaslan Piknik Bahçesi Konya’nın en 
gözde mekanları arasına girdi. Gün-
lük yaşamın stresinden uzaklaşıp 
nefes almak isteyenlerin yeni adresi 
100’er metrekarelik 454 adet piknik 

bahçesinin yer aldığı; içerisinde man-
gal yeri, kamelya, lavabo ve peyzaj 
bitkileri, ortak alanlarda ise fitness ve 
çocuk oyun alanı mescit gibi sosyal 
donatı alanlarıyla şehrin yeni cazibe 
merkezi olan Karaaslan Piknik Bah-
çesi oldu. 

YENİ KONSEPT PİKNİK BAHÇESİNE 
YOĞUN İLGİ

Piknik anlayışına yeni bir yakla-
şım getiren Karaaslan Piknik Bah-
çesi, Konya’da büyük bir ihtiyacı 
karşıladı. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli konu ile ilgili yaptı-
ğı açıklamada yaz aylarında ailelerin 
sadece kendilerinin kullanabileceği 
bir alanda piknik yapma ihtiyacını 
karşılamak için farklı bir konsepti 
hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan 
Hançerli; Karatay Belediyesi tarafın-
dan Konya’ya kazandırılan; Karaas-
lan Piknik Bahçesi’nin hafta sonunu 
fırsat bilen vatandaşlar tarafından 
ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. 
Başkan Mehmet Hançerli, Karatay 
Belediyesi tarafından yapımı gerçek-
leştirilen park alanlarının 7’den 70’e 
vatandaşlar tarafından yoğun ilgi 
gördüğünü söyledi. 
BÖLGEYE YENİ BİR YÜZ KAZANDIRILDI

Başkan Mehmet Hançerli, Ka-
ratay Karaaslan Piknik Bahçelerinin 
şehre nefes aldırarak bölgeye yeni ve 
farklı bir yüz kazandırdığını söyledi.  
Başkan Hançerli, Şehir, Adalet ve 
Olimpiyat Parkı gibi büyük parkların 
yoğun talep gördüğünü hatırlatarak; 
Konya’da bir ilk olan piknik bahçe-
sinde vatandaşların aileleriyle birlikte 
güzel bir gün geçirdiklerini belirte-
rek; piknik alanları boşaldığında yeni 
bir ailenin gelip pikniğini yapabildi-
ğini kaydetti. Başkan Hançerli şöyle 
devam etti: “Vatandaşlarımız için 
şehrin stresinden uzak ailece ziyaret 

edip keyif alacakları sosyal alanlar 
oluşturduk. Vatandaşlarımızı mutlu 
görmek bizleri de hizmet verme nok-
tasında daha çok motive ediyor.”

KARATAY YEŞİL
 KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Başkan Mehmet Hançerli, Kara-
tay’ı modern bir geleceğe taşırken, 
ilçeyi ‘Yeşil’ kimliğiyle yeniden bu-
luşturduklarını hatırlatarak, ağaçlan-
dırma ve peyzaj çalışması da yapılan 
parklar içerisinde, ailelerin rahatça 
dolaşabileceği geniş yürüyüş yolla-
rı ve dinlenme alanlarının bulun-
duğunu kaydetti. Başkan Hançerli 
Konya’nın eskiden asfalt yeşil alan 
gibi ihtiyaçları olduğunu dile getire-
rek; yaşanan gelişim ve bu gereksi-
nimlerin karşılanmasının ardından 
artık piknik alanlarına büyük ihtiyaç 
duyulduğunu vurguladı. Başkan 
Hançerli, daha fazla piknik alanına 
duyulan ihtiyaç nedeniyle Karaaslan 
Piknik Bahçesini yaptıklarının altını 
çizdi. Başkan Hançerli, piknik bahçe-
lerinin artan ihtiyaca bağlı olarak ile-
ride daha da çoğalabileceğini belirtti.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN 
HANÇERLİ’YE TEŞEKKÜR

Karatay Karaaslan Piknik Bahçe-
sinin açılmasıyla birlikte şehre yeni 
bir nefes geldiğini ifade eden vatan-
daşlar ise, bu parkın açılmasından 
dolayı mutluluk duyduklarını ifade 
ederek Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ 

Piknik Bahçesi’ne tam not 



10 TEMMUZ 201812 HABER 

Tekirdağ’da meydana gelen tren 
kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi. 
Kaza, Çorlu ile Muratlı arasındaki 
Sarılar Mahallesi mevkiinde dün ak-
şam 17:00 sularında meydana gel-
di. Uzunköprü-Halkalı arasında 362 
yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 
tren Balabanlı-Çorlu arasında aşırı 
yağmur yağışları nedeniyle menfez 
ile ray arasındaki toprağın boşalma-
sı nedeni ile raydan çıkıp devrildi. 
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan düzenledikleri 
basın toplantısında ölü sayısının 24'e 
yükseldiğini ve 338 kişinin de yara-
landığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
kurtarma faaliyetlerine katıldı. 
TSK'Dan yapılan açıklamada, "Türk 
Silahlı Kuvvetlerince Çorlu/Tekirdağ 
bölgesinde yaşanan tren kazasındaki 
yaralıların tahliye işlemlerine heli-
kopterlerle destek sağlanmaktadır" 
denildi. 

2 MAKİNİST VE 1 ŞEFİN 
İFADESİ ALINDI 

Tekirdağ’daki tren faciasıyla il-
gili 2 makinist ve bir şef jandarma 
ekiplerince ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. Sefer kontrollerin-
den sorumlu 3 kişinin de ifadeleri-
ne başvuruluyor.  Tekirdağ’ın Çorlu 
ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında 
meydana gelen tren faciasıyla ilgili 
2 makinist ve bir şef jandarma ekip-
lerince ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. Çerkezköy’de sefer 
kontrollerinden sorumlu 3 kişinin 
de ifadelerine başvuruluyor. Tren 
faciasıyla ilgili bilirkişilerle yapılacak 
toplantıdan sonra 3 kişinin durumları 
hakkında karar verileceği öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ AŞIRI YAĞIŞ 
NEDENİYLE MENFEZ İLE RAY 

ARASINDAKİ TOPRAĞIN BOŞALMASI 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanlığınca Tekirdağ'daki 
tren kazasının aşırı yağış nedeniyle 
menfez ile ray arasındaki toprağın 
boşalması nedeniyle meydana geldi-
ğinin belirlendiği bildirildi. Bakanlık-
tan yapılan yazılı açıklamada, Uzun-
köprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 
yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 
12703 nolu trenin Balabanlı-Çorlu 
arası 162. kilometrede seyri esna-
sında, saat 17.00 sıralarında dizide 
bulunan 5 vagonun raydan çıkarak 
devrildiği belirtildi.

Kazanın aşırı yağış nedeniyle 
menfez ile ray arasındaki toprağın 
boşalması dolayısıyla meydana geldi-
ğinin tespit edildiği ifade edilen açık-
lamada, arama kurtarma ekiplerinin 
kaza yerine intikal ettiği, yaralılara 
gerekli müdahalelerin hızla yapıldığı 
kaydedildi.

İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme bakanlıkla-
rının koordineli şekilde çalışmalara 
başladığının vurgulandığı açıklama-
da, Sağlık Bakanlığının ambulans 
helikopterleri ile İçişleri Bakanlığının 
kurtarma helikopterlerinin de olay 
yerine vardığı bildirildi. Açıklamada, 
TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım 

ekibinin Halkalı'dan hareket ettiği, 
Alpullu'dan arama kurtarma araç-
larının da olay yerine sevk edildiği 
belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, An-
kara’dan hareket ederek kaza yerine 
gittiğinin aktarıldığı açıklamaya şöyle 
devam edildi:

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığında Müsteşar Suat 
Hayri Aka başkanlığında kriz merkezi 
oluşturulmuştur. Çorlu’da ise Tekir-
dağ Valisi Mehmet Ceylan başkan-
lığında kriz merkezi kurulmuş olup 
bakanlığımız ile koordineli şekilde 
çalışmaları sürdürmektedir. Kazayla 
ilgili gelişmeler yakıdan takip edil-
mekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler 
edinildikçe gerekli açıklamalar kriz 
merkezimiz tarafından yapılacaktır."

TREN KAZASI SONRASI TÜM 
İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Tekirdağ'da tren kazası sonrası 

tüm imkanlar seferber edildi. Bölge-
ye çok sayıda ambulans sevk edildi. 
Jeneratörler iş makineleriyle kaza 
bölgesine taşındı.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı 
Recep Akdağ, kazaya ilişkin, "Bu ka-
zada arama kurtarma çalışmaları 9 
Temmuz 06.00 itibarıyla tamamlan-
mış durumdadır. Kaza sonucunda 24 
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 
Hastanede müracaatı gerçekleşen 
vatandaşlarımızın müşahadeleri ve 
gerekli tedavileri de devam etmek-
tedir." dedi.

Akdağ, Çorlu Kaymakamlığında 
oluşturulan Tekirdağ Valiliği Kriz Yö-
netim Merkezi'nde düzenlenen basın 
toplantısında, dün 17.20 sıralarında 
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aşırı yağış 
sebebiyle menfez altı toprak kayması 
sonucu tren kazası meydana geldiği-
ni söyledi.

 TREN KAZASI SONRASI ENKAZ 
KALDIRMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Çorlu ilçesinde meydana gelen 
tren kazası sonrasında yürütülen 
arama kurtarma çalışmalarının ar-
dından, enkaz kaldırma ve onarım 
çalışmaları başladı.

Kazanın büyük bir üzüntüye ne-
den olduğunu belirten Akdağ, "Bu 
kazada arama kurtarma çalışmaları 9 
Temmuz 06.00 itibarıyla tamamlan-

mış durumdadır. Kaza sonucunda 24 
vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 
Hastanede müracaatı gerçekleşen 
vatandaşlarımızın müşahadeleri 
ve gerekli tedavileri de devam et-
mektedir. Hasta yakınları Sağlık Ba-
kanlığımızın 184 numaralı telefon 
hattından hastanedeki yakınlarının 
durumları ile ilgili bilgi alabilirler. 
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet temenni ediyoruz. 
Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı 
diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar 
diliyoruz." diye konuştu. Konu ile ilgi-
li adli ve idari soruşturmanın titizlikle 
devam ettiğini aktaran Akdağ, şun-
ları kaydetti:"Tekirdağ Valiliğimizde 
kurulmuş olan kriz yönetim merkezi, 
meselenin en başından itibaren me-
seleye etkin ve hızlı biçimde müda-
hale etmiştir. Ankara'dan değerli 
bakanlarımız, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanımız Ahmet Ars-
lan ve Sağlık Bakanımız Ahmet De-
mircan olay mahaline intikal etmişler 
ve hem gerekli incelemeleri yap-
mışlar hem de buradaki verilen hiz-
metlere, yapılan çalışmalara destek 
olmuşlardır. Ben olay olduğu anda 
Kayseri'deydim, Kayseri'den olay ma-
haline intikal ettim. Bütün bir gece 
boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Sayın Başbakanımız meseleyi ya-
kından takip ettiler. Kendilerini bir-
kaç defa bilgilendirdik, talimatlarını 
da aldık. Elbette AFAD, jandarma-
mız, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 
112 ekipleri, Ulaştırma Bakanlığımı-
zın ekipleri ve diğer kamu kuruluşla-
rımızın ilgili ekipleri çok yönlü olarak 
birbirlerine destek olacak şekilde me-
seleye süratle müdahil olmuşlardır. 
Yağış sebebiyle zeminin çok yumu-
şak olması başlangıçta bazı zorluk-
lara yol açmışsa da ifade ettiğim gibi 
süratli ve etkin bir müdahale kazanın 
hemen akabinde gerçekleştirilmiştir. 
Tekrar hayatını kaybeten bütün kar-
deşlerimize rahmet, yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyorum." 

Bir gazetecinin, "Kaza ile ilgili 
gözaltı işlemi olup olmadığı" sorusu 
üzerine Akdağ, savcılığın gerekli ça-
lışmayı yaptığını bildirdi. 

BAKAN ARSLAN: HATTIN YILLIK 
KONTROLLERİ NİSANDA YAPILMIŞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanı Arslan, Tekirdağ'daki 
tren kazasına ilişkin, "En son yılda 
bir kez yapılması gereken kontroller 
nisan ayında, yakın bir zamanda ya-
pılmış." dedi. Ulaştırma, Haberleşme 
ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, 
Çorlu ilçesinde meydana gelen tren 
kazasına ilişkin, "Elbetteki eksiklik 
varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu 
ifade etmeliyim bu tip projelerde bel-
li yıllara sari yapılan teknik kontroller, 
geometrik kontrolleri var. En son yıl-
da bir kez yapılması gereken kontrol-
ler nisan ayında, yakın bir zamanda 
yapılmış” dedi. Arslan, Çorlu Kay-
makamlığında oluşturulan kriz ma-
sasında, Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ ve Sağlık Bakanı Ahmet De-
mircan ile düzenlediği basın toplantı-
sında, adli ve idari soruşturmanın ti-
tizlikle sürdüğünü söyledi. Eksiklikler 
varsa bunların ortaya çıkarılacağını 
ifade eden Arslan, şunları kaydetti: 
"Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıka-
caktır ancak şunu ifade etmeliyim 
bu tip projelerde belli yıllara sari ya-
pılan teknik kontroller, geometrik 
kontrolleri var. En son yılda bir kez 
yapılması gereken kontroller nisan 
ayında, yakın bir zamanda yapılmış. 
Yol boyunca tren teşkil elemanları-
mız ve şeflerimiz kontrollerini yapar 
ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 
10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu 
yolu kullanmıştır ancak daha sonra 
14.20 ile 15.10 arası metrekareye sa-
atte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu 
da oradaki menfezde olağanüstü şiş-
meye, zira zemin sürekli aldığı yağış 
nedeniyle suya doygunluk nedeniyle 
olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren ray-
larıyla menfez arasındaki malzemeyi 
götürmesi sonucu boşluk oluştur-
muş, tren raydan geçtiği sırada zira 
raylar, traversler normal yoldaki gibi 
gözükmüş, makinistler tarafından 
görülme şansı yok. Lokomotif hat-
tan geçtikten sonra oradaki boşluk 
anlaşılmış, lokomotif ve birinci va-
gon yoldan çıkmadan devam etmiş, 
birinci vagon dray etmiş yani yoldan 
çıkmış ancak mevcut pozisyonunu 
korumuş, diğer vagonlar menfezi 
geçmekle yan yatmışladır.” Bakan 
Arslan, yaşamını yitirenlere Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da 
şifa diledi.

124 HASTA MÜŞAHEDE VE
 TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 
da, kazanın ardından hastanelere 
318 yaralının başvurduğunu belirte-
rek, "Bu müracaatlardan 194 tanesi 
ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. 
124 hastamız şu anda müşahede ve 
tedavi altında. Durum bu, yaralı sayı-
sı bu. Tüm milletimize geçmiş olsun. 
Ölenlere, hayatını kaybedenlere Ce-
nabıhaktan rahmet diliyorum. Yara-
lılarımıza acil şifalar diliyorum" diye 
konuştu.

CENAZELER YAKINLARINA 
TESLİM EDİLİYOR 

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde mey-
dana gelen tren faciasında hayatını 
kaybedenlerin cenazeleri ailelerine 
teslim ediliyor.  Tekirdağ’ın Çorlu 
ilçesi ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi 
yakınlarında meydana gelen tren ka-
zasında hayatını kaybedenlerin cena-
zeleri Çorlu Devlet Hastanesi morgu 
başta olmak üzere çevre hastanelerin 
morglarına da nakledildi. 

Yaşamını yitirenlerin yoğunlukta 
bulunduğu Çorlu Devlet Hastanesi 
morgu önünde bekleyen vatandaş-
lar, tren faciasında hayatını kaybeden 
yakınları için yasa boğuldu. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 
KAZA HER BOYUTUYLA 

SORUŞTURULMAKTADIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Tekirdağ'daki tren kazası-
na ilişkin, "Kazanın hemen ardından 
devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve 
tüm imkanlarını seferber etmiştir. 
Yolcu trenindeki bazı vagonların 
raydan çıkması neticesinde meyda-
na gelen kaza, her boyutuyla soruş-
turulmaktadır." ifadesini kullandı. 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezin-
den yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, 
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana 
gelen tren kazası dolayısıyla mesaj 
yayımladığı bildirildi. Mesajında, 
bu akşam meydana gelen tren ka-
zasının, milletçe herkesi derinden 
üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları 
kaydetti:

"Kazanın hemen ardından dev-
letimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm 
imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu 
trenindeki bazı vagonların raydan 
çıkması neticesinde meydana gelen 

kaza, her boyutuyla soruşturulmak-
tadır. Elim kazada hayatlarını kay-
beden vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı-
larımıza da acil şifalar diliyorum."

BAHÇELİ: SORUŞTURMA 
SÜRATLE TAMAMLANMALI 

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Tür-
kiye’nin sistemsel reformla yükselişe 
geçtiği tarihi bir an ve aralıkta böylesi 
bir kazayla karşılaşılması milletimizi 
haklı olarak derinden yaralamış, sev-
gi ve sevinçle çarpan kalpleri elbette 
hüzünlendirmiştir. Başlatılan adli ve 
idari soruşturmanın süratle tahkim 
ve temini sağlanarak sonuca bağlan-
ması aciliyet celbetmektedir" dedi. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Te-
kirdağ Çorlu’da meydana gelen 24 
kişinin hayatını kaybettiği tren kaza-
sıyla ilgili açıklama yaptı. Trenin altı 
vagonundan beşinin raydan çıkarak 
devrilmesi neticesinde tam bir facia 
yaşandığını kaydeden Bahçeli, "Mez-
kur banliyö treninin Tekirdağ’ın Çor-
lu ilçesi ile Balabanlı köyü arasında 
dray yaptığı anlaşılmaktadır. Elem 
ve endişe verici tren kazasında şu 
ana kadar 24 kardeşimizin hayatını 
kaybettiği, 340’a yakın kardeşimizin 
de yaralandığı ilgili ve yetkili şahısla-
rın açıklamalarıyla ortaya çıkmıştır. 
Üzüntümüz hakikaten ve hassaten 
çok büyüktür. Türkiye’nin sistem-
sel reformla yükselişe geçtiği tarihi 
bir an ve aralıkta böylesi bir kazayla 
karşılaşılması milletimizi haklı olarak 
derinden yaralamış, sevgi ve sevinçle 
çarpan kalpleri elbette hüzünlendir-
miştir. Gerek Başbakanlığın gerekse 
de Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı’nın kazayla ilgili 
yaptığı açıklamalardaki ortak nokta 
elverişsiz hava şartlarının felakete 
neden olduğudur. Bölgedeki yoğun 
yağışların olay mahallinde menfez ile 
ray arasındaki toprağın boşalmasına 
neden olduğu belirtilmiştir. Şurası 
açıktır ki, vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliği her şeyin üstündedir. 
Bu itibarla her türlü ihtimalin dikkate 
alınarak, her türlü kaza riskinin önce-
den hesaplanarak proaktif bir müda-
hale ve mücadele ruhunun seferber 
edilmesi vazgeçilmez önemdedir. 
Dünkü tren kazasıyla ilgili başlatılan 
adli ve idari soruşturmanın süratle 
tahkim ve temini sağlanarak sonuca 
bağlanması aciliyet celbetmektedir. 
Diğer yandan, eğer varsa, eğer tespiti 
halinde sorumlular ve ihmale dave-
tiye çıkaranlar hakkında lazım gelen 
yasal işlemler ve idari tasarruflar 
hızla yapılmalıdır. Acımız büyük olsa 
da, milletçe bu acıyı saracak, birlik ve 
dayanışmayla sıkıntıları aşacak iradi 
vasfımız ve manevi gücümüz vardır. 
Bu duygu ve düşüncelerle, tren ka-
zasında yaralanan kardeşlerime acil 
şifalar diliyorum. 

Dualarımızın onlarla olduğunu, 
durumlarını yakından takip ettiğimizi 
bilmelerini ümit ediyorum" ifadeleri-
ni kullandı. 

Bahçeli, hayatlarını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve mille-
te baş sağlığı diledi.
n AA/İHA 

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. 24 kişi ha-
yatını kaybetti, 318 kişi yaralandı. Kazanın aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalmasından kaynaklandığı belirtildi 

Yüreğimizi yakan kaza
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‘Süre geçmeden yapılandırmadan faydalanın’
Konya Ticaret Odası Başkanı 

Selçuk Öztürk, vergi ve bazı ala-
cakların yeniden yapılandırılması 
ile ilgili kanunu değerlendi. Başkan 
Öztürk kanundan süresi geçmeden 
tüm vatandaşların faydalanması ge-
rektiğini söyledi. 

7143 sayılı vergi ve bazı ala-
cakların yeniden yapılandırılması 
ile bazı kanunlarda değişiklik yapıl-
masına ilişkin kanun 18 Mayıs 2018 
tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
mesini değerlendiren Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, toplu-
mun her kesimini ilgilendirebilecek 
nitelikteki yeniden yapılandırmadan 
süresinde faydalanılması gerektiğini 
belirterek kanunun tüm vatandaşlar 
için çok büyük avantajlar getirdiğini 
ifade etti. Başkan Öztürk, “Söz konu-
su kanun ile 31 Mart 2018 tarihi iti-
barıyla ödenmemiş vergi borçlarının 
gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE 
(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) ora-
nında güncelleme, peşin ödeme-

lerde; Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 
indirim, trafik para cezaları ve diğer 
idari para cezaları asıllarında yüzde 
25 indirim, taksitli ödeme seçeneği 
tercih edilmesi halinde ilk taksitin 
süresinde ödenmesi şartıyla ikinci 
taksit ödeme süresi içinde geri ka-
lan taksitlerin tamamının ödenmesi 
halinde; Yİ-ÜFE tutarından yüzde 
50 indirim, trafik para cezaları ve 
diğer idari para cezaları asılların-
da yüzde 12,5 indirim, vergi aslına 
bağlı olmayan usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si-
nin silinmesi, vergi ihtilaflarının sulh 
yoluyla sonlandırılmasında yüzde 
80’e varan indirim, yurt içi ve yurt 
dışı bazı varlıkların milli ekonomiye 
kazandırılması, işletme kayıtlarının 
cezasız ve faizsiz olarak gerçek du-
ruma uygun hale getirilmesi, ecza-
nelerde cezasız ve faizsiz stok kayıt-
larının düzeltilmesi, matrah ve vergi 
artırımında bulunan mükellefler için 
vergi incelemesinden muafiyet, 
inceleme ve tarhiyat safhasındaki 

borçların yapılandırılması, beyan 
edilmemiş gelirler ve kazançların 
pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beya-
nı, 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanun 
kapsamında ödemeleri devam eden 
borçlar için peşin ödeme indirimi, 
vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden 
önce olan 100 TL ve altındaki borç-
ların silinmesi, gibi önemli imkanlar 
getirilmiştir. Yapılandırılan borçlar, 

Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşma 
sağladığı bankalara ödenebilmekte-
dir. Anılan Kanunun Esnaf ve Sa-
natkarlar Meslek Kuruluşlarını ilgi-
lendiren 10. maddesinin 10. fıkrası 
gereğince 31 Mart 2018 tarihi dahil 
olmak üzere, ödenmesi gerektiği 
halde bu Kanunun yayımı tarihine 
kadar ödenmemiş olan; 7 Haziran 
2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf 
ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 
Kanunu hükümlerine göre esnaf ve 
sanatkarların üyesi oldukları odalara 
olan aidat borçları ile odaların birlik 
ve üyesi oldukları federasyonlara, 
birlik ve federasyonların Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederas-
yonuna olan katılma payı, esnaf ve 
sanatkarların meslek eğitimini geliş-
tirme ve destekleme fonu borç asıl-
larının ödenmemiş kısmının birinci 
taksiti bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden ikinci ayın sonuna 
kadar, kalanı aylık dönemler halin-
de ve azami toplam altı eşit taksit-
te ödenmesi halinde, bu alacaklara 

uygulanan faiz, gecikme faizi, ge-
cikme zammı gibi fer’i alacakların 
tahsilinden vazgeçilecektir. Bu fıkra 
hükmünden yararlanılabilmesi için 
bu Kanunun yayımı tarihini izleyen 
ikinci ayın sonuna kadar alacaklı bi-
rime başvurulması gerekmektedir. 
Fıkra kapsamında ödenmesi ge-
reken tutarların fıkrada öngörülen 
süre ve şekilde kısmen veya tama-
men ödenmemesi halinde, ödenme-
miş alacak asılları ile bunlara ilişkin 
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat 
hükümlerine göre tahsil edilecektir. 
Bu fıkra hükmünden yararlanmak 
isteyen borçluların fıkrada belirti-
len şartları yerine getirmelerinin 
yanı sıra dava açmamaları, açılmış 
davalardan vazgeçmeleri ve kanun 
yollarına başvurmamaları şarttır. Bu 
kapsamda tamamı ödenen alacakla-
ra ilişkin yargılama giderleri ile icra 
masrafları ve vekalet ücretleri karşı-
lıklı olarak talep edilmeyecektir. Bu 
kanunun yayımı tarihi itibarıyla üye-

lerin odalara, odaların birlik ve fede-
rasyonlara, birlik ve federasyonların 
da Konfederasyona kısmen veya ta-
mamen ödemiş olduğu aidat ve ka-
tılma payı asıllarına isabet eden ve 
ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’i alacakların 
tahsilinden vazgeçilecektir. Vergi 
mükellefiyeti sona erdiği halde oda 
kayıtları devam eden üyelerin, vergi 
mükellefiyetinin sona erdiği tarihe 
kadar ödenmeyen borçları için bu 
fıkra hükümleri uygulanacak olup, 
vergi mükellefiyetinin sona erdiği 
tarihten sonra, tahakkuk etmiş ai-
dat borçlarının asılları ile birlikte fer’i 
borçlarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecektir” dedi.

Kanunun uygulanmasına iliş-
kin açıklama ve ayrıntılı bilgilere, 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet 
sitesinden (www.gib.gov.tr) veya 
Vergi İletişim Merkezi’nin (VİMER) 
4440189 numaralı telefon hattın-
dan ulaşılabilir.
n HABER MERKEZİ 

Türk Telekom’dan 
milli irade mesajı

Boğaz enfeksiyonu geçirdi, 
3 kez kalp ameliyatı oldu

 Türk Telekom 15 
Temmuz’un yıl dönü-
münde ‘milli iradeye’ 
vurgu yapan duygusal 
bir film hazırladı.  178 
yıldır tarihin dönüm 
noktalarında, sağladığı 
teknoloji ile önemli rol 
oynayan Türk Telekom, 
hazırladığı etkileyici 
filmde; 1855 Kırım Li-
manı’na yapılan çıkarmadan, 1915 
Çanakkale Savaşı’ndan, Kıbrıs 
Barış Harekatı öncesi diplomatik 
ilişkilerden ve 15 Temmuz’dan 
kesitler sunularak, kurumun her 
dönemde milli iradenin sesi oldu-
ğu vurgulanıyor. Türk Telekom, 
Türkiye tarihinde yaşanan kırılım 
noktalarının hatırlatıldığı ve bu 
dönemlerde teknolojinin oynadığı 
rolün vurgulandığı çarpıcı bir film 
hazırladı. Türk Telekom, etkili bir 
kurguyla sunduğu filmde; kurul-
duğu günden bu yana yani tam 
178 yıldır ülke tarihinde yaşanan 
her türlü zorlukta milli iradenin 
sadece yanında değil, sesi olduğu-

nu da vurguladı.  Bu yıl 178. yılını 
kutlayan ve teknolojinin en büyük 
destekçisi olan Türk Telekom, 
halkın gücünden aldığı destekle 
178 yıldır Türkiye’ye hizmet edi-
yor. 1855 Kırım Limanı’nda deni-
ze kablo bırakılmasıyla başlayan 
filmde de telgrafla yapılan haber-
leşmeye,  1915 Çanakkale Sava-
şı’nda posta hizmetlerine, 1974 
Kıbrıs Barış Harekatı öncesi yani 
1970’lerdeki elle bağlanan telefo-
na ve 15 Temmuz darbe girişimi 
ve sonrasında çağımızın en güçlü 
iletişim araçlarından mobil ses ve 
internet sayesinde yaşananlara 
vurgu yapılıyor.
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediyesi tarafından halka açılan, farklı özellikleriyle dikkat çeken Dutlu Koruluğu’na 
adeta akın eden Konyalılar, şehrin stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçiriyorlar

Vatandaşların yeni 
gözdesi; Dutlu Koruluğu

Meram Belediyesi tarafından 
kapsamlı bir düzenleme çalışması 
gerçekleştirilerek halka açılan Dut-
lu Koruluğu’na vatandaşlar yoğun 
ilgi gösteriyor. Meram Belediyesi 
tarafından 3 yıllık hummalı bir dü-
zenleme çalışması sonucu Mayıs 
Ayında hizmete açılan Dutlu Koru-
luğu, Konyalılar tarafından yoğun 
ilgi görüyor. Hizmete açıldığı gün-
den bu yana şehrin dört bir yanın-
dan misafirlerini ağırlayan 850 bin 
metrekarelik dev koruluk, özellikle 
hafta sonlarında vatandaşların şeh-
rin stresinden uzaklaşarak aileleri 
ile birlikte vakit geçirmelerine im-
kan sağlıyor.  
“MERAM’DAKİ YEŞİL DOKUYU DAHA 

DA GÜÇLENDİRMEYİ KENDİMİZE 
GÖREV EDİNDİK”

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, vatandaşların Dutlu Korulu-
ğu’na gösterdikleri teveccühten do-
layı oldukça mutlu olduklarını ifade 
ederken, “Hızla gelişen şehrimizde; 
halkımızın özellikle yaz dönemle-
rinde ihtiyaç duyduğu doğal yeşil 
alanlar, sportif alanlar ve aktivite 
alanlarına yönelik fiziki düzenleme-
lerimizle farkındalık oluşturmaya 
devam ediyoruz. Konya’nın yeşil in-
cisi Meram’da yeşil dokuyu daha da 
zenginleştirmeyi kendimize görev 

edindik. Hummalı bir çalışmanın 
ürünü olarak, 850.000 metrekare-
lik devasa bir alanda hemşehrileri-
miz için gece-gündüz, soğuk-sıcak 
demeden ekiplerimizle seferber 
olduk ve Konya’da ilk defa koru-
luk oluşturarak Dutlu Koruluğu’nu 
hizmete açtık. Vatandaşlarımız da 
açıldığı günden bu yana koruluğu-
muza büyük bir ilgi gösteriyorlar 
ve  teşekkürlerini iletiyorlar. Güzel 
işleri güzel yapma gayreti, ibadet 
hükmündedir. Biz de buradan yola 
çıkarak ilçemizde güzel işler yapma 
gayretindeyiz” şeklinde konuştu. 
HER YÖNÜYLE FARKLI BİR KONSEPT

Dutlu Koruluğu ile ilgili bilgiler 
veren Başkan Toru, vatandaşların 
ateşli ve ateşsiz alanlarda piknik ya-
pabileceği, dinlenebileceği bir alan 
haline geldiğini ifade ederken “Ay-
rıca içerisinde birçok spor alanı ve 
tesislerin yer bulunduğu koruluğu-
muzda 100 adet farklı çocuk oyun 
gruplarının yer aldığı 40 bin metre-
karelik çocuk oyun parkı, yavruları-
mızın güzel vakit geçirmesini sağ-
lıyor. Yine koruluğumuz içerisinde 
Meram’ım önemli bir simgesi olan 
üzüm bağlarını yaklaşık 10.000 
metrekarelik bir alanda oluşturduk. 
Ayrıca çeşitli meyve ağaçlarından 
oluşan meyve bahçesi de koruluk 

içerisinde oluşturduğumuz önemli 
bir alan. Görsel bir şölen sunacak 
olan lavanta bahçesi, kokuluk ve 
reçellik gül bahçesi, mor salkım-
lardan oluşturulan yürüyüş yolu 
gibi vatandaşlarımızın beğeneceği 
önemli alanlar yer alıyor” dedi.

“MERAM’A RENK KATIYOR”
Başkan Toru, korulukta 10 bin 

metrekarelik bir göletin bulundu-
ğuna da dikkat çekerken “Yukarı-
dan aşağıya doğru akan basamak-
lar halinde oluşturulan gölet, adeta 
şelale atmosferini yaşatıyor. Gö-
let çevresinde yürüyüş yollarımız 
mevcut. Yine vatandaşlarımızın 
sohbet edebileceği, yiyecek ve içe-
cek ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile 
erken Cumhuriyet dönemi mima-
risinden esinlenerek inşa ettiğimiz 
tesisimizle birlikte Osmanlı Çay 
Bahçemiz kısa sürede hizmet ver-
meye başlayacak. Koruluğumuzun 
ortasında 500 kişi kapasiteli Büyük 
Selçuklu Otağımız bulunuyor ve 
çevresinde yöresel ürün satış alan-
ları yer alıyor. Yine vatandaşları-
mızın şehri yüksekten görebileceği 
şehir terası, fotoğraf çekilebilecek-
leri büyük bank (big bank) ve farklı 
alanlar, Türk bayrağı ve 16 Türk 
Devletinin bayrağının bulunduğu 

bayrak tepesi yer alıyor. Oluşturdu-
ğumuz Çim kızağı ise vatandaşları-
mızın en çok dikkatini çeken alan-
lar arasında. Kendi tesislerimizde 
ürettiğimiz çim kızağımız büyük 
ilgi görüyor. Bu kapsamda Dutlu 
Koruluğumuz Meram’a renk katı-
yor” şeklinde görüş belirtti. 

“SPORUN VE SPORCUNUN 
MERKEZİ HALİNE GELDİ”

Dutlu’nun sporun ve sporcu-
nun da merkezi haline geldiğini 
ifade eden Başkan Toru şunları 
söyledi; “Futbol, basketbol, voley-
bol, plaj voleybolu ve badminton 
sahalarımızda vatandaşlarımız sağ-
lıklı bir ortamda sporlarını gerçek-
leştirebiliyor. 

Oluşturduğumuz 3645 met-
rekarelik okçuluk alanında da ata 
sporumuz olan okçuluk sporunu 
yapmak isteyen sporcularımıza 
imkan sağladık. Gençlik ve Spor 
Bakanlığımız tarafından da koruluk 
içerisinde Sporcu Fabrikası’nın ya-
pımı gerçekleştirilecek. Ben korulu-
ğumuza ilgi gösteren vatandaşları-
mıza teşekkür ediyorum. Yeşiliyle, 
bol oksijeniyle, farklı konseptte Me-
ram’a yeni bir renk katan Dutlu 
Koruluğumuza tüm halkımızı bek-
liyorum”
n HABER MERKEZİ 

Çocukluğunda geçirdiği boğaz 
enfeksiyonu sonrasında gelişenro-
matizmal kalp hastalığı sonucunda 
bundan evvel iki kez kalp ameliyatı 
geçiren 59 yaşındaki Necati Akdo-
ğan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Kalp Damar Cerrahi bölü-
münde yaptırdığı üçüncü kalp ame-
liyatı neticesinde sağlığına kavuştu. 
37 yıl önce ilk kalp ameliyatını, 13 yıl 
önce de ikinci kalp ameliyatını geçi-
ren Akdoğan, çok riskli olan üçüncü 
ameliyatını ise uzun araştırmalar 
sonucu bulduğu Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar 
Cerrahisi servisinde yaptırdı. 

Hasta hakkında bilgi veren, Sel-
çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Büyü-
kateş, şunları söyledi: “Necati Akdo-
ğan’ın çocukluğunda geçirdiği roma-
tizmal kalp hastalığı sonucunda kalp 
kapağının birinde daralma olmuş. 
Bu nedenle 37 yıl önce İstanbul’da 
kalp ameliyatı geçirmiş. Kalp kapa-
ğındaki darlık açılmış. Necati Beyin 
ilerleyen yıllarda şikâyetleri yeniden 
başlamış. Bunun üzerine bir başka 
merkezde bundan 13 yıl önce ikinci 
kalp ameliyatını geçirmiş. İkinci kalp 
ameliyatında ise bir kalp kapağı de-
ğiştirilirken diğeri onarılmış.Zaman 
içerisinde kalp kapaklarındaki hasta-
lık ilerlemiş ve nefes darlığı, bacak-
larda şişme, halsizlik, yorgunluk, aşı-
rı zayıflama, geceleri uyuyamama ve 

düz yatamama şikâyetleri artmış. Dış 
merkezlerde tetkikleri yapılan hasta-
ya ameliyat olması gerektiği söylen-
miş ama ameliyat yapılamamış.” 

Prof. Dr. Mustafa Büyükateş 
ameliyatla ilgili şu açıklamalarda 
bulundu: “Kalbi çok dikkatli bir şe-
kilde göğüs duvarından serbestledik. 
Bu işlem oldukça tecrübe isteyen 
bir prosedürdür. Ameliyata alınan 
hastanın tamamen fonksiyonunu 
kaybetmiş olan aort ve mitral kalp 
kapaklarını mekanik kalp kapakları 
ile değiştirdik. Ameliyatı tamamla-
nan hastayı yoğun bakıma çıkardık. 
Yoğun bakım sürecinde yakın bir 
şekilde takip edilen hasta daha son-
ra servis takibine alındı. Şikâyetleri 
ortadan kalkan hasta oldukça riskli 
olan bu üçüncü kalp ameliyatını at-
latmanın vermiş olduğu mutlulukla 
taburcu oluyor.”

Prof. Dr. Mustafa Büyükateş ço-
cukluk çağında geçirilen basit bir bo-
ğaz enfeksiyonu neticesinde gelişen 
kalp romatizmasının ileride çok ciddi 
kalp kapak hastalıklarına yol açabildi-
ğine dikkat çekerek çocukluk çağın-
da geçirilen boğaz enfeksiyonlarının 
mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini 
vurguladı. Öte yandan geçirdiği ame-
liyat sonrası sağlığına kavuşan Necati 
Akdoğan da ameliyatı gerçekleştiren 
Prof. Dr. Mustafa Büyükateş’e ve Sel-
çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve 
Damar Cerrahisi ekibine teşekkürle-
rini ifade etti.  n AA 

Konya Ticaret Odası Başkanı
 Selçuk Öztürk

Meram Belediyesi tarafından kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirilerek halka açılan Dutlu Koruluğu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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16 Nisan 2017’de gerçekleş-
tirilen ve Anayasa değişikliğini 
öngören halkoylaması ile Türki-
ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ni kabul etmişti. O gün-
den bu yana cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin işleyişini 
sorunsuz sürdürme adına uyum 
yasaları üzerinde çalışmalar ya-
pılmıştı. 24 Haziran’da gerçek-
leştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. 
Dönem Milletvekili Genel Seçim-
leri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçişin ilk adımları 
oldu. Seçimlerin ardından ise 
dün Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın yemin etmesiyle 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’ne resmen geçilmiş oldu. 

ZORLU SÜRECİN ARDINDAN 
Türkiye’de yaşanan bu siyasi 

süreç içerisinde ekonomik ola-
rak zorlu bir süreç de yaşandı. 15 
Temmuz Fetullahçı Terör Örgü-
tü (FETÖ) darbe girişiminden bu 
yana içeride ve dışarıda yaşanan 
gelişmelere bağlı olarak ülke eko-
nomisinde bazı sorunlar ortaya 
çıkmıştı. Seçim sürecinde yapılan 
manipülasyonlar, döviz kurunda 
ve faizlerdeki olumsuzluklar, eko-
nomik durağanlığı beraberinde 
getirdi. Ancak 24 Haziran seçim-
lerinin ardından AK Parti ve Mil-
liyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin 
içinde yer aldığı “Cumhur İttifa-
kı”nın seçimden başarıyla çıkma-
sı, ekonomik açıdan da Türkiye’yi 
rahatlattı. Seçimlerle birlikte dö-
viz ve altında düşüşler yaşanmaya 
başladı. Seçim sürecinde siyasi is-
tikrar ve güven ortamı bekleyen iş 
dünyası, 24 Haziran seçimleri ile 
beklentisine kavuşmuş oldu. Bu 
sonuçla birlikte iş dünyası bundan 
sonraki süreçte Türkiye’nin eko-
nomiye odaklanmasını istiyor. 

GÜNDEM EKONOMİ OLMALI
Yaşanan bu siyasi süreç son-

rasında yeni hükümetin ekonomi-
ye odaklanmasını bekleyen Konya 
İş dünyası, Türkiye’nin “Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” 
ile daha güçlü bir şekilde gerekli 
adımları atabileceğine inanıyor. 
Bu anlamda yeni hükümet sis-

teminin Türkiye’nin ekonomik 
anlamda bir sıçrama dönemi 
olacağına dikkat çeken Konya İş 
dünyası, kur ve faizlerin aşağıya 
indirilmesini ve istikrar ortamını 
devam etmesiyle birlikte yatırım-
ların da hızla sürmesi gerektiğini 
belirtiyor. 

SORUNLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkan Yardımcısı (TOBB) 
ve Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin 2017 yılı 
16 Nisan referandumunda yeni 
yönetim sistemine geçiş için ye-
şil ışık yaktığını söyledi. 24 Hazi-
ran’da gerçekleştirilen seçimlerle 
de yeni bir dönemin başladığının 

altını çizen Öztürk, yeni döne-
me ilişkin şu değerlendirmelerde 
bulundu, “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
TBMM’de yemin ederek kabine-
yi açıklamasıyla fiilen Türkiye’de 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi başlamış bulunmaktadır. 
Yeni dönemin ülkemiz ve mille-
timize hayırlar getirmesini diliyo-
rum. Artık Türkiye parlamenter 
sistemden Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet sistemine geçmiştir. Bun-
dan sonra Türkiye’nin gündemi 
mutlaka çok net bir şekilde ekono-
mi olmalıdır. Son bir yıldır devam 
eden ekonomideki bazı sıkıntıla-
rın seçimler yaklaştığında ağırlaş-

tığına şahit olduk. Bundan sonra 
kurulacak yeni hükümetin ana 
gündem maddesi mutlaka eko-
nomi olacaktır. Yaşanan ekono-
mik problemler güçlü bir yönetim 
ile çözülebilecektir. Hep beraber 
daha fazla çalışarak Türkiye’nin 
ana gündemini ekonomiye taşı-
yabilirsek mevcut yaşanan prob-
lemleri aşarak tekrar ekonomi-
mizi çok daha güçlü hale getirmiş 
oluruz. Ülkemizin dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girebilmesi için 
elimizden gelen gayreti hepimiz 
göstereceğiz. Yeni dönemin baş-
lamasıyla istikrar ve güven arayan 
ekonominin yeniden ivme kazan-
masına katkı sağlayacağına ina-
nıyorum. Kur ve faizlerin de reel 

sektörümüzün üretim ve yatırım 
yapmasını teşvik edecek şekilde 
aşağı inmesini bekliyoruz.”

‘YENİ GÜZERGAHIMIZ DAHA 
YENİLİKÇİ BİR SANAYİ OLMALI’

Konya Sanayi Odası ve OS-
BÜK (Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu) Başkanı Memiş 
Kütükcü,iş dünyası olarak 24 
Haziran seçimlerinin ardından 
oluşan yeni dönemde üretime ve 
ekonomiye daha fazla odaklanıl-
masını istedi. Geçtiğimiz 16 yıl-
da Türkiye’nin sanayide önemli 
mesafeler kat ettiğini, Konya gibi 
yeni sanayi merkezlerinin ortaya 
çıktığını anlatan Kütükcü, “Artık 
Anadolu’da Konya gibi yeni sana-

yi merkezlerinin rekabet gücünü 
daha da artırmanın zamanı geldi” 
dedi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Konya sanayisinin de nitelikli üre-
timin ağırlığının arttığı yeni bir hi-
kayeye ihtiyaç duyulduğunu akta-
ran Kütükcü, “Bunu devletimizin 
desteğiyle, iş dünyamızla, üniver-
sitelerimizle, çalışanlarımıza hep 
birlikte başarabiliriz. Geçtiğimiz 
15-20 yılda sanayide ve ihracat-
ta aldığımız yol gerçekten takdire 
şayan. Ancak artık bir makas ay-
rımına geldik. Yeni güzergahımız 
daha yenilikçi, daha yüksek katma 
değer içeren, dolayısıyla rekabet-
çiliği daha da gelişmiş bir sanayi 
olmalı” ifadelerini kullandı.

‘YENİ BİR SIÇRAMA 

BAŞLATACAĞIZ’
Konya Ticaret Borsası (KTB) 

Başkanı Hüseyin Çevik yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin yeni sis-
temden çok şey beklediğini söy-
ledi. “Yıllardır şikayet edilen hızlı 
karar alma ve uygulama sıkıntıları 
son bulacaktır” diyen Çevik, söz-
lerine şöyle devam etti, “Türki-
ye’nin yeni dönemde; eğitimden, 
sağlığa, güvenlikten dış politika-
ya, ekonomiden sosyal politika-
lara kadar hemen her alanda bi-
rikmiş sorunların çözümü, sanayi, 
tarım ve ticaret politikalarının 
geliştirilmesi, yerli ve milli sa-
vunma sanayinin güçlendirilmesi, 
ekonomimizin faiz-kur-enflasyon 

üçlü çıkmazından kurtarılarak 
sürdürülebilir bir yapıya kavuş-
turulmasını istemektedir. Belki 
de en önemlisi Türkiye’yi, 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerine ulaştı-
racak yol haritasının ve o hedefle-
re ulaştıracak medeniyetin inşası 
olacaktır. Yeni sistemin ülkemize 
güven ve istikrar getireceğine, 
uluslararası alanda daha güçlü bir 
Türkiye göreceğimize inanıyoruz. 
Ekonomi dünyası olarak yeni yö-
netim sisteminden öncelikli bek-
lentilerimiz, istikrarın korunması 
ve güvenliğe önem verilerek eko-
nominin ana gündem maddesi ol-
masıdır. Tarım ve tarımsal ticare-
tin sürdürülebilir bir hale gelmesi 
için; altyapı yatırımları ve yapısal 

iyileştirmelerin hızlandırılması 
öncelikliler arasına alınmalıdır.  İş 
dünyamızda heyecan yaratacak 
reformların hayata geçirilmesini 
ve sürdürülebilir büyümenin her 
alanda desteklenmesini bekliyo-
ruz. Önümüzde çok iyi değerlen-
dirmemiz gereken istikrarlı bir 
dönem olacak. Bu dönem ekono-
mik, sosyal ve uluslararası alanda 
atılım yapmanın, kendi gücümü-
zü bilmemizin ve hissettirmemi-
zin dönemi olacaktır. Ekonomi 
dünyası olarak geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de hakkıyla, azim-
le, şevkle çalışarak istikrarla yeni 
bir sıçrama dönemini başlataca-
ğız. Milli iradeden alınan güç ile 

aşamayacağımız engel, çözeme-
yeceğimiz sorun kalmayacaktır. 
Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan li-
derliğinde oluşturulan, bakanlar 
kurulunu ve oluşturulacak kurul-
ları şimdiden tebrik ederim. Allah 
Ülkemiz için, İslam camiası için, 
insanlık için çalışan herkesin yar 
ve yardımcısı olsun.”

‘TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE’
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak da 
yaptığı açıklamada, Esnaf Teşki-
latı olarak ülkemizin büyük Tür-
kiye hedeflerine ulaşacağına olan 
inançlarının tam olduğunu dile 
getirdi. Esnaf Teşkilatı olarak 5 
yıllık dönem içerisinde özellikle 
özel sektörün önünü açacak fizi-
ki ve sosyal altyapı yatırımlarının 
sürdürüldüğü güçlü bir ekonomik 
yapının tesis edilmesinin gerek-
liliğine vurgu yapan Karabacak, 
şunları söyledi,“Zaten Cumhur-
başkanımızın ekonomik politika-
larla ilgili seçim beyannamesinde 
de bu konu satır başlarında bulun-
maktaydı. Maalesef piyasalar ve 
özellikle dövizdeki artış seçim ön-
cesi Türk halkını çok tedirgin etti. 
Seçim sonuçlarının açıklanmasıy-
la birlikte hızla düşmeye başladı 
ve bu seyrin orta vadede reel pi-
yasalara da olumlu yansımasını 
beklemekteyiz. İstihdam odaklı 
yatırımların daha çok teşvik edil-
mesi, işsizliğin yüzde beşlere dü-
şürülmesi en büyük beklentimiz. 
Türkiye gerçekten çok güçlü bir 
ülke. Genç nüfusumuzu da dikka-
te alacak olursak 5 yıllık süreçte 
Sayın Cumhurbaşkanımız, oluş-
turulacak Bakanlar Kurulu, güçlü 
bir parlamento ile büyük Türkiye 
hedeflerine hızla ilerleyeceğimiz 
kanaatindeyim. Türkiye güçlü 
olursa ekonomimizde güçlü olur. 
İstikrar ve büyüme bu sayede 
sağlanır. 84 Meslek Odamız ve 55 
bine yakın esnaf ve sanatkarımız 
ile ülkemizin geleceğine iyimser 
bakıyor ve her alanda istikrarın 
sağlanacağına inancımızın tam 
olduğunu belirtmek istiyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

HABER

Türkiye dün itibariyle resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti. Bundan sonraki süreçte Konya iş dünyası, ekonomide yeni bir sıçrama 
dönemi bekliyor. Bu kapsamda Konya iş dünyası döviz ve faizin aşağı indirilmesini, yeni reformlar ve daha yenilikçi bir sanayiye yönelmeyi bekliyor

Yeni sıçrama zamanı!

Selçuk Öztürk Memiş Kütükcü Hüseyin Çevik Muharrem Karabacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün TBMM’de yemin etmesiyle “Cumhurbaşkanlığı Hüjkümet Sistemi”ne resmen geçildi. Yeni dönemin başlamasıyla Konya iş dünyası, yeni döneme ilişkin beklentilerini sıraladı
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Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabi-
nesini açıkladı.  Türkiye tarihinin en 
önemli demokratik dönüşümlerinden 
birinin bugün başarıyla tamamlandı-
ğını belirten Erdoğan, “Dünyada yö-
netim sistemini demokratik yollarla 
değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına 
Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. 
Demokrasimiz 15 Temmuz gecesi 
milletimizin kanı ve canıyla aslında 
rüştünü ispat etmiştir. 16 Nisan halk 
oylaması ve 24 Haziran seçimleri de-
mokrasimizin sandıkta rüştünün en 
üst düzeyde ispatı olmuştur. Gerek 
katılım itibariyle, gerekse de kesin so-
nuçlara baktığımızda ortaya çıkan tab-
loyla dünyada eşi ve benzeri olmayan 
bir seçim gerçekleşmiştir. Seçimlerde 
sandığa giderek iradesini yansıtan 50 
milyonun üzerindeki vatandaşımızın 
her birine parti ve aday ayrımı gözet-
meksizin şükranlarımı sunuyorum. 
Şahsımı cumhurbaşkanlığına laik gö-
ren 26 milyon 331 bin vatandaşımıza 
ayrıca teşekkür ediyorum. Artık 81 
milyonun cumhurbaşkanı olarak gö-
revimizi yürüteceğiz. Büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşası için yüreğinde ülke 
ve millet sevdası olan herkesle birlikte 
çalışmaktan memnuniyet duyacağız. 
15 Temmuz’dan itibaren bizi destek-
leyen yeni yönetim sistemimizi hayata 
geçirmemize imkan sağlayan MHP’ye 
burada başta Genel Başkan Bahçeli ol-
mak üzere teşekkür etmek istiyorum. 
MHP ile ülkemizin ve milletimizin 
menfaatleri çerçevesindeki işbirliğimi-
zi inşallah Meclis’de de geleceğe yöne-
lik sürdüreceğiz” diye konuştu. 

Yeni yönetim sistemini reformis 
bir anlayışla aşama aşama en aşağıda-
ki memura kadar indireceklerini vur-
gulayan Erdoğan, “Özel sektörümüz-
den sivil toplum kuruluşlarımıza kadar 
ülkemizin tüm dinamiklerinin devlet 
yönetimindeki bu değişime uygun şe-
kilde kendilerini yenileyeceklerine ina-
nıyorum. Aynı şekilde yasama ve yargı 
organlarımızın da ülkemizin ve milleti-
mizin değişen ihtiyaçlarına uygun şe-
kilde kendilerini geliştireceklerini ümit 
ediyorum. Böylece ülkemiz 2023 he-
deflerine topyekun bir değişimle ula-
şırken, bizden sonraki nesillere 2053 
ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebile-
cekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış 
olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun” ifadelerini kullandı.
Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaş-
kanlığı Kabinesi, şu isimlerden oluştu:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Ok-
tay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu 
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih 
Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet 
Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Ku-
rum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakde-
mirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Er-
soy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Ka-
sapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Ba-
kanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albay-
rak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa 
Varank

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT 
OKTAY KİMDİR?

1964 yılında Yozgat’ın Çekerek 
ilçesinde doğdu. Ayrıca Fuat Oktay 
1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, 
İşletme Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra üniversitede araştırma görevlisi 
olarak çalıştı ve 1990 yılında, ABD’de 
otomotiv sektörünün merkezi olan 

Detroit’teki WayneState Üniversite-
si’nde imalat mühendisliği ve işletme 
alanlarında yüksek lisans programları-
nı tamamladı. Fuat Oktay,  THY Tek-
nik A.Ş. bünyesinde bakım- onarım, 
tasarım ve imalat alanlarında çeşitli 
ortak girişim projesini hayata geçire-
rek Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda, 
Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İs-
panyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu 
üyeliklerinde de bulundu. Doç. Dr. 
Fuat Oktay, 2 Ocak 2012 tarihinden 
19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı görevini yürüttü. Fuat 
Oktay Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. 
yönetim kurulu üyeliği ve Türk Tele-
kom A.Ş. yönetim kurulu başkan yar-
dımcılığı görevlerini sürdürmektedir. 
Bunun yanı sıra Oktay çok iyi derecede 
İngilizce biliyor ve 3 çocuk babasıdır.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU 
KİMDİR?

Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 
tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen 
Trabzonlu olan Süleyman Soylu ilk ve 
orta öğrenimini İstanbul’un Gazios-
manpaşa ilçesinde, lise öğrenimini ise 
Plevne Lisesi’nde tamamladı. Üniver-
site eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde 
tamamlayan SÜleyman Soylu burada 
İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 
Üniversite eğitiminin ardından kari-
yerine 1990 yılında İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası (İMKB) aracı ku-
rumlarında başlayan Süleyman Soylu 
ilk önce bir arkadaşı daha sonra ise 
tek başına ticarete atıldı. Süleyman 
Soylu DP ile olan siyasi hayatının sona 
ermesinin ardından Adalet ve Kalkın-
ma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından aktif siyasete yeniden davet 
edildi. 2012 yılında AK Parti’ye katılan 
Soylu, AK Parti MKYK’sına seçildi, mü-
teakiben Ak Parti Ar-Ge’den Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığı görevine 
getirildi. Süleyman Soylu daha sonra 
2015 yılında Trabzon milletvekili ola-
rak meclise girdi. 64. Türkiye Hükû-
meti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı görevini üstlenen Süleyman 
Soylu daha sonra İçişleri Bakanı olarak 
görev aldı. 

DIŞ İŞLERİ BAKANI MEVLÜT 
ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın 
Alanya ilçesinde 5 Şubat 1968 tarihin-
de doğdu. Emin Paşa Lisesi’nde eğitim 
gördü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü’nden 1988 yılında mezun oldu. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulu-
nan Long Island Üniversitesi’nde de 
ekonomi alanında master yaptı. 1993 
senesinde de Ankara Üniversitesi Av-
rupa Topluluğu Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi’nde Avrupa Birliği uz-
manlığını tamamladı. Çavuşoğlu, aynı 
yıl içerisinde Bilkent Üniversitesi’nde 
doktora programına başladı. Çevre 
Bakanlığı’nda 1995’de çalışmalarda 
bulundu. Siyasete atılma kararı aldı 
ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ku-
rulmasında büyük katkı sağladı. 2002, 
2007, 2011 ile 2015 genel seçimle-
rinde Antalya Milletvekili seçilerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 
62. Hükümet döneminde de Dışişleri 
Bakanı olarak görevlendirildi.  13 Eylül 
2015’de de AK Parti’nin dış ilişkilerden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına 
getirildi. 24 Kasım 2015’de kurulan 
64. Hükümet’te tekrar Dışişleri Bakan-
lığı görevine atandı.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL 
KİMDİR? 

Abdulhamid Gül, 12 Mart 1977 
yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde 
doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldu. Gençlik 
yıllarından itibaren sivil toplum kuru-
luşlarında yer alan Gül, Refah ve Fa-
zilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu üyeliği, Saadet Partisi 
Genel İdare Kurulu üyeliği,  Has Parti 
Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara 

İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik 
Dergisi, Edebiyat Ortamı dergilerinde 
makaleleri yer aldı. AK Parti 4. Olağan 
Kongresi’nde MKYK üyesi seçildi ve 
AK Parti Genel Sekreteri olarak görev 
aldı. Abdulhamit Gül, evli ve üç çocuk 
babasıdır.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 
KİMDİR?

1965’te Konya’da doğan, ilk ve 
orta öğrenimini doğduğu kentte, lise-
yi Bursa Erkek Lisesi’nde bitiren Koca, 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
1988’de tamamlayarak tıp doktoru 
unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üni-
versitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bi-
lim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
olan Koca, çeşitli sağlık kurumlarında 
hekimlik ve medikal direktörlük görev-
lerinde bulundu. 

Koca, kurduğu ve başkanlığını 
yürüttüğü sağlık kurumlarında Tür-
kiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları 
doğrultusunda önemli atılımlar ger-
çekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye 
Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) 
Vakfı tarafından 2009 yılında kuru-
lan İstanbul Medipol Üniversitesinin 
Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürü-
ten Koca’nın, Türk Pediatri Kurumu, 
Pediatrik Metabolizma ve Beslenme 
Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hasta-
neler Sağlık Kuruluşları Derneği (OH-
SAD) üyelikleri bulunuyor. Koca, aynı 
zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kon-
seyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi 
Başkan Yardımcılığını, Vakıf Üniversi-
te Hastaneleri Derneğinin Başkanlığını 
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hiz-
metleri Komitesi Başkanlığını yürütü-
yor.     

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bile-
cik’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini 
İstanbul’da tamamladı. 1987 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-E-
lektronik Fakültesi Elektronik Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. 2005 
yılında e-MBA sertifika programını 
tamamladı. İş hayatına NETAŞ’ta Ar-
Ge mühendisi olarak başladı. İş hayatı 
boyunca enerji ve Telekomünikasyon 
firmalarında değişik kademelerde yö-
neticilik yaptı. 1994 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden 
İGDAŞ’ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, 
Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim 
Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 
2002 yılından itibaren İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi İştirakler Daire 
Başkanlığında, İştirakler Genel Koordi-
natörü olarak; İBB iştiraklerinin yöne-
tim kurullarında başkan ve üye olarak 
görev yaptı. Türkiye Elektrik Sanayi 
Birliği’nin (TESAB) kurucuları arasında 
yer alan Dönmez, aynı zamanda TE-
SAB yönetim kurulu üyeliği de yaptı. 
4 Ocak 2008’de EPDK Kurul üyeliğine 
atanan Dönmez, EPDK’nın üyesi ol-
duğu ERRA’da (Enerji Düzenleyicileri 
Bölgesel Birliği) 2008 ve 2010 Genel 
Kurullarında üye ülkelerin temsilcileri 
tarafından Yönetim Kurulu üyesi seçil-

di. 24.12.2015 tarihinde Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına 
atanan Fatih Dönmez, Bakan olarak 
atanmasına kadar bu görevini yürüttü. 
Dönmez evli ve 3 çocuk babasıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK 
KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
teminin ilk Milli Eğitim Bakanı unva-
nına sahip olan Ziya Selçuk, 1961’de 
Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde lisan-
sını, aynı üniversitede gelişim psiko-
lojisi alanında yüksek lisansını yapan 
Selçuk, 1989’da Hacettepe Üniversi-
tesi’nde psikolojik danışmanlık ve reh-
berlik alanında doktorasını tamamladı, 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
doçentlik ve profesörlük unvanlarını 
aldı.  TED Üniversitesi’nin yanı sıra, 
çok sayıda özel eğitim-öğretim ku-
rumunun kuruluşunu gerçekleştiren 
Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yü-
rütme Komitesi Üyesi.  2003-2006 
yılları arasında Talim ve Terbiye Kuru-
lu Başkanlığı yapan Selçuk, müfredat 
reformunu yürüttü. AB müzakerele-
rinde de eğitim ve bilim başlığı görü-
şülürken Türkiye’yi temsil etti.  Evli, üç 
çocuk sahibi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT 

KURUM KİMDİR?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kabinede 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Emlak 
Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat 
Kurum getirildi.

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki 
ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı unvanı-
na sahip Kurum, 1976’da Ankara’da 
doğdu. Aslen Konya-Karapınarlı olan 
Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden 1999’da me-
zun oldu. 1999- 2005 arasında çeşitli 
özel kuruluşlarda çalıştı.  2005-2006 
arasında TOKİ Ankara Uygulama Da-
ire Başkanlığında Uzman olarak görev 
yapan Kurum, 2006-2009 yılları ara-
sında TOKİ İstanbul Uygulama Daire 
Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama 
Şube Müdürlüğü, 2009-2012 arasın-
da Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 
uzmanlık görevlerini üstlendi. 2009 
yılından itibaren Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO 
AŞ Genel Müdürlük görevini yürüten 
Kurum, evli ve 2 çocuk babası.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET 
KASAPOĞLU KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 
yer alan ilk Gençlik ve Spor Bakanı, 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. 
Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakan-
lığı görevine Osman Aşkın Bak’ın yeri-
ne Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu getirildi. sKasa-
poğlu, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’n-
den mezun olan Kasapoğlu, aynı üni-
versitede mahalli idareler ve yerinden 
yönetim programında yüksek lisans 
yaptı.  2009 yılında Başbakanlık Müşa-
virliği’ne atanmasının ardından Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nda çeşitli görevler üstlendi. 

Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, İngilizce ve 
Arapça biliyor. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT 
ALBAYRAK KİMDİR?

21 Şubat 1978 yılında dünyaya 
gelen Berat Albayrak aslen Trabzon-
ludur. Türk iş adamı, siyasetçi  olan 
Berat Albayrak 24 Kasım 2015 tari-
hinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanıdır.  Ayrıca Türkiye Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın damadıdır.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinin 
Yenice köyünden olan Albayrak, Lise 
eğitimini Özel Fatih Koleji’nde yapmış 
üniversite eğitimini İstanbul Üniver-
sitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde 
tamamlamıştır. Albayrak daha sonra 
New York’ta Pace Üniversitesi’nde fi-
nans üzerine MBA yapmıştır. Birçok 
şirkette üst düzey işlere imza atan 
Berat Albayrak bir dönem Sabah ga-
zetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. 7 
Haziran 2015 seçimlerinde AK Par-
ti’den milletvekili olarak meclise girdi. 
24 Kasım’da Ahmet Davutoğlu başba-
kanlığındaki 64. Hükümet’in Türkiye 
Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bakan olarak tayin edildi. 
Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. 
Türkiye Hükûmeti’nde bu görevine 
devam etti. Üç çocuk babası olan Berat 
Albayrak ayrıca Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın damadıdır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI 
MEHMET CAHİT TURAN KİMDİR?
29 Nisan 1960 Trabzon doğumlu 

olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yı-
lında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölü-
münü bitirdi. Çalışma hayatına 1985 
yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü 
Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Ge-
çişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis 
olarak başladı. 1986 yılında Karadeniz 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan 
Mehmet Cahit Turhan, aynı Bölge 
Müdürlüğünde 1988 tarihinde Büro 
Mühendisi, 1990 tarihinde Kontrol 
Mühendisi, 1994 tarihinde Çatalca 
Köprülü Kavşağı (TEM) Çatalca Arası 
Bağlantı Yolu Otoyolu Yapım Kontrol 
Şefi görevlerine atandı. Turan, 2003 
yılında görevlendirildiği Karayolları 
Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
atandı. Daha sonra 2005 tarihinde 
asaleten Genel Müdür olan Mehmet 
Cahit Turhan, vekaleten yürüttüğü 
Karayolları Genel Müdürü 2006 yılın-
da asaleten atandı.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN 
KİMDİR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk 
Ticaret Bakanı oldu.

Pekcan, 1958’de Manisa’da doğ-
du. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Elektrik Fakültesi mezunu olan Pek-
can, yüksek lisansını aynı fakültede 
tamamladı. Pekcan, 1981’de Türkiye 
Sınai Kalkınma Bankasında başladığı 
kariyerine, özel sektörde çeşitli firma-
larda farklı görevlerin ardından genel 
müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak 
devam etti.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş 
Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, 
ayrıca Türkiye-Ürdün İş Konseyi Baş-
kanlığı yaptı. 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı olan Pekcan, evli ve 
iki çocuk annesi, İngilizce biliyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 
MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Mustafa Varank’ın ağabeyi İlhan 
Varank, 15 Temmuz darbe girişimin-
de şehit oldu. Hain darbe girişiminde 
önce Vatan Caddesi’ne giden İlhan Va-
rank, oradaki direnişin sonuç vermesi 
ve darbecilerin teslim olmasından son-
ra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bi-
nasına gitti. İlhan Varank burada halka 
ateş açan darbeciler tarafından vurula-

rak şehit edildi. Hayatını bilime adayan 
Varank, profesör unvanıyla Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı 
görevini yürütüyordu.

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE 
AİLE BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK 

KİMDİR?
Varank, 1976 yılında Trabzon’un 

Of ilçesinde dünyaya geldi. İlköğreni-
mini Yedikule İlkokulunda, orta öğre-
nimini ise İstanbul İmam Hatip Lise-
sinde tamamladı. Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi bölümünden 1999 
yılında mezun olan Varank, eğitimini 
sürdürmek üzere ABD’ye gitti.  Yurt 
dışındaki eğitim ve çalışma hayatını 
2005 yılında bitirip Türkiye’ye dönen 
Varank, Başbakanlık’ta çalışmaya 
başladı ve 2011’de Başbakan Başda-
nışmanlığı görevine getirildi. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki isim-
lerden biri olan Varank, Erdoğan’ın 
cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014’te 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı gö-
revine getirildi. 2016 yılında Cumhur-
başkanı Erdoğan tarafından Büyükelçi 
unvanı verilen Varank, iyi derecede İn-
gilizce biliyor. Mustafa Varank evli ve 
iki çocuk babasıdır.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

ERSOY KİMDİR?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 

Kültür ve Turizm Bakanlığına turizmci, 
iş adamı Mehmet Ersoy getirildi.  Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, düzenlediği basın toplantısıyla 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. 
Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ersoy oldu.  1968’de İstanbul’da do-
ğan Ersoy, İstanbul Alman Lisesinin 
ardından, İstanbul Üniversitesi İngiliz-
ce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 
Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir 
geçmişe sahip Ersoy, tur şirketi ve çe-
şitli otellerin de sahibi. Mehmet Ersoy, 
2012 yılında cruise sektörüne yatırım 
yaparak, Türkiye’nin tek cruise gemisi 
işletmecisi oldu. 2017’de online rezer-
vasyon platformunu hayata geçirerek, 
dünyanın dört bir köşesinden 200 bine 
yakın tesis için rezervasyon hizmeti 
sağlamaya başladı. Turizm sektörün-
de adından söz ettiren isimler arasına 
yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağ-
layan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR 
PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’nin ilk Tarım ve Orman Bakanı, 
Bekir Pakdemirli oldu.

Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de 
doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme 
Fakültesinden mezun olan Pakdemir-
li, Başkent Üniversitesinde İşletme 
Yüksek Lisans ve Celal Bayar Üni-
versitesinde iktisat doktora çalışma-
larını tamamladı. Gıda, bilgisayar ve 
otomotiv alanında çeşitli şirketlerin 
kuruluşunda bulunan ve yöneticiliğini 
yapan Pakdemirli, çok uluslu McCain 
Foods şirketinde üst düzey yöneticilik 
görevlerinde bulundu. Albaraka Türk 
Katılım Bankası, BİM AŞ, Turkcell İle-
tişim Hizmetleri AŞ’de yönetim kurulu 
üyeliklerini sürdüren Pakdemirli’nin 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da 
üyelikleri bulunuyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR 

KİMDİR?
Hulusi Akar 1952 doğumlu. Aslen 

Kayserili olan Hulusi Akar, darbeye 
karşı direnişi ile ismini tarihe geçir-
di. 1972’de Kara Harp Okulu’ndan, 
1973’te de Piyade Okulundan mezun 
olan Hulusi Akar, 1980 yılına kadar 
Türk Kara Kuvvetleri bünyesinde çe-
şitli birliklerde takım ve bölük komuta-
nı olarak görev yaptı. 2011 yılında or-
generalliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi 
ile 2011-2013 yılları arasında Genel-
kurmay II. Başkanlığı görevini yürüten 
Hulusi Akar 2013 yılı Ağustos ayında 
itibaren olmak üzere Türk Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı’na atandı.
n SAMİ KAYALAR 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıkladı. Erdoğan, “Ülkemiz 2023 hedeflerine topye-
kun bir değişimle ulaşırken, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız” dedi 

Yeni sistemin ilk kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkan Er-
doğan TBMM Genel Kurulunda ye-
min etti. Erdoğan’ın yeminiyle bir-
likte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi resmen başladı. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan TBMM Genel Kurulunda 
yemin etti. Erdoğan’ın Meclis’teki 
yeminiyle birlikte, parlamenter sis-
tem sona erdi. 

“İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ 
DAHA GÜZEL OLUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ye-
min töreninin ardından, “Her şey 
gayet güzel oldu milletin önünde. 
İnşallah bundan sonraki daha gü-
zel olur” dedi.  Erdoğan, Mecliste, 
Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı 
Köylü tarafından resmi törenle kar-
şılandı.Tören kıtasını selamlayan 
Erdoğan, daha sonra eşi Emine Er-
doğan ile birlikte Meclis Şeref Ho-
lü’ne geçti. Erdoğan’ı, Şeref Holü 
girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, 
AK Parti Grup Başkanı Naci Bos-
tancı ve milletvekilleri karşıladı. Er-
doğan’a, Başkanlık Divanı girişin-
de, Geçici TBMM Başkanı Durmuş 
Yılmaz eşlik etti. Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi’nin ilk Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
yemin etmek üzere geldiği Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 
Çankaya girişinde vatandaşlar ta-
rafından güllerle karşılandı. “Baş-
kan Recep Tayyip Erdoğan”, “Dur-
mak yok yola devam” sloganları 
atan vatandaşları, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, el sallayarak selamladı.

KÜLLİYEDE TÖREN DÜZENLENDİ 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’n-

de gerçekleşecek Cumhurbaşkan-
lığı Göreve Başlama Töreni için 
Türk ve yabancı basın mensupları-
nın yoğun ilgisi sabah saatlerinden 
itibaren başladı. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 
oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın, TBMM’de yapılacak ye-
min töreninin ve Anıtkabir ziyare-
tinin ardından, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde “Cumhurbaşkanlığı 
Göreve Başlama Töreni” gerçek-
leşti.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Cumhurbaşkanlığı Göreve Başla-
ma Töreni”ne 22 devlet başkanı, 
28 başbakan ve parlamento başka-
nı ile 6 uluslararası örgütün genel 
sekreteri iştirak etti. 

Ardından, 17.15’te Anıtkabir’i 
ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne geçerek saat 
18.00’de başlayacak “Cumhurbaş-
kanlığı Göreve Başlama Töreni”ne 
iştirak etti.

101 PARE TOP ATIŞI YAPILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi 
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Fahri Kasırga 
tarafından karşılandı. 

Cumhurbaşkanlığına makam 
aracıyla hareket edildikten son-
ra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A 
Kapısına varışta Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın konvoyuna Atlı Tören 
Birliği katıldı. 

Erdoğan’ın süvari birliğiyle 
Külliye’ye girişi sırasında 101 pare 
top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara 
ve Deniz komutanlıklarına bağ-
lı ordu karargahlarında da 101’er 
pare top atışı gerçekleştirildi. Tö-
rende, Cumhurbaşkanlığı Senfo-
ni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ar-
moni Mızıkası, TSK Mehteran Ta-
kımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel 
kıyafetleriyle hazır bulundu. 

“Cumhurbaşkanlığı Göreve 
Başlama Töreni” sonrasında Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, törene katılan 
misafirleri onuruna akşam yemeği 
daveti verdi. Konuk devlet başkan-
ları onuruna verilecek akşam ye-
meğinde, eski Almanya Şansölyesi 
Gerhard Schröder ve Tunus Nahda 
Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi 
Erdoğan’ın özel dostları da yer aldı.

ÖZEL BASTIRILAN “1 LİRALAR” 
HEDİYE EDİLDİ 

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 
10 bin kişinin katılım sağlayacağı 
törene öğretmen, itfaiye eri, muh-
tar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi 
gibi toplumun değişik kesimlerin-
den vatandaşlar da davet edildi. 
Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya 
ve Orta Asya’dan soydaş ve akraba 
toplulukların siyasi ve dini temsilci-
leri de iştirak etti. Misafirlere, darp-
hane tarafından özel bastırılan ve 
arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi ve törene ilişkin enstan-
tanelerin bulunduğu 1 liralardan 
hediye edildi. Bu özel paraların bir 
kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrı-
ca özel pul bastırılacak.

ERDOĞAN: MİLLETİMİZE LAYIK 
OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Yeni sistemin ilk Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi’nde konuştu. 

Erdoğan, “Bugün çıktığımız 
kutlu yolculuğu Türkiye, milleti-

miz, insanlık için hayırlara vesile 
eyle Ya Rab.” şeklinde konuşan 
Erdoğan, “Milletimiz bizi hiçbir za-
man yalnız bırakmadı, yolda koy-
madı. 24 Haziran’da bir kez daha 
kendisine hizmet etmek üzere bizi 
seçti” dedi.

Erdoğan, “Bu defa Cumhur-
başkanlığı makamına değişen 
yönetim sisteminin gereği olarak 
yürütme organının tüm yetkileriyle 
geldik, Allah bizi milletimize mah-
cup etmesin.” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’nin zorlama değil, isabetli bir 
tercih olduğunu belirten Erdoğan, 
“Sadece bize oy verenlerin değil, 
81 milyonun tamamının Cumhur-
başkanı olduğumuzun bilinciyle 
milletimize layık olmaya çalışa-
cağız” şeklinde konuştu. Erdoğan 
şunları kaydetti: “Geçmişte yol 
açtığı siyasi, sosyal, ekonomik ka-
oslar sebebiyle ülkemize çok büyük 

bedeller ödeten sistemi artık geride 
bırakıyoruz.” 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile 150 yıla yaklaşan de-
mokrasi arayışımızın ve 95 yıllık 
cumhuriyet tarihimiz boyunca ya-
şadığımız denemelerin çok ötesin-
de yeni bir yönetim modeline geçi-
yoruz.” diyen Erdoğan sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Demokrasi tari-
himizin tecrübeleri yanında son 16 
yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken 
karşılaştığımız sıkıntılar bize de bu 
değişimin kaçınılmaz olduğunu 
göstermiştir.” Erdoğan, “Türkiye, 
Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa 
kritik bir yol ayrımında tercihini 
darbe veya benzeri zorlamalarla 
değil, milletimizin özgür iradesiyle 
gerçekleştirmiştir” dedi. Erdoğan, 
“Bundan sonra milletin doğrudan 
yetki verdiği ve dolayısıyla hesap 
sorma hakkına sahip olduğu Cum-
hurbaşkanı, çalışmalarını yasama 

ve yargı organlarıyla uyumlu bir 
şekilde yürütecektir.” ifadelerini 
kullandı.

“CUMHURİYETİMİZİ 
ŞAHLANDIRMANIN SÖZÜNÜ 

VERİYORUZ”
“Bugün burada, milletimize 95 

yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yö-
netim anlayışıyla şahlandırmanın 
sözünü veriyoruz” ifadelerini kulla-
nan Erdoğan şunları kaydetti:

“Bundan sonra bize düşen, 
medeniyetimizin ihyası ve inşası, 
kaybettiğimiz zamanı geri kazan-
mak için çalışmaktır ama çok çalış-
maktır.” Erdoğan, “Millet olarak bir 
olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş 
olduk, her birlikte Türkiye olduk ve 
böylece tüm engelleri aştık, tüm 
tuzakları bozduk” şeklinde konuş-
tu. Erdoğan, “Bizim gönül sınırla-
rımızın hududu yoktur. İşte bugün 
buradaki şu manzara, gönül sınır-
larımızın genişliğinin en somut ör-
neğidir.” dedi.

“Bugün ‘Bismillah’ diyerek 
adımını attığımız yeni başlangıcı-
mızın ilk imtihanı, 2023 hedefleri-
mize ulaşmak olacaktır.” şeklinde 
konuşan Başkan Erdoğan, “Yeni 
dönemde Türkiye demokrasiden 
temel hak ve hürriyetlere, ekono-
miden büyük yatırımlara kadar her 
alanda daha ileri gidecektir” dedi. 
Erdoğan: “Hiçbir ülkenin ve hiçbir 
toplumun vasiye, vesayete, mü-
rebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı ol-
madığına, insanlığa lazım olan tek 
şeyin adalet ve işbirliği olduğuna 
inanıyoruz” diyerek yeni yönetim 
sistemini sürekli ileri taşıyacakları-
nı kaydetti.

“ÇOK BÜYÜK HAMLELER 
YAPACAĞIZ”

Ekonomiye dikkat çeken Baş-
kan Erdoğan, “Makro ekonomik 
dengelerden yatırımlara kadar her 
alanda çok büyük hamleler yapaca-
ğız” dedi. Erdoğan, yeni dönemde 

sosyal devlet niteliğini de çok daha 
güçlü hale getireceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Her türlü hak 
ve özgürlükten, ülkemizin sahip 
olduğu tüm zenginliklerden, kö-
ken, inanç, meşrep, bölge, şehir 
farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın 
tamamının yararlanmasını sağla-
yacağız.” Erdoğan, “Tüm alanlar-
da, milletimize verdiğimiz sözlere 
uygun şekilde Türkiye’yi büyüt-
menin, güçlendirmenin çabasında 
olacağız” ifadelerini kullandı.

“TREN KAZASI SEBEBİYLE 
KUTLAMA BÖLÜMLERİNİ 

İPTAL ETTİK”
Başkan Erdoğan, “Elim tren 

kazası sebebiyle törenimizin halk 
oyunları, lazer ve ışık gösterileri 
gibi kutlama bölümlerini iptal et-
tik” dedi. Başkan Erdoğan sözle-
rini şu şekilde devam ettirdi: “En 
büyük zenginliğimiz insanımızdır. 
Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her-
kesi kendine hayran bırakan insan 
kaynağımızı eğitimle, teşvikle daha 
etkin şekilde kullanmak için gere-
ken her adımı atacağız.” Erdoğan, 
“En önemli önceliklerimizden biri, 
maziden atiye kuracağımız güçlü 
köprüyle nereden geldiğini bilen, 
nerede durduğunun ve nereye git-
mek istediğinin şuurunda nesiller 
yetiştirmek olacaktır” şeklinde ko-
nuştu.

RABBİME SONSUZ HAMDÜ 
SENALAR OLSUN 

Erdoğan, 24 Haziran seçimle-
rinde oylarıyla dualarıyla destekle-
riyle şahsını bu göreve layık gören 
vatandaşlara bir kez daha teşekkür 
ederek, “Dünyanın her köşesinde 
kalpleri bizlerin başarısı için atan 
tüm kardeşlerimize de sevgile-
rimi sunuyorum. Bugün burada 
bizzat bulunarak veya ekranları 
başından bizleri takip ederek se-
vincimizi paylaşan herkesi saygıyla 
selamlıyorum” ifadesini kullandı. 
“İlk cumhurbaşkanlığı görevim 
için adaylığımı açıkladığım günkü 
gibi Rabbime yalvarıyorum; bizleri 
bugünlere eriştiren Rabbime son-
suz hamdü senalar olsun” diyen 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Rab-
bim, çıktığımız bu kutlu yolculukta 
ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit 
kıl. Rabbim, göğsümüzü genişlet, 
hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün 
Rabbimize ve onun yarattıklarına 
yani halka hizmet için bir güzel yol-
culuğa hazırlanıyoruz. Ya Rab, bizi 
kibirden muhafaza eyle. Ya Rab 
bizi hasetten muhafaza eyle. Ya 
Rab bizi haksızlıktan, adaletsizlik-
ten, zulümden beri eyle.  Allah’ım 
bizi, ailemizi bütün yol arkadaşla-
rımızı, yolların tuzaklarından koru. 
Sen ki her şeye gücü yetensin, bu 
mübarek günde dileğimiz odur ki 
bu milleti bir kez daha zaferle müj-
dele ya Rabbi. Bugün çıktığımız 
kutlu yolculuğu Türkiye için, mil-
letimiz için, insanlık için hayırlara 
vesile eyle ya Rab. Allah’ım yalnız 
senden yardım dileriz, Rabbim bizi 
doğru yola, kendilerine nimet ver-
diklerinin yoluna ilet amin, amin, 
amin.”  n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. Erdoğan’ın sü-
vari birliğiyle Külliye’ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Erdoğan, “95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz” dedi 

‘Cumhuriyeti şahlandıracağız’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan’ın yeminiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi Rabbime
yalvarıyorum; bizleri bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun” dedi.
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Türkiye’nin ilk ve tek vinç galerisi olarak faaliyetlerini sürdüren Acar Vinç Galerisi, 12 bin metrekarelik yeni yeriyle 2.el vinç alım 
satımına devam ediyor. Acar Vinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Acar, “1995 yılından günümüze tecrübe kazandık” dedi

Acar Vinç, Türkiye pazarında!

Türkiye’nin ilk ve tek vinç ga-
lerisi olarak hizmet veren Acar 
Vinç Galerisi,tüm Türkiye’ye 2. El 
vinç alım satımında hizmet veri-
yor. Acar vinç galeri, Türkiye ça-
pında araç üstü katlanır hidrolik 
vinç, mobil vinç, kurtarma amaçlı 
vinçler ve forklift çeşitlerinin satış 
ve pazarlama konusunda faaliyet 
gösteren firma, Ankara Yolu üze-
rinde 12 bin metrekarelik alanı 
ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 
Firma ve faaliyetleri hakkında 
açıklamalarda bulunan Acar Vinç 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Acar, “Türkiye’nin ilk ve tek vinç 
galerisi olan Acar vinç Galeri, yeni 
ve 2.el vinç te güvenilir adres , uz-
man pazarlama ilkesiyle çalışma-
larına devam ediyor. Ankara Yolu 
üzerinde bulunan 12 bin metreka-
relik yerimizde hizmet veriyoruz. 
1995 yılından günümüze tecrübe 
kazandık” dedi. 

ACAR VİNÇ TÜRKİYE’NİN HER 
YERİNDE TERCİH EDİLİYOR
2. el vinç alım satımı gerçekleş-

tirdiklerini dile getiren Acar Vinç 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Acar, Türkiye’nin her yerinden 

tercih edildiklerini vurgulayarak 
cümlelerini şu şekilde aktardı: 
“1995 yılından itibaren bu sektör-
de hizmet veriyoruz. 2.el vinç alım 
satımı gerçekleştiriyoruz. Daha 
önceden 3 bin metrekarelik bir 
alanda hizmet veriyorduk şimdi ise 
12 bin metrekarelik bir alanda hiz-
met veriyoruz. Firmamız Türkiye 
çapında araç üstü katlanır hidrolik 
vinç, mobil vinç, kurtarma amaçlı 
vinçler ve forklift çeşitlerinin satış 
ve pazarlama konusunda faaliyet 
göstermektedir. Araç üstü katlanır 
bomlu vinç imalatında, Türkiye’de 

marka şehir olan Konya’da vinç 
imalat öncesi danışmanlık, satış 
ve satış sonrası müşteri memnu-
niyeti kademesinde 1995 yılından 
günümüze tecrübe kazandık. Tür-
kiye’nin ilk ve tek vinç galerisi ola-
rak marka tescilimizde bulunuyor. 
Yani bu işi ilk yapan bizleriz.”

“SEKTÖRÜMÜZ İNŞAATA BAĞLI”
Sektörün inşaata bağımlı oldu-

ğunu belirten Acar, en düşük vinç 
fiyatının 150 bin TL olduğunu da 
dile getirerek, “Sektör tamamen 
inşaata bağımlı. İnşaatlar olursa, 
köprüler yapılırsa vinç satın alı-

nır. Eğer bunlar olmazsa bizim 
işte olmaz. En düşük vinç 150 
bin TL’den başlıyor tonajına ve 
özelliğine göre değişiyor. Seçim 
sürecinde biraz sıkıntılı dönemler 
yaşadık. Sezonun başlamasından 
dolayı elimizde ki makine stoku-
nu çoğalttık. Piyasaların yılsonuna 
kadar böyle gideceğine inanıyoruz. 
Konya’da 49 tane vinç imalatçısı 
bulunuyor. Zaten bu işin merkezi 
Konya. Tabi imalatçı da çoğaldığı 
için eski çalışılan fiyatlar şuanda 
yok” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Zeliha- Mehmet Necmi Öksüzoğlu çiftinin kızı Rumeysa,  Fatma-Mehmet Yaman çiftinin oğlu 
Mahmut Sami ile evlendi. Genç çiftin nikahını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kıydı

Öksüzoğlu ve Yaman 
ailelerinin mutlu günü

Zeliha- Mehmet Necmi Öksü-
zoğlu çiftinin kızı Rumeysa ile Fat-
ma-Mehmet Yaman çiftinin oğlu 
Mahmut Sami ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ diyerek dünyaevine gir-
di. Atiker de luxe düğün salonun 
düzenlenen düğün merasimine AK 
Parti Konya Eski Milletvekili Mu-
hammet Uğur Kaleli, Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdü-
rü Ömer Ersöz ile çok sayıda davetli 
katıldı. Genç çiftin nikâhını kıyan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı, çifte ömür boyu mut-
luluklar dileyerek, ailelere hayırlı ol-
sun dileklerini iletti. Misafirler kapı-
da karşılayan Öksüzoğlu ve Yaman 
aileleri kendilerinin ‘hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul ederek geleneksel 
düğün pilavı ikramında bulundu. 
Yenigün Gazetesi olarak çıktıkları 
bu yolda Rumeysa ve Mahmut Sami 
çiftine ömür boyu mutluluklar diler, 
beraberliklerinin Öksüzoğlu ve Ya-
man ailelerine mutluluklar getirme-
sini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Acar Vinç Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Acar  
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Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük beklentilerle 
transfer edilen ancak geçen sezon bekleneni vereme-
yen yabancı oyuncular elde kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 
geçen sezon yüksek bonservis ücretleriyle döviz kuru 
üzerinden sözleşme yaparak aldığı yabancı futbolcular 
Nacer Barazite, Sadio Diallo ve Issiar Dia’yı gözden çı-
karmasına rağmen yollarını ayıramadı. Malatya tem-
silcisi beklediği verimi alamadığı yabancılarını bonser-
vis sorunu nedeniyle gönderemediği için yeni transfer 
konusunda ağır kalmakla eleştiriliyor. Döviz kurunun 
yüksek seyretmesi sarı-kırmızılı yönetimin işini daha 
da zorlaştırırken, başkan Gevrek’in önümüzdeki gün-
lerde gönderilmesi düşünülen isimlerle bir görüşme 
yapacağı bildirildi. Evkur Yeni Malatyaspor’un gözden 
çıkardığı yabancı futbolculardan Sadio Diallo’nun söz-
leşmesi 2019, Nacer Barazite’nin 2020, Issiar Dia’nın 
ise 2020’de sona eriyor.   3 Futbolcu da sarı-kırmızılı 
takımla Bolu kampında yeni sezona hazırlanıyor. 
n İHA

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü 
Bobo, Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzala-
dı. Spor Toto Süper Lig hazırlıklarına Erzurum Yüksek 
İrtifa Kampı’nda devam eden Aytemiz Alanyaspor, bir 
taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alanya 
temsilcisi, bu bağlamda Avustralya Ligi ekiplerinden 
Sydney’de forma giyen 33 yaşındaki Bobo’yu 2 yıllığına 
renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor 
Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Ay-
temiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bobo’nun 
bugün gündemde olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, “Za-
ten günlerdir Bobo geldi, gitti diye yazıldı, çizildi. İşte 
bugün son noktayı koyduk” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Bursaspor, 2 Temmuz tarihinde öncelikli satışına 
başlanan kombinelerden 1 haftada 1281 adet satıldı-
ğını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpte 2 Temmuz itibariyle 
öncelikli satışına başlanan 2018-2019 sezonu kombi-
nelerinde ilk gün ve ilk hafta satış rakamları açıklandı. 
2 Temmuz tarihinde 159 kombine satıldığı açıklanır-
ken, ilk hafta itibaren ise 1281 kombine satışı yapıldığı 
bildirildi. Tribünlere göre satılan kombine sayısı ise 
şöyle: “GOLDSİT 1963 Tribünü: 54, VİP 1.Balkon: 40, 
VİP 2.Balkon: 11, Batı Alt Tribünü: 130, Doğu Alt Tri-
bünü: 278, Doğu Üst Tribünü: 385, Tofaş Tribünü: 203, 
Güney Kale Arkası: 180.” 
n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
yabancılar elde kaldı

Alanyaspor, Bobo ile 
sözleşme imzaladı 

Bursaspor bir haftada
1281 kombine sattı

Ertuğrul Taşkıran 
Atiker Konyaspor’da

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, yeni sezon öncesi ikinci kalecisini buldu. 
Geçtiğimiz sezonun bitmesi ile Patrik Carlgen ile sözlesini fesheden yeşil beyazlı-

lar, önceki yıllarda da ilgilendiği Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 

Konyaspor’da transfer hareketliliği sürüyor. 
Kaleciler Patrik Carlgren, Emrullah Şalk ile 
yollarını ayıran ve Anadolu Selçukspor’dan 
Mücahit’i kadrosuna katan Anadolu Karta-
lı yedek kaleci arayışlarına başlamıştı. Bu 
doğrultuda Boluspor ile yollarını ayıran eski 
Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran ile sözleşme 
imzalandı. 2 yıllık mukaveleye imza atan Er-
tuğrul Konyaspor’un Bolu kampına katılacak.

KONYASPOR’U REDDETMİŞTİ
Konyaspor’un yeni yedek kalecisi Ertuğrul 

Taşkıran Konyaspor kamuoyunun yakından ta-
nıdığı bir isim. Konyaspor, 2014-2015 sezonu 
başında o dönem bonservisi Fenerbahçe’de 
olan Ertuğrul’u kiralamak için uzun süre bek-
lemiş ancak Ertuğrul Konyaspor’u reddederek 
Sivasspor’a imza atmıştı. Dönemin başkanı 
Ahmet Şan bu gelişmeden sonra Fenerbahçe 
ve Ertuğrul Taşkıran hakkında sert açıklama-
larda bulunmuştu. Ertuğrul bir zamanlar as 
kaleci olmayı kabul etmediği Konyaspor’da 
yedek kaleci olacak.

1 MİLYON EURO KRİZİNİN KAHRAMANI
Konyaspor’un yeni transferi Ertuğrul Taş-

kıran geçen sezonun da tartışmalı isimlerin-
den biriydi. Finansal Fair-Play kıskacında bu-
lunan Fenerbahçe oyuncu satışı yapmadan, 
yeni transfer yapamıyordu. Bu noktada Ertuğ-
rul Taşkıran’ın 1 milyon Euro’ya Boluspor’a 
transfer olduğu ortaya çıktı. TFF 1. Lig kulü-
bü olan Boluspor’un bir kaleci için bu kadar 
yüksek bonservis ücreti ödemesini gerçekçi 
bulmayan sporseverler transferin anlaşmalı 
olabileceğini iddia etti. Konu uzun süre kamu-
oyunda tartışıldı.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN KİMDİR?
Kartalspor’da futbola başlayan Ertuğrul 

Taşkıran ardından Fenerbahçe alt yapısına 
transfer oldu. Samsunspor, Kayserispor, Si-
vasspor gibi takımlarda kiralık olarak forma 
giyen Ertuğrul geçen sezon bonservisi ile bir-
likte Boluspor’un yolunu tuttu. 28 yaşındaki 
tecrübeli kaleci 191 boyunda. Kariyerinde 91’i 
Süper Lig olmak üzere 114 maç bulunuyor.
n YUNUS ALTINBEYAZ 

Ünal Karaman, transferleri bekliyor

Fenerbahçe, bu sezon takımda kalıp kalmaya-
cağı merak edilen tecrübeli kaleci Volkan Demirel 
ile anlaşmaya vararak, sözleşme yenilediğini açık-
ladı. 

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan bu yana 
sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan deneyimli file 
bekçisi Volkan Demirel ile nikah tazeledi. Kulübün 
resmi internet sitesinden yapılan açıklamada başarı-
lı eldiven ile yeni sözleşme imzalanması konusunda 
anlaşmaya varıldığı açıklanırken, şu ifadelere yer 
verildi: 

“2002-2003 futbol sezonundan bu yana futbol 
takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten 
kaptanımız Volkan Demirel’le, yeni sözleşme imza-
lanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Volkan 
Demirel’le imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza 
hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile 

başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.” 
COMOLLİ: “VOLKAN KENDİSİNİ DEĞİL 

FENERBAHÇE’Yİ DÜŞÜNEN BİRİ” 
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comol-

li, Volkan’ın sözleşme imzalamasıyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Bu bir transfer değil, devam etmektir. 
Yeni hocamız Phillip Cocu geldiği zaman Volkan’ın 
durumunu biliyordu fakat Başkanımız, Yönetim 
Kurulumuz ve aynı zamanda hocamız Volkan’ın bu 
takımda kalması gerektiğini düşündük ve inandık. 
Öyle de olduğu için mutluyuz. Öncelikle onu tebrik 
ediyorum. Volkan ile yaptığımız ilk toplantıda sa-
dece onun durumunu ve sözleşmesini değil, genel 
olarak Fenerbahçe’yi ve Fenerbahçe’nin genç kale-
cilerini konuştuk. Volkan’ın bu tutumu da benim çok 
hoşuma gitti çünkü o kendisini değil Fenerbahçe’yi 
düşünen biri” ifadelerini kullandı. 

VOLKAN DEMİREL: “YOLUN SONUNA KADAR 
BURADA DEVAM EDECEĞİM” 

Deneyimli kaleci Volkan Demirel ise yapılan 
anlaşmanın ardından, sarı-lacivertli kulübün bir 
parçası olmak istediğini söyleyerek, “Burada devam 
etmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta 
Başkanımıza, hocamıza ve Damien’a.1-2 haftadır 
çok görüştük, çok konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. 
Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada 
yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için 
burada olmak her şeyden önemlidir mutluluk verici, 
gurur verici, onur verici. Her zaman dile getirdiğim 
gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek is-
tiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağla-
rım ve bu kulübün bir parçası olurum” açıklamasını 
yaptı. 
n İHA

Fenerbahçe, Volkan Demirel
ile sözleşme yeniledi

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da 
sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör 
Ünal Karaman, takıma katılacak transferleri 
bekliyor. Savunma bölgesinde acil ihtiyaç-
ları olan bordo-mavililerin bu hafta içeri-
sinde stoper bölgesinde görüştüğü isimlere 
resmiyet kazandırması bekleniyor. 

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nin 
Lybuylana şehri Kranj Kasabasında sürdü-
ren Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal 
Karaman’ın aklı savunma bölgesine yapı-
lacak yeni transferlerde. Geçtiğimiz sezonki 
kadroda bulunan Durica, Hubocan ve Uğur 
Demerok ile yollarını ayırmasından sonra 
bu bölgeye henüz transfer gerçekleştirme-
yen ve yeni sezon hazırlıklarını savunma 
oyuncuları Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türk-
men ile sürdüren bordo-mavililer de stoper 
bölgesine yapılacak olan transferler aciliye-
tini koruyor. 

Stoper bölgesine transfer etmeyi plan-
ladığı oyuncularla ilgili olarak son aşamaya 
gelen Trabzonspor, bu hafta bu konu da 
somut adımlar atması bekleniyor. Sloven-

ya’da kampı ziyaret ederek, teknik direktör 
Ünal Karaman ile görüşen Başkan Ahmet 
Ağaoğlu bu yönde müjde verirken, söz ko-
nusu bölge için Malaga’nın 30 yaşındaki 
Fransız oyuncu Bakary Kone ve Dünya Ku-
pası’nda İran Milli Takımı’nda forma giyen 
Esteghlal FC takımının 22 yaşındaki oyun-
cusu Majid Hosseini gündemdeki yerini ko-
ruyor. Bu konuda işi sıkı tutan Trabzonspor 

yönetimi stoper bölgesine oyuncu transferi 
gerçekleştirdikten sonra kanat forvet trans-
ferine ağırlık verecek. 

YENİ SAVUNMA YAPILANMASI 
Savunma bölgesinde bulunan oyuncu-

larıyla yollarını ayırmasından sonra bu böl-
gede yeniden bir yapılanma içerisine gire-
cek olan Karadeniz ekibinde, kamp dönemi 
1 Temmuz’da başlamasına rağmen henüz 

stoper bölgesine yapılacak olan transfer-
lerin kamp kadrosuna katılmaması teknik 
direktör Ünal Karaman’ın, planlarının aksa-
masına da yol açıyor. Diri bir takım ortaya 
çıkarmak isteyen tecrübeli teknik adam yeni 
transferlerin bir an önce takıma katılmasını 
beklerken, hücumu ve savunmayı birlikte 
yapabilen bir takım olgusu üzerinde duru-
yor.   n İHA
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Konyaspor 
izin yaptı

Atiker Konyaspor’dan 
başsağlığı mesajı

Avrupa Şampiyonu 
Akgül’e coşkulu karşılama

Atiker Konyaspor Kulübü, Çorlu’da yaşanan tren kazası ve Gire-
sun’da şehit olan Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci için baş-
sağlığı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamalarda, “Kapıkule-İstanbul 
seferini yapan yolcu treninin Tekirdağ Çorlu’da raydan çıkıp devrildiğini 
ve olayda ilk bilgilere göre 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 124  kişinin 
yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Elim olayda 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifa, aziz milleti-
mize başsağlığı diliyoruz. Giresun’un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile 
bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Konyalı Jan-
darma Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin şehit olduğunu büyük bir teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Kahraman evladımıza Allah’tan rahmet, aile-
sine, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer 
verildi.
n SPOR SERVİSİ

Çek Cumhuriyetinin Prag kentinde düzenlenen Avrupa Muay thai 
Şampiyonası’nda mücadele eden Remzi Akgül, Avrupa Şampiyonu 
oldu. Avrupa Muay thai Şampiyonası’nda Muay thai Milli Takımı Tarihi 
başarılarından birini daha aldı. Remzi Akgül Avrupa Şampiyonu oldu. 
Avrupa Şampiyonu sporcu ve antrenörü Erzincan hava limanında büyük 
bir coşku ile karşılandı. Erzincan Hava Limanında gerçekleştirilen karşı-
lama programına Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan 
Burak Mumcu, Şube Müdürleri, Antrenörler ve Remzi Akgül’ün ailesi 
katıldı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak 
Mumcu, Remzi Akgül ve Antrenörü Selçuk Yener’e çiçek takdim etti. Ba-
şarılı sporcu ve antrenörü daha sonra kendisini karşılamaya gelenlerin 
tebriklerini kabul etti. 
n İHA

2 Temmuz Pazartesi günü Konya’da başladığı yeni sezon hazırlıkla-
rını 4 Temmuz’dan bu yana Bolu Gerede’de yaptığı birinci etap kampıyla 
sürdüren Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da, oyunculara teknik 
heyet tarafından 1 gün izin verildi. Dünü izinli değerlendiren yeşil beyazlı 
takım, hazırlıklarını bugün saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı çift antren-
manla sürdürecek. Atiker Konyaspor’da futbolcular izin gününü Bolu 
Gerede’de turistik yerleri gezerek ve dinlenerek geçirdi.
n SPOR SERVİSİ

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuva-
sı’nda Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli sporcusu Cihat Liman Greko-
romen stilde şampiyon oldu. 03-07 Temmuz 2018 tarihleri arasında İs-
tanbul’da düzenlenen Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası sona 
erdi. İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için Millilerin son 
hazırlık kampı olarak görülen turnuvaya 13 ülkeden 400 sporcu katıldı. 
Turnuva da Selçuklu Belediyespor Kulübü’nden toplamda dört sporcu 
Milli Takım için mücadele etti. Grekoromen stilde mücadele eden Sel-
çuklu Belediyesporlu Milli Güreşçi Cihat Liman, turnuvada şampiyon 
olarak altın madalyanın sahibi oldu. 55 kiloda mücadele eden Cihat 
Liman ilk turda Ukraynalı rakibini 10-0 mağlup etti. İkinci turda geçtiği-
miz yılın Dünya Şampiyonu olan Azerbaycanlı rakibini 8-0 gibi rahat bir 
skorla mağlup eden Liman, finalde Türk Güreşçi Müslim Alınlı’nın rakibi 
oldu. Çekişmeli geçen final maçında rakibini mağlup etmeyi başaran 
Cihat Liman şampiyonluğa ulaşarak Altın madalyanın sahibi oldu.

ÖZKIŞ: ÖNEMLİ BİR BAŞARI
Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş Antrenörü Yavuz Özkış, Cihat 

Limanın önemli bir başarıya imza attığını vurgulayarak, “Turnuvanın 
son günü gelen şampiyonluk bizi fazlasıyla sevindirdi. Çok zorlu üç 
rakiple karşılaşan ve mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan sporcumuz 
gerçekten önemli bir başarıya imza attı. Liman, Sikletinde Dünya’nın 
önde gelen sporcularını mağlup etti. Milli Takımın Avrupa Şampiyonası 
kadrosunda yer alırsa hedefimiz yine altın madalya olacak” İfadelerini 
kullandı.
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Konyalı sporcu altın madalya kazandı

2017 – 2018 sezonunda Atiker Konyaspor’un Trab-
zonspor ile oynadığı yılın ilk maçında yaşadığı sakatlık 
nedeniyle forma giyemeyen ve yaklaşık 11 aylık tedavi 
sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan futbolcu 
Abdou Razack Traore, tek düşüncesinin takımına faydalı ol-
mak olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 yıldır futbol oynamadığını 
ifade eden Traore, bu süreçte kendine destek olan herkese 
teşekkür etti.

 ‘DAHA ÖNCEKİ SEVİYEME
 ULAŞMAK İSTİYORUM’

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un yeni sezon 
hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu’nun Gerede ilçesinde yapı-
lan kampta değerlendirmelerde bulunan oyuncu Abdou 
Razack Traore, “Yaşadığım sakatlıktan sonra sahalardan 
uzak kalalı yaklaşık 1 yıl kadar oldu. Şimdi geri dönmeye 
çalışıyorum. Daha önceki seviyeme ulaşma adına elimden 
geldiğince yol kat etmek için gayret gösteriyorum” şeklinde 
görüş belirtti.

‘POZİTİF KALMAYA ÇALIŞIYORUM’
Sözlerine ‘Bir futbolcu için sakatlanmak, sahalardan 

uzak kalmak oldukça zordur’ diye devam eden Abdou Ra-
zack Traore, “Ama sürekli pozitif kalmaya çalışıyorum. Bu 
konuda ailemde bana çok yardımcı oldu, olmaya da devam 
ediyor. Tabiki de bu süreç benim için çok zordu. Ama bu 
dönemde ailem, arkadaşlarım ve Tanrı’nın yardımına çok 
minnettarım. Bana hep destek oldular” diye konuştu.

‘HEDEFİM EN SAĞLIKLI
 ŞEKİLDE GERİDE DÖNMEK’

Konyasporlu futbolcu Abdou Razack Traore, değer-
lendirmesine “Yeni bir sezon ve benim öncelikli hedefim 
takıma en sağlıklı ve faydalı olabileceğim düzeyde geri dön-
mek. Tekrar futbol oynamak ve futbolun tadını çıkartmak 
istiyorum. Bir sene futbol oynamadıktan sonra çıkıp ‘Bunu 
bunu istiyorum’ demek gerçekten zordur. Benim için en 
önemlisi kendimi iyi hissetmek ve yapmak istediğim şeyin 
keyfini çıkartmak” sözleriyle devam etti.

‘MAÇ MAÇ DÜŞÜNECEĞİZ’
‘Geçen sezon bizim açımızdan zorlu ve karışık geçti. 

Şimdi önümüzde yeni bir sezon var’ diyen Abdou Razack 
Traore, “Kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Her 
maçı ayrı ayrı düşüneceğiz ve ele alacağız. Yeni hocamız-
la, yeni oyuncularımızla maç maç düşünüp bu sezon ortaya 
daha pozitif bir şeyler çıkartmak istiyoruz” değerlendirme-
sinde bulundu. 
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Traore, yeni 
sezondan umutlu

Konya MTB ve Selçuk Üniversitesi Bisik-
let Topluluğu, 15 Temmuz şehitlerini anmak 
için Konya’dan İstanbul’a doğru yola çıktı. 

Milli iradenin yazıldığı 15 Temmuz hain 
darbe girişiminin 2’inci yıl dönümünde şe-
hitlerimizi anmak için Konya MTB ve Selçuk 
Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından 15 
Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu dü-
zenlendi. Konya MTB ve Selçuk Üniversitesi 
Bisiklet Topluluğu Grup Temsilcisi ve Araş-
tırma Görevlisi İsmail Tarhan, 15 Temmuz 
Zaferi’ni unutturmayacaklarını belirterek 10 
kişilik grubun İstanbul’a 7 günde varmasının 
planlandığını söyledi. 

‘ÇOK İSABETLİ BİR SÖYLEM’
Bisiklet turuna katılan ve Konya MTB 

ile Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğunu 
uğurlayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Mustafa Şahin, “Mustafa Kemal Ata-
türk’ün bu ülkeyi gençliğe emanet ederken ne 
kadar isabetli bir söylemde bulunduğunu bu-
gün müşahede ederek yaşıyoruz. Özellikle 12 
Eylül 1980 ihtilalinden sonra depolitize edilen 
gençliğin kendinden başka hiçbir şey düşün-
mediği, ülkenin umurunda olmadığı sözleri 
bir hayli dile getirilmişti. Ama 15 Temmuz’da 
kalkışılan hain darbe girişiminden sonra gör-
dük ki en önde gençlerimiz yürüyor. Bu ülke 
için gereken her şeyi yapmaya ve canlarını 
feda etmeye hazır olduklarını gördük. Bu sene 
kalkışmanın 2’inci senesi ve halen gençle-
rimizin bu hassasiyeti gösteriyor olması da 
bizleri mutlu ediyor. Geleceğe ait ümitleri-
mizi canlı tutmamızı sağlıyor. Bu çerçevede 
öğrencilerimizin, 15 Temmuz’un sene-i dev-
riyesinde yaklaşık 7 günlük bir bisiklet turuyla 

Rektörlüğümüzün önünden hareket ederek 
14 Temmuz akşamı, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü üzerinde hazır olacaklar ve olaya 
karşı gösterilen hassasiyeti dile getirip ertesi 
gün 15 Temmuz sabahı itibariyle de Konya’ya 
geri dönecekler. Allah kazasız belasız bir 
yolculuk nasip etsin. Ayaklarına güç kuvvet 
versin. Bisikletlerinin lastiğine taş değme-
sin ve inşallah gönderdiğimiz gibi sağ salim 
geri dönerler. Gösterdikleri bu hassasiyetten 
dolayı gençlerimize çok teşekkür ediyorum. 
Hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Yapılan konuşların ardından Rektör 
Şahin, Konya MTB ve Selçuk Üniversitesi 
Bisiklet Topluluğu’nu dualar ve iyi dileklerle 
uğurladı. Tur, Selçuk üniversitesi Rektörlüğü 
önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü’nde sona erecek. 
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Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz sezon sakat-
lanan ve Bolu’daki kampta beklenenden daha iyi bir performans ortaya koyan Abdou Razack 

Traore, bir an önce sahalara dönerek takımına katkı sağlamak istediğini belirtti 

SÜ Bisiklet Topluluğu 15 Temmuz şehitleri için yola çıktı
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Spor Toto Süper Lig’de, Türk Milli Takımı ve Fe-
nerbahçe’nin efsane futbolcularından, bir dönem 
Konyaspor teknik direktörlüğü de yapan Lefter Küçü-
kandonyadis’in adının verildiği 2018-2019 futbol sezo-
nunun fikstürü çekildi. Temsilcimiz Atiker Konyaspor 
sezonun ilk maçında evinde Erzurumspor ile karşıla-
şacak. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva’da 
yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çeki-
mine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan 
Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç 
Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri 
katıldı.

“VAR UYGULAMAYA GEÇİYOR”
Açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, Avrupa’da 

Türk futbolu ivme kazanıyor ve gelirleri artırıyoruz. 
Bu mücedele devam ederken, TFF olarak tüm çağdaş 
katkıları da adapte etmeye çalışıyoruz. Video Yardım-
cı Hakem (VAR) uygulaması da bunlardan biri. Dünya 
ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de başlayacak. Yüzde 
95 civarında olan hakem kararları doğruluk olanı, bu 
sistemin uygulandığı Dünya Kupası’nda yüzde 99,3 
seviyesine çıktı. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha 
az hatalı kararla devam edeceğine inanıyoruz.” diye 
konuştu.

Planlamaya göre Süper Lig’de 2018-2019 sezonu, 
10, 11, 12 ve 13 Ağustos’ta yapılacak ilk hafta maç-
larıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Ara-
lık’ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 
2019’de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019’da oynana-
cak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

KULLUK: DENGELİ BİR FİKSTÜR
Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk TFF’nin Ri-

va’daki tesislerinde gerçekleşen Spor Toto Süper Lig 
2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstür çe-
kimi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Hilmi Kulluk “Genel 
olarak bakıldığı zaman bizim adı-
mıza iyi bir fikstür gibi gözüküyor. 
Ancak bu teknik bir değerlendirme 
değil elbette. Çünkü asıl mesele 
takımınızın maçın oynanacağı gün ne 
durumda olduğudur. Güçlü ve ne yaptığını bilen 
bir takımınız var ise büyük ölçüde avantaj sizin lehini-
zedir. Tabii ki fikstürde hangi takımı takip ettiğiniz, lige 
nasıl başladığınız, ilk maçı kiminle oynadığınız, ilk ya-
rıda özellikle kendi sahanızda karşılaştığınız takımlar, 
güç dengeleri ve zorluk dereceleri önemli. Biz sezon 
başından itibaren işimizi sıkı tutup iyi futbol oynayıp 
içerideki müsabakalarda rakiplerimize tribün deste-
ğiyle baskı kurup sezon sonu hedeflerimize ulaşmak 
istiyoruz. İlk maçımızı ligin yeni ekibi Erzurumspor ile 
kendi evimizde oynayacağız. Sezona iyi bir başlangıç 
yapabilme adına son derece önemli bir müsabaka. Ka-
zanma alışkanlığı düşüncesini daha ilk maçtan ortaya 
koyup bu doğrultuda diğer müsabakalara hazırlanmayı 
hedefliyoruz. Erzurum bizim kardeş olarak gördüğü-
müz şehirlerden bir tanesi. 

Onları şehrimizde layıkıyla ağırlayacağız. İlk yarı-
da 8 maçı içeride oynayacağız. İlk hafta Erzurum, ikinci 
hafta Antalya deplasmanı, üçüncü hafta ise yine kendi 
evimizde Bursaspor ile puan mücadelesi yapacağız.  
Sonrasında ise Y. Malatya deplasmanına çıkacağız. 
Fikstüre baktığımızda dengeli iyi bir fikstür çektiğimizi 
söyleyebiliriz. Ancak bu bir avantaj mı dezavantaj mı 
yaşayıp göreceğiz.  Lakin takımımızın her türlü deza-
vantajı avantaja çevirebilecek bir yapıya sahip oldu-
ğuna inanıyoruz. Fikstürün Atiker Konyaspor’umuza ve 
camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklin-
de konuştu.
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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi. Temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor sezonun ilk haftasında evinde Erzurumspor ile karşılaşacak ve zorlu 

maratonu yine iç sahada Akhisarspor maçı ile tamamlayacak

İLK RAKİP ERZURUM

1. Hafta: Atiker Konyaspor - Erzurumspor 
2. Hafta: Antalyaspor - Atiker Konyaspor
3. Hafta: Atiker Konyaspor – Bursaspor
4. Hafta: Y. Malatyaspor - Atiker Konyaspor
5. Hafta: Atiker Konyaspor – Fenerbahçe
6. Hafta: Kayserispor - Atiker Konyaspor
7. Hafta: Göztepe - Atiker Konyaspor
8. Hafta: Atiker Konyaspor - Beşiktaş 
9. Hafta: Ç. Rizespor - Atiker Konyaspor
10. Hafta: Atiker Konyaspor - M. Başakşehir 
11. Hafta: Sivasspor - Atiker Konyaspor
12. Hafta: Atiker Konyaspor – Ankaragücü
13. Hafta: Galatasaray - Atiker Konyaspor
14. Hafta: Atiker Konyaspor – Alanyaspor
15. Hafta: Trabzonspor - Atiker Konyaspor
16. Hafta: Atiker Konyaspor – Kasımpaşa
17. Hafta: Akhisarspor - Atiker Konyaspor
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