
04 KHK ile 112’ye asılsız 
ihbara 250 TL ceza 04 ‘İlaçta eski hesaplama

sistemi devam eder’ 06 13Karatay’da imar 
uygulaması sürüyor 

e-ihracat seferberliği 
Konya’dan başlıyor

YAPILANDIRMAYI 
DİKKATE ALMALIYIZ!

Konya SMMMO Başkanı Özselek: 

Konya Serbest Muha-
sebeci, Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Seyit 
Faruk Özselek yapılan-
dırma ile ilgili mükel-
lefleri uyararak, önemli 
bilgiler verdi. Özselek, 
“Yapılandırma ile ilgili 
bütün mükelleflerimizi 
dolaşarak, bilgiler veri-
yoruz. Çünkü yapılan-
dırma her zaman çıkan 
bir durum değil. Bundan sonraki uzun yıl belki de 
böyle bir durum ortaya çıkmayacak. Peşin öden-
diği takdirde yüzde 90’nı siliniyor. Yani neredeyse 
vergi aslını ödeyip kurtuluyorsunuz” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Adese’den müşterisine
Hyundai Tucson!

Adese’nin Gillette iş birliği ile düzenlediği hediye kampanyasında 
büyük ödül olan 2017 model Hyundai Tucson marka otomobil 

Kulesite Adese’de düzenlenen törenle yeni sahibine teslim edildi.  
Adese Genel Müdür Yardımcısı Yunus Köse ise, “Gillette iş birliği 
ile düzenlediğimiz kampanya çerçevesinde müşterilerimize 101 

hediye kazandırdık” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Güçlü Türkiye 
için çalışacağız’

BYSD Başkanı Tahir Büyük-
helvacıgil, “Büyük Türkiye’nin 
inşası Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde ve güçlü hükü-
metimizle çok daha sağlam 
olacak” dedi . 
n HABERİ SAYFA 3’TE

İmaş, ihracatta
ilk binde

Selva, 6. kez 
lezzetini ispatladı 

İttifak Holding bünyesinde 29 
yıldır faaliyet gösteren İmaş 
Makine, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin ilk bin firmadan 
oluşan ‘En Başarılı İhracatçı’ 
firmaları listesinde yer aldı. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Selva Makarna, merkezi Brük-
sel’de bulunan Uluslararası 
Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) 
tarafından, bu yıl 6. kez ‘Üstün 
Lezzet Ödülü’ne layık görüldü. 
n HABERİ SAYFA 17’DE
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci, Ilgın’da son yolculuğuna uğurlandı. 1,5 aylık Mehmet Akif Cevizci’nin bulunduğu 
kundağın, yakınları tarafından şehit babasının Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine bırakılması yürekleri dağladı

ŞEHİDİN 1,5 AYLIK 
BEBEĞİ YÜREK YAKTI 

Cenaze törenine, şehidin 
ailesi, yakınları, AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, İl 

Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı, protokol mensupları, 
askeri erkan ve vatandaşlar 

katıldı. Şehidin 1,5 aylık bebeği 
Mehmet Akif’in kundağında 

kucaklanarak babasının tabutuna 
getirilmesi yürekleri burktu.  

n HABERİ SAYFA 2’DE

ÇATIŞMADA AĞIR 
YARALANMIŞTI 
Giresun’un Güce ilçesinde PKK’lı 
teröristlerle çıkan çatışmada 
ağır yaralandıktan sonra 
kaldırıldığı hastanede yaşam 
mücadelesini kaybederek şehit 
olan Jandarma Uzman Çavuş 
Ali Cevizci, memleketi Konya’da 
son yolculuğuna uğurlandı.  
Şehit Ali Cevizci için memleketi  
Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil 
Mahallesinde öğle namazını 
müteakip cenaze töreni 
düzenlendi.

Yürek yakan bebek!

4,5 yılda gençliğe yönelik 
önemli hizmetler gerçekleş-
tirdiklerini belirten Beyşehir 
Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, “Gençliğimizi gerek 
televizyondan, gerekse inter-
netten ve zararlı yabancı mad-
delerden uzaklaştırmanın tek 
yolu spordan ve bu tür sportif 
yatırımların bölgeye kazandırıl-
masından geçiyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Sportif yatırımlarla gençleri
kötülüklerden uzak tutarız’

Yeni sistem hayata geçti,
kadrolar yeniden belirlendi

KOMEK ile 20 bin öğrenci 
eğlenirken öğreniyor

Üst Kademe Kamu Yöne-
ticileri ile Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Atama 
Usûllerine Dair Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi 
yayınlandı. Yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı karar-
namesine göre, üst düzey 
kadrolar ikiye ayrıldı. Cum-
hurbaşkanı ile gelecek ve 
gidecek kadrolar belirlendi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Genç KOMEK Yaz 
Okulu’na katılan 20 bin 
öğrenci, yaz tatillerini hem 
eğlenerek hem öğrenerek 
geçiriyor. Eğitimlere katılan 
öğrenciler oyun kampında 
eğlenirken düzenlenen 
şehir turlarında tarihi ve tu-
ristik mekanları tanımanın 
mutluluğunu yaşıyor.
n HABERİ SAYFA 15’TE 

‘Medya desteklenmeli’ 

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 
Konya’da düzenlenen İş Birliği ve İstişare toplan-
tısı gerçekleşti. İstişare toplantısına katılan BİK 
Genel Müdürü Yakup Karaca, “Gazetelerimizin 
daha nitelikli hale geldiği bir sonuç ortaya çıksın 
istiyoruz” dedi. 

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Arslan da, medya sektörünün devletin destekleriy-
le var olması gerektiğinin altını çizerek, “Bu kamu 
görevi alanının mutlaka devletin destekleriyle var 
olması gerekiyor. Bu destekler de MEVKA, KOS-
GEB ve İŞKUR eliyle olabilir” dedi.  n SAYFA 3’TE

Seyit Faruk Özselek

Mustafa ArslanYakup Karaca
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PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, şehit olan Jandarma Uzman 
Çavuş Ali Cevizci, Ilgın’da son yolculuğuna uğurlandı. 1,5 aylık Mehmet Akif 
Cevizci’nin bulunduğu kundağın, yakınları tarafından şehit babasının Türk 

bayrağına sarılı tabutun üzerine bırakılması yürekleri dağladı

Şehit Cevizci’nin 1,5 aylık
bebeği yürekleri yaktı 

Giresun’un Güce ilçesinde 
güvenlik güçleri ile PKK’lı terö-
ristler arasında çıkan çatışma-
da şehit olan Uzman Çavuş Ali 
Cevizci, Ordu-Giresun Havali-
manı’nda düzenlenen törenle 
memleketi Konya’ya uğurlan-
dı. Giresun’un Güce ilçesine 
bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz 
mevkisinde güvenlik güçleri ile 
PKK’lı teröristler arasında çıkan 
çatışmada 24 yaşındaki Jan-
darma Uzman Çavuş Ali Cevizci 
yaralanmıştı. 3 yıldır görevde 
olan Cevizci, kaldırıldığı Tire-
bolu Devlet Hastanesinde yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak şehit olmuştu. 
Şehit için Giresun’da düzenlenen 
törenin ardından Ordu-Giresun 
Havalimanı’nda da tören yapıldı. 
Düzenlenen törene Giresun Va-
lisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu 
Vali Vekili Adem Öztürk, askeri 
erkan ve şehidin silah arkadaş-
ları katıldı. Giresun’un Güce 
ilçesinde çıkan çatışmada şehit 
olan Jandarma Uzman Çavuş Ali 
Cevizci’nin cenazesi Konya’ya 
getirildi. 

ŞEHİDEN CENAZESİ ASKERİ 
ERKAN VE PROTOKOL ÜYELERİ 

TARAFINDAN KARŞILANDI
Şehidin cenazesi askeri er-

kan ve protokol üyeleri tarafın-
dan karşılandı. Şehidin 1,5 aylık 
oğlu Mehmet Akif Cevizci’nin 
de kundakta sarılı olarak karşı-
lama töreninde olduğu görüldü. 
Şehidin cenazesi, oluşturulan 
konvoyla Ilgın Vefa Tanır Devlet 
Hastanesi morguna götürüldü. 
Şehit Jandarma Uzman Çavuş 
Ali Cevizci’nin cenazesi, öğle 
namazını müteakip kılınacak 

cenaze namazının ardından Ilgın 
ilçesi Yukarı Çiğil Mahalle Me-
zarlığı’na defnedildi. 

SON YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI 

Giresun’un Güce ilçesinde 
PKK’lı teröristlerle çıkan çatış-
mada ağır yaralandıktan sonra 
kaldırıldığı hastanede yaşam 
mücadelesini kaybederek şehit 
olan Jandarma Uzman Çavuş 
Ali Cevizci, memleketi Konya’da 
son yolculuğuna uğurlandı.  Şe-
hit Ali Cevizci için memleketi  
Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil 
Mahallesinde öğle namazını mü-
teakip cenaze töreni düzenlendi. 
Jandarma Uzman Çavuş Ali Ce-
vizci’nin cenazesi ilk olarak baba 
evinin önüne getirildi. Burada 
şehidin annesi Fadime, babası 
Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci 
gözyaşlarını tutamadı. Dua edi-
lerek helallik alınmasının ardın-
dan şehidin cenazesi namazın 
kılınacağı meydana getirildi. An-
nesi Fadime, babası Mehmet ve 
eşi Sümeyye Cevizci ile yakınları 
tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 
Cenaze törenine, şehidin ailesi, 
yakınları, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, İl Emniyet Müdü-
rü Şükrü Yaman, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, protokol 
mensupları, askeri erkan ve 
vatandaşlar katıldı. Şehidin 1,5 
aylık bebeği Mehmet Akif’in kun-
dağında kucaklanarak babasının 
tabutuna getirilmesi yürekleri 
burktu. Şehit Jandarma Uzman 
Çavuş Ali Cevizci’nin cenazesi 
kılınan namazının ardından du-
alarla mahalle mezarlığına def-
nedildi.
n İHA/DHA 

Şehidin 1,5 aylık bebeği Mehmet Akif’in kundağında kucaklanarak
babasının tabutuna getirilmesi yürekleri burktu.
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Adese’den müşterisine Hyundai Tucson!
Adese’nin Gillette iş birliği ile 

düzenlediği hediye kampanyasında 
büyük ödül olan 2017 model Hyun-
dai Tucson marka otomobil Kule-
site Adese’de düzenlenen törenle 
yeni sahibine teslim edildi.  İttifak 
Holding’in ulusal perakende mar-
kası Adese’nin, Gillette iş birliğiyle 
düzenlediği hediye kampanyasında 
geçtiğimiz hafta noter huzurunda 
gerçekleştirilen çekilişin ardından 
hediyeler talihlilere teslim edilme-
ye başlandı. Kampanyada büyük 
ödül olan 2017 model Hyundai Tu-
cson marka otomobil Kulesite Ade-
se’de düzenlenen törenle yeni sahi-
bine teslim edildi. 5 adet Samsung 
102 ekran led tv, 10 adet Samsung 
Galaxy J7 Prime telefon, 10 adet 
Samsung Galaxy E T560 tablet, 10 
adet Arçelik telve kahve makine-
si ve 65 adet Oral-B D12 şarjlı diş 

fırçası olmak üzere diğer 100 hedi-
yeyi ise talihliler alışveriş yaptıkları 
mağazalardan teslim alabiliyor. 

2017 model Hyundai Tucson 
marka otomobilin anahtarını Ade-
se Genel Müdür Yardımcısı Yunus 
Köse’nin elinden alan İsa Yalçın, 

“Kampanyaya Bolu Beşkavaklar 
Adese mağazasından yaptığım alış-
verişle katılmıştım. Otomobilin 
bana çıkacağını hiç tahmin etmi-
yordum ama büyük ödül bana çık-
tı. Çok mutluyum, düzenledikleri 
kampanya için Adese’ye teşekkür 

ederim” dedi.  Adese Genel Müdür 
Yardımcısı Yunus Köse ise, “Gil-
lette iş birliği ile düzenlediğimiz 
kampanya çerçevesinde müşteri-
lerimize 101 hediye kazandırdık. 
Talihlilerimiz hediyelerini alışveriş 
yaptıkları Adese mağazalarından 
teslim almaya başladılar. Büyük 
ödül olan 2017 model Hyundai 
Tucson marka otomobili ise bugün 
düzenlediğimiz törenle Bolu’dan 
İsa Yalçın isimli talihlimize teslim 
ettik. Rabbim hayırlı günlerde ka-
zasız belasız kullanmayı nasip et-
sin. Kendisine ve kampanyamıza 
katılan diğer müşterilerimize Ade-
se’ye göstermiş oldukları ilgiden 
dolayı teşekkür ederim. Önümüz-
deki dönemde de hediye kampan-
yalarımız devam edecek” şeklinde 
konuştu.  
n HABER MERKEZİ

ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe gir-
mesi ve yeni kabinenin belirlenme-
sinin ardından açıklama yaptı. 

24 Haziran seçimlerinde milletin 
hür iradesiyle ülkenin Birinci Başka-
nı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ön-
derliğinde kurulan yeni hükümete 
başarılar dileyen Başkan Yıldırım, 
“Tarihinden bu yana mazlum coğ-
rafyaların umudu olan şanlı mille-
timiz, şimdi yeni bir döneme daha 
girdi. Ülkemizi ileriye taşıyacak yeni 
bir sistem başlamış bulunmakta-
dır. Cumhurbaşkanımız önceki gün 
yeminini etmiş, yeni kabineyi açık-
lamış ve görevine başlamıştır. Bir 
birinden önemli isimlerden oluşan 
yeni kabinenin biz sanayiciler adı-
na güzel işler yapacağına inancımız 
sonsuz. Ekonomide, sanayide, üre-
timde, tarımda, kültürde, turizmde, 
sağlıkta muasır medeniyetler sevi-
yesini geçecek adımları biz vatandaş 

olarak beklemekteyiz. Allah Cum-
hurbaşkanımızın yar ve yardımcısı 
olsun” dedi.   Kutuplaşmalara, ay-
rışmalara yer verilmemesi gerek-
tiğini ifade eden Başkan Yıldırım,  
“Görüşümüz her ne olursa olsun, 
kavga değil barış içinde ülkemizi 
güzel günlere taşımalıyız. Yeni dö-
nem birlikte daha güçlü Türkiye’nin 
habercisi olacak inşallah” dedi.  Tür-
kiye’nin mazlum coğrafyalar için de 
büyük önem taşıdığının altını çizen 
Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 16 yılda ül-
kemiz için büyük işler başardı. Sis-
temin tıkandığı yerde sistem deği-
şikliğine gidildi ve halkımız onayladı. 
Bu noktada ülkemizi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri olma 
yolunda hızla ilerleyecek. Enflasyo-
nun, faizlerin dövizlerin dipte oldu-
ğu bir ülke olacağımıza inanıyoruz. 
Erdoğan önderliğinde biz üreticiler 
de el ele verip güzel günleri görece-
ğiz” diye konuştu. n HABER MERKEZİ

‘Milli ve yerli duruş için
tüm gücümüzle çalışacağız’

Başkan Karabacak: Yeni 
Türkiyemiz hayırlı olsun

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ne geçiş ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan yeni kabineye 
ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan 
Karabacak, “Yeni Türkiye’miz, 
yeni Başkanımız ve yeni kabinemiz 
hayırlı olsun” dedi. Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Muharrem Karaba-
cak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle ilgili yazılı bir açıklama 
yaptı.

Açıklamasında yeni yönetim 
sisteminin Türkiye’ye ve Türk in-
sanına hayırlar getirmesi temenni-
sinde bulunan Başkan Karabacak 
şunları söyledi: “Yeni yönetim sis-
teminin hayata geçmesiyle birlikte 

ülkemizin önündeki engeller orta-
dan kalkacak, müreffeh bir Türkiye 
hedefine hızla ilerleme sağlanacak, 
uygulamaya konulan yeni yönetim 
sistemi ile birlikte ekonomide yapı-
sal reformlar hızla başlatılacaktır. 
Esnaf Teşkilatı olarak Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sisteminin, yeni 
Türkiye’mizin ilk Başkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan-
lığının ve yeni kabinenin hayırlı ol-
masını temenni ediyoruz.  Esnaf ve 
sanatkarlar olarak ülkemizde istik-
rarın hakim olmasını, barışın, hu-
zurun ve ekonomimizde de olumlu 
havanın devamını, birlik ve bera-
berlik içerisinde hayatımızı idame 
ettirmek, geleceğe ve yarınlara da 
güvenle bakmak istiyoruz.”
n HABER MERKEZİ

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Büyük Türkiye’nin inşası Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve güçlü hükümetimizle çok daha sağlam olacak” dedi 

‘Büyük Türkiye’nin inşası 
çok daha sağlam olacak’

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derne-
ği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı ve ilk kabinesini tebrik ederek 
görevlerinde başarılar diledi. Büyük-
helvacıgil, “Yeni dönemde büyük 
Türkiye’nin inşası Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde ve güçlü hükümetimizle 
çok daha sağlam olacaktır” dedi.

“DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN 
HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”
BYSD Yönetim Kurulu Başkanı 

Tahir Büyükhelvacıgil, yaptığı yazılı 
açıklamada şunları söyledi:  “24 Ha-
ziran seçimlerinde aziz milletimizin 
iradesiyle ülkemiz ‘Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’ne başarılı bir 
şekilde geçti. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ön-
derliğinde girmiş olduğumuz yeni 
dönem, ülkemiz için istikrar ve gü-
venin yanı sıra pek çok fırsatı da be-
raberinde getirecektir. Bu yeni dö-
nemin ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını dilerim. Sayın Cumhurbaş-
kanımız başkanlığında kurulan ilk 
kabinemizin iş dünyasının içinden, 
ekonomi alanında bilgili ve yüksek 
tecrübeli isimlerden oluşması sek-
törümüzü ziyadesiyle memnun etti. 
Yeni sistemin ilk hükümetinde yer 
alan bakanlarımıza görevlerinde 
başarılar diler, tebrik ederim. Siyasi 
belirsizliklerin ortadan kalktığı bu 
yeni dönemde, en önemli gündem 
maddemizi ekonomi oluşturuyor. 
Ekonomi alanının içinden gelen ve 
iş dünyasının ne istediğini çok iyi 
bilen güçlü hükümetimizin yatırım 
ortamının iyileştirecek, istihdam ve 
refah düzeyini artırıcı reformları uy-
gulamaya sokmasıyla ekonomimizin 

sıçrama yapacağına inanıyoruz.” 
TARIM VE GIDA SEKTÖRLERİNE 

ÖZEL ÖNEM VERİLMELİ
Büyükhelvacıgil, “Dünyada 

ticaretinin en önemli unsurunu 
oluşturan; ülkemiz için de en kritik 
sektörlerin başında tarım ve gıda 
sektörleri geliyor. Bu sektörlere 
özel önem vererek, ülkemizin bu 
alanlarda kendi kendine yetebilir 
bir ülke olması için gerekli adım-
ları atmalı ve tedbirleri almalıyız. 
Bitkisel yağ sanayi sektörü olarak 

yeni dönemde uzun süredir gün-
demde olan ve TBMM’de bekleyen 
‘Tağşiş Yasası’nın çıkması ve yağlı 
tohumun stratejik ürün kapsamına 
alınması en önemli beklentimizdir. 
Önümüzdeki süreçte ekonomide, 
tarımda ve gıdada ülkemizin kal-
kınması için gerekli politikaların 
geliştirileceğine inanıyoruz” dedi.

YENİ HÜKÜMETİMİZE 
GÜVENİMİZ TAMDIR

“Güçlü isimlerden oluşan; eko-
nomi, tarım ve gıda sektörlerinin 

ülkemiz için önemi konusunda yük-
sek bilgi ve birikimi olan yeni hükü-
metimize güvenimiz tamdır” diyen 
Büyükhelvacıgil, “Yeni dönemde, 
Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğin-
de ve güçlü kabinemizle, dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri 
olma yolunda güçlü adımlarla yürü-
yen Büyük Türkiye’mizin inşası ve 
2023 hedefleri yolunda bizler de var 
gücümüzle çalışmaya devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

“Milliyetçi Hareket Partisi, 
önümüzdeki beş yıllık zaman sü-
resinde milletimizin beklentileri 
doğrultusunda şevkle, heyecanla, 
sabırla, akılla, muazzam bir inan-
mışlıkla çalışmalarını sürdürecek-
tir” diyen Milliyetçi Hareket Par-
tisi Selçuklu İlçe Başkanı Güzide 
Çipan, “Önce ülke ve milletim, 
sonra partim ve ben kararlılığımız-
dan asla taviz vermeden mücade-
lemize mücadele katacağımızdan 
herkes emin olmalıdır. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
tüm kurum ve kurallarıyla yerleş-
mesi konusunda üstümüze düşen 
her görevi azimle yerine getirece-
ğiz.  Tarafımız Türkiye’dir. Safımız 
büyük Türk milletidir. Hedefimiz 
milli birlik ve dayanışmanın güç-
lenmesidir.Temel önceliğimiz var 
olan, üst üste yığılan, günden güne 
tesir alanını genişleten vahim so-
runların çözümüne katkı sunmak, 
destek vermektir. Bu maksatla da 

elimizi taşın altına koymaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, 
uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar 
muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli 
duruşun Türkiye’de tam hakim 
olması için tüm gücümüzle çalışa-
cağız.Terörle mücadelenin başarı-
ya ulaşması, Sosyal ve ekonomik 
meselelerin milletimizin arzuları 
doğrultusunda nihayete erme-
si, Kardeşlik bağlarımızın daha 
da güçlenmesi, Ve elbette Tür-
kiye’nin bölgesel, dahası küresel 
kuşatmadan tamamen kurtulma-
sı hususunda Cumhur İttifakı’na 
düşen sorumluluklar çok fazladır. 
Milliyetçi Hareket Partisi yeni sis-
tem içinde vazifesini en etkili şe-
kilde icra ve ifa edecektir. Milliyetçi 
Hareket Partisi’ne destek veren, 
49 yıllık emaneti lekeletmeyen 
aziz vatandaşlarıma, mensubiyetle 
övündüğümüz Türk milletine şük-
ranlarımı sunuyorum” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

‘Ülkemizi güzel günlere taşımalıyız’
Güzide Çipan 

Muharrem Karabacak

ASKON Konya Şube Başkanı
Yakup Yıldırım

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil
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İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Konuyla ilgili açıklama yapan 
5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz, “Ben aynı şekilde eski hesaplama sisteminin devam edeceğini düşünüyorum” dedi 

‘İlaçta eski hesaplama devam eder’
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’ne dair 1 Numaralı Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
Resmi Gazete’nin dünkü  sayısın-
da yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi kapsamında ilaç 
fiyatlarına da düzenleme getiril-
di. İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin 
usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi 
üzerine Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenecek.  Buna göre, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi çerçe-
vesinde Sağlık Bakanlığının görev 
ve yetkileri ile teşkilat yapısı belir-
lendi. Bakanlığın görev ve yetkileri 
arasında, halk sağlığının korunması 
ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin 
azaltılması ve önlenmesi için çalış-
malar yapılması, teşhis, tedavi ve 
rehabilite  edici sağlık hizmetleri-
nin yürütülmesi, uluslararası öne-
me sahip halk sağlığı risklerinin ül-
keye girmesinin önlenmesi, sağlık 

eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin 
geliştirilmesi, sağlık hizmetlerin-
de kullanılan ilaçlar, özel ürünler, 
ulusal ve uluslararası kontrole tabi 
maddeler, kozmetikler ve tıbbi ci-
hazların kaliteli ve güvenli bir şekil-
de piyasaya sunulması, halka ulaş-
tırılması ve fiyatlarının belirlenmesi 

için çalışmalar yapılması yer aldı.  
Ayrıca, insan gücünde ve maddi 
kaynaklarda tasarruf sağlanması ve 
verimin artırılması, sağlık insan gü-
cünün ülke genelinde dengeli dağı-
lımının yapılması ve tüm paydaşlar 
arasında iş birliğinin geliştirilmesi 
suretiyle yurt genelinde eşit, kali-
teli ve verimli hizmet sunumunun 
sağlanmasının da bulunduğu görev 
ve yetkilerine göre, kamu ve özel 
hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler 
tarafından açılacak sağlık kuruluş-
larının ülke genelinde planlanması 
ve yaygınlaştırılması için çalışmalar 
yapılacak. Kanunlar Cumhurbaş-
kanlığı kararnameleriyle verilen di-
ğer görevler yapılacak, ilaç fiyatla-
rının belirlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine 
Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

ESKİ HESAPLAMA SİSTEMİNİN 
DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Konu ile ilgili değerlendirme-

de bulunan 5. Bölge Konya Eczacı 
Odası Başkanı Adem Açıkgöz, “İlaç 
fiyat kararnamesi 5 tane referans 
ülke baz alınarak yapılan bir uygu-
lamaydı.

Kur farkından doğan hesaplan-
malar yapılarak ilaçların fiyatlandı-
rılması yapılıyordu. Bunun yanında 
5 tane referans ülkenin ilaçların 

düşmesine yönelik Türkiye’de aynı 
oranda fiyatların düşmesi söz ko-
nusuydu. Yeni dönemde yeni 
bir hükümet sistemine geçildiği 
için  Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirlenen ilaç fiyatları cumhur-
başkanlığının kendi bünyesi al-
tında toplandı. Aynı uygulamanın 
devam edeceğini düşünüyorum. 

Uygulamayı görüp bakmak lazım.  
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
teminde nasıl işleyeceğini görmek 
lazım. Ama ben aynı uygulamanın 
devam edeceğini düşünüyorum. 
Yurtdışından gelen ilaçların fiyatla-
rı yurtdışında pahalı. Türkiye’de ise 
bu fiyatlar ciddi anlamda ucuz. O 
yüzden yurtdışından getirilen bazı 
ilaç ithal eden firmalar Türkiye’ye 
ilaç getirmek istemiyorlar. Aynı 
ilacı Avrupa’da ve dünyanın her-
hangi bir ülkesinde daha pahalıya 
satarlarken, Türkiye’de daha ucuz 
miktarda satıyorlar. O yüzden Tür-
kiye’nin ilaç getirmesine karşı çıkı-
yorlar. Bu konuda Türkiye’deki ilaç 
politikasının devletin yükünü artı-
racağı için çok fazla büyük oranda 
fiyatların artacağını düşünmüyo-
rum. Ben aynı şekilde eski hesap-
lama sisteminin devam edeceğini 
düşünüyorum” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Son KHK ile 112’ye
asılsız ihbara 250 TL ceza

Meşin ailesi sünnet
mutluluğu yaşadı  

Anayasa değişikliğine uyum 
kapsamındaki 703 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile 
112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız 
ihbarla meşgul edenlere valilik-
lerce 250 lira idari ceza uygula-
nacak. 703 sayılı KHK’ye göre, 30 
Mart 2005 tarihli ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununda yapılan 
değişiklikle, 112 Acil Çağrı Merke-
zi’ni asılsız ihbarla meşgul eden-
lere valiliklerce 250 lira idari ceza 
uygulanacak. Acil Çağrı Merkezi 
Müdürlüğü’nden konuyla ilgili şu 
açıklama yapıldı, “Daha öncede 
112 asılsız aramalar için cezai iş-
lem uygulanıyordu. Bu karar İçiş-
leri Bakanlığının Teşkilat Kanunu 
da vardı.  Cezai işlem maddesi Ka-
bahatler Kanununa eklendi. 112 
aramalarının yüzde 70’i asılsız 

ihbar ve gereksiz aramalardan 
oluşuyor. Bu da işleyişi etkiliyor 
ve iş yükümüzü artırıyor. Para ce-
zaları etkili oluyor. Cezaların ister 
istemez caydırıcılığı oluyor. 2015-
2017 150 kişiye 2018 yılında ise 
58 kişiye idari para cezası uygula-
dık. Yeniden değerlendirme oranı 
ile şu anda 344 TL idari para cezası 
uygulanıyor. İdari para cezaları iş 
yükümüzü hafifletiyor. Vatandaş-
larımızın 112 çağrı merkezini asıl-
sız ve gereksiz ihbarlarla meşgul 
etmemesi konusunda uyarıyoruz. 
İdari para cezası uygulanması önce 
vatandaşlarımıza dönüş yapıyoruz 
ve 112’yi anlatıyoruz. Eğer ikazla-
ra rağmen 112 gereksiz aramalara 
devam ederlerse cezai işlem uygu-
luyoruz.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Amine- Mustafa Meşin çiftinin 
oğlu Ali Umman Sadem Usta Kır 
Düğün Bahçesinde düzenlenen 
töreni ile erkekliğe ilk adımı attı.  
Gerçekleştiren sünnet törenine 
Meşin ailesini bu mutlu günlerin-
de akrabaları, sevenleri  ve dost-
ları yalnız bırakmadı. Düzenlenen 
düğün merasiminde davetlilere 
geleneksel Konya pilavı ikram 

edildi. Gelen davetliler ile ilgilenen 
Meşin ailesi davetlilerin hayırlı ol-
sun dileklerini kabul etti. Davetli-
lerin hediyelerini ve geçmiş olsun 
dileklerini kabul eden Ali, oldukça 
heyecanlı idi. Yenigün Gazetesi 
olarak Meşin ailesini tebrik ediyor. 
Ali’ye geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk 
Özselek yapılandırma ile ilgili mükellefleri uyararak, önemli bilgiler verdi

Yapılandırmayı 
dikkate almalıyız!

Konya Serbest Muhasebeci, Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Seyit Fa-
ruk Özselek ve Necipoğulları Beton 
Elemanları Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Kulaksız, gazetemize ziyaret 
gerçekleştirdi. Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan ile görüşen Seyit Faruk Öz-
selek ve Hasan Kulaksız, 24 Haziran 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ar-
dından ekonomi değerlendirmesin-
de bulundu. Özselek, “Türkiye artık 
dünya ile yarışabilecek konuma gel-
miştir” dedi. Ayrıca yapılandırma 
konusunda bilgiler veren Özselek  
“Yapılandırmanın içerisinde her tür-
lü; trafik cezası, gençlerin KYK’da ki 
borçları ve vergi dairesinde ki diğer 
borçlar dâhil her şey var. Mükellef-
lerimizin bu konuya çok duyarlı dav-
ranmalarını rica ediyorum” dedi. 
“MÜKELLEFLER, YAPILANDIRMAYA 

DUYARLI OLMALI”
Konya Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası Başkanı Seyit Fa-
ruk Özselek, yapılandırma ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Özselek, 
mükelleflerin yapılandırmaya du-
yarlı olması gerektiğinin altını çize-
rek sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Mali Müşavirler olarak yapılandır-

ma konusuna çok hassas davra-
nıyoruz. Çünkü burada 1. Planda 
devletimizin menfaati akabinde mil-
letimizin ve mükelleflerimizin men-
faati olduğu için elimizden geleni 
yapıyoruz. Yapılandırma ile ilgili bü-
tün mükelleflerimizi dolaşarak, bil-
giler veriyoruz. Mükelleflerimizin bu 
konuya çok duyarlı davranmalarını 
rica ediyorum. Çünkü yapılandırma 

her zaman çıkan bir durum değil. 
Bundan sonraki uzun yıl belki de 
böyle bir durum ortaya çıkmayacak. 
Çünkü bu yapılandırmanın içerisin-
de her türlü; trafik cezası, gençlerin 
KYK’da ki borçları ve vergi dairesin-
de ki diğer borçlar dâhil her şey var. 
Peşin ödendiği takdirde yüzde 90’nı 
siliniyor. Yani neredeyse vergi aslını 
ödeyip kurtuluyorsunuz. Mükellef-
lerimiz peşin ödemekte sıkıntı çe-
kiyor olabilir. Bunu 36 ay içerisinde 
ödemeleri gerekiyor.” 

“BU MÜKELLEFLERE SAĞLANMIŞ 
OLAN BİR İMKÂNDIR”

Mükelleflerin dikkat etmesi ge-
reken hususlar noktasında önemli 
bilgiler veren Özselek, “Önemli olan 
yani mükelleflerimizin dikkat etme-
si gereken husus şu; Taksitli seç-
tikleri takdirde 2 taksitin kesinlikle 
ödenmesi gerekiyor. Ödemezler ise 
aftan yararlanmış sayılmayacaklar 
ve boşa gidecek. İlk iki taksiti ödedi-
ler sonraki süreçte ödeyemezse 1 yıl 
içerisinde 2 defa ödemediği takdirde 
af bozulmuyor. Ama 1 yıl içerisinde 
2 defa ödemezse yine af bozulu-
yor. Onun için mükelleflerimizin 
bu hassas konulara dikkat etmesi 
gerekiyor. Arkadaşlarımız mali mü-

şavirleri ile muhakkak görüşsünler. 
Çünkü bu af o kadar çok kapsamlı ki 
anlatmayla bitmeyecek kadar içinde 
detaylar var. Matrah artırımına da 
imkânı olan bütün mükelleflerimi-
zin girmesini özellikle tavsiye edi-
yorum. Bu mükelleflere sağlanmış 
olan bir imkândır” diye konuştu.  

“TÜRKİYE ARTIK DÜNYA İLE 
YARIŞACAK DURUMDA”

Seçimlerin ardından işdünya-
sının ve vatandaşların elini taşının 
altına koyması gerektiğine dikkat 
çeken Özselek ifadelerine şu şekilde 
yer verdi: “Seçim kelimesi geçtiği 
an Türkiye’de yatırımlar duruyor. İş 
dünyası bir anda beklentiye geçiyor. 
Vatandaşlarımızın bundan çok et-
kilenmemesi gerekiyor. Çünkü her 
seçim döneminde ekonomimiz ne-
redeyse durma noktasına gelmek-
te. Seçimlerimiz şuan bitti ve artık 
yeni bir sisteme geçildi. Bürokrasi 
anlamında da güçlü olacağız kanaa-
tindeyim. Bundan sonra vatandaşlar 
olarak el birliği ile elimizi taşın altına 
koymalıyız. Yatırımcılar hiç düşün-
meden yatırım yapsınlar. Çünkü 
Türkiye bundan sonra artık Dünya 
ile yarışacak durumda”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Adem Açıkgöz

Seyit Faruk Özselek



Adrenalin tutkunlarının 
yeni heyecanı: jetboat

Arazi yollarında bakım 
onarım çalışmaları sürüyor

Vuslat Parkı yeni 
çekim merkezi olacak 

Beyşehir’de, adrenalin tutkun-
ları Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölünün üzerinde “jetboat” heye-
canı yaşıyor. Aynı anda 11 kişinin 
binebildiği su aracı, özellikle ilçeye 
gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
yoğun ilgisini çekiyor.  Beyşehir Be-
lediyesi tarafından ilçeye kazandırı-
lan jetboat, adrenalin tutkunlarına 
göl üzerinde yeni eğlence ve heye-
can kaynağı oldu. Beyşehir Gölü’ne 
kıyısı bulunan Beyşehir kent mer-
kezinde, su sporu aktivitelerini daha 
da canlandırmak ve renk katmak 
amacıyla ilçeye getirilen jetboat, 
yaz hareketliliğinin artmasıyla bir-
likte bugünlerde yoğun ilgi görüyor. 
Beyşehir Belediyesi tarafından göl 
üzerinde başlatılan jetboat turla-
rı, kıyılarda adrenalin tutkunlarına 
heyecanlı ve keyif dolu anlar yaşa-
tırken, renkli görüntüler oluşturu-
yor. 10 santimlik su yüzeyinde bile 
ilerleyebilen, 100 kilometre hıza 
ulaşabilen ve bu süratte aynı anda 
360 derece devrilmeden güvenli 
bir şekilde dönüş yaparak içerisin-
dekilere çok farklı bir heyecan ve 
adrenalin yaşatabilen jetboat, göl 
üzerinde su sporu aktivitelerinden 
istifade etmek isteyenlerin ilgi oda-
ğı haline geldi. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, kaptanıyla 
beraber 11 kişi kapasitesine sahip 
jetboatın yaz dönemiyle beraber 
göl kıyılarında turlarına başladığını 

belirterek, “Beyşehir’de hep ilklere 
öncülük ediyoruz. Belediye olarak 
bu konuda da göl kenti ilçemizde 
bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye’de 
üretilmeye başlanan jetboatlardan 
birinin alımını iki yıl önce gerçek-
leştirerek Beyşehir Gölü üzerinde 
tur aktiviteleri dönemini başlattık. 
Aslında 11 kişilik bir jetski olan jet-
boat, göl üzerinde extreme sporu 
yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisi 
ile karşılaşıyor. Özellikle, şölen ve 
değişik etkinliklerle birlikte, gurbet-
çilerimizin tatile gelmesiyle birlikte 
ilçemizde artan yaz hareketliliğine 
jetboat turları da önemli katkılar 
sunuyor. Beyşehir’imize gelen ziya-
retçilerimize, mutlaka günün batışı-
nı ve doğal güzelliklerini görmeleri 
yanında, bu su aracımıza da mutla-
ka binmelerini tavsiye ediyoruz. 15 
dakika süren jetboat turları gün içe-
risinde sabah 11.00’den akşam saat 
20.00’ye kadar devam ediyor” dedi.

Beyşehir ilçesinde, ürün ha-
sadı öncesinde başlatılan bozulan 
arazi yollarındaki bakım ve onarım 
çalışmaları devam ediyor.Beyşe-
hir Belediye Başkanı Murat Özal-
tun yaptığı açıklamada, hububat 
ekilişinin yaygın olduğu Beyşehir 
ilçesinin kırsalında yer alan tarla 
yollarında Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı iş makineleri tarafından baş-
latılan bakım ve onarım çalışmala-
rının sürdüğünü belirtti. Çiftçilerin 
tarlalarına ulaşımını sağlayan arazi 
yollarının büyük bölümünün kış 
mevsimi ve sonrasında gelen ya-
ğışlı dönemde bozularak bakım ve 
onarım gerektirdiğini belirten Özal-
tun, çiftçilerden ve mahalle muh-
tarlıklardan gelen bu konudaki ta-
lepler üzerine Belediye ekiplerinin 
çalışma başlatmak üzere harekete 
geçtiğini söyledi. Arazi yollarında 

yürütülen çalışmaların ihtiyaç du-
yulan tüm kesimlerde gerçekleştiri-
leceğini ve çiftçinin tarlasına ulaşı-
mını kolaylaştırmak için ellerindeki 
tüm imkanlarla seferber olduklarını 
anlatan Özaltun,şunları kaydetti: 
“Çiftçilerimizin Belediye olarak her 
zaman yanındayız” diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Beyşehir Gölü kıyısındaki 
şehrin en büyük parkında yüksek 
güvenlikli,yeni nesil oyun parkları 
oluşturmaya başladıklarını söyledi. 
Özaltun, “Beyşehir Belediyesi olarak 
ilçeler bazında yine  ilk olacak muh-
teşem bir çalışmaya imza atıyoruz.
Bu parklar, şehrimizde yaşayan ço-
cuklarımız için yeni cazibe alanı ve 
çekim merkezi olacak” dedi.Vuslat 
Parkı ziyaretinde iki noktada yürütü-
len oyun parklarının montaj ve kuru-
lum çalışmalarını inceleyen Belediye 
Başkanı Özaltun, Beyşehir Gölü ke-
narındaki kentin en büyük parkının 
çehresini daha da değiştireceklerini 
söyledi.Beyşehir’in sahil bandındaki 
en gözde parkı olan Vuslat Parkı’nın 
iki farklı alanında çocukların oyun 
oynarken emniyet ve güvenliğinin 
en üst noktada düşünüldüğü bir 
dizaynda, küçük çocuklarla engelli 
çocukların kaynaştırılmasını sağlaya-
cak farklı tasarımların yanısıra, ahşap 
oyun gruplarının da bulunduğu yeni 
park alanları oluşturacaklarını belirtti. 
Vuslat Parkı girişindeki çocuk oyun 
parkındaki mevcut oyun gruplarının 
tamamen yenileneceğini belirten 
Özaltun, “Burada ömrünü tamam-
layan eski oyun gruplarını tamamen 
söktük, alanı temizledik. Bin 500 
metrekarelik buradaki alanda çok 
farklı bir tasarımla çocuk oyun parkı 
sahası oluşturacağız. Özellikle, küçük 

çocuklarımızla engelli çocuklarımızın 
kaynaştırılmasını sağlayacak bu park 
projesinde, standart oyun grupları ol-
mayacak.Burada hepsi özel tasarım, 
çocukların fiziksel eğitimine katkı 
sağlayacak, ailelerin çocuklarına oy-
narken çok fazla uzak olmayacakları, 
yani ailelerle çocukların iç içe olması-
na imkan sağlayacak düzenlemelerin 
yer alacağı oyun grupları olacak. Bu 
parkın gelecekte üzerini de kapata-
rak her mevsim çocuklarımızın oyun 
oynayabileceği bir hale getirilmesini 
de hedefliyoruz. Bu park, mimarisi 
ile Türkiye tekten örnek bir park ala-
nı olacak. Zaman içerisinde güvenlik 
kameraları ile donatılacak ve çocuk 
yaralanmalarının önüne geçebilmek 
için özel EPDM zemine sahip olacak, 
çocukların kumda oynayabilecekleri 
kum havuzları, matematiksel oyun 
grupları, eğitimsel renk tanıtımları, 
sek sek oynayabilecekleri alanlar bu-
lunacak” dedi.

4,5 yılda gençliğe yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Beyşehir Bele-
diye Başkanı Murat Özaltun, “Gençliğe dokunmak, gençlere yol vermek önemli” dedi 

‘Gençliği önemsiyoruz’
Konya Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı’nın son yıllarda 
Türkiye’de spor yatırımları yönün-
den bir tesis hamlesi başlattığını, 
Konya ve ilçesi Beyşehir’in de bu 
hamleden en fazla faydalanan yer-
lerden bir tanesi olduğunu belirtti.

Ersöz, kendisine eşlik eden Şube 
Müdürü Abdurrahman Şahin, Mus-
tafa Koç ve Beyşehir Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İlçe Müdürü Meh-
met Bayındır ile birlikte Beyşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye 
Başkanı Murat Özaltun’un maka-
mında misafir ettiği Ersöz, burada 
yaptığı açıklamada,  Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın son 6 yılda Konya ve 
ilçelerine kazandırdığı spor yatırım-
larına ve tesisleşme hamlesine de-
ğindi. 

Beyşehir’in de bu ilçeler arasın-
da yer aldığını hatırlatan ve Bakan-
lığın ilçede hayata geçirdiği projeler 
çerçevesinde yapımı tamamlanan 
ve devam eden tesisleri de gez-
diklerini vurgulayan Ersöz, şöyle 
konuştu: “Bu ziyaret, gezi ve ince-
lemelerimizin ardından Beyşehir 
Kaymakamlığımızı, Beyşehir Bele-
diyemizi de ziyaret ettik. Beyşehir 
de bakanlığımızın bu tesisleşme 
hamlesinden faydalanan ilçelerden 
bir tanesi. Malum, Beyşehir’de ya-
pımı süren yarı olimpik yüzme ha-
vuzumuz bir iki aya kadar faaliyete 
geçiyor ki, Konya’da Çumra ilçesi-
nin yüzme havuzu bitti. Bu havuz-
dan ikincisi Beyşehir’de yapılmaya 
başlanmıştı. Beyşehir bir göl ken-
tidir. Türkiye’nin de üç tarafı de-
nizlerle çevrilidir. Ancak, yüzme 
sporu olimpik bir spordur ve deniz-
de, gölde değil havuzlarda gelişir. 
Beyşehir’de de bu anlamda yarı 
olimpik bir yüzme havuzu inşallah 
kısa süre sonra faaliyete geçecek. 
İnşallah, Beyşehir’imizin tıpkı tek-
vando ve farklı diğer branşlarda 
olduğu gibi bundan sonraki süreç-
te yüzme branşında da derece elde 

eden, ses getiren sporcular yetişti-
receğini ümit ediyorum. Faaliyete 
geçen Beyşehir Gençlik Merkezi-
mizi de ziyaret ettik. Burası, sağol-
sunlar gençlerimiz tarafından hem 
belediyemiz, hem de KOMEK’in 
faaliyet katkılarıyla aktif olarak kul-
lanılıyor. Beyşehir’imizde bir spor 
salonumuz ve bir sahamız vardı; 
ikinci olarak bir sentetik çim saha 
da kazandırıldı. Haliyle, Beyşehir 
bu tesisleşme hamlesinden en çok 
faydalanan bir ilçemiz haline geldi. 
Bir de İzcilik Kampı olarak kullandı-
ğımız bir kamp yerimiz var. Burası 
için de hem bakanlığımız hem de 
Konya’da yereldeki milletvekilleri-
mizin destekleriyle bir proje hazır-
lamıştık. Bu tesislerimizin bakım 
ve onarımına ilişkin 5 milyon liralık 
bir projeydi bu. Bakanlığımızdan 
da bu 5 milyon liralık ödeneğin 
ayrıldığı yönünde müjdeyi aldık. 
Bu tesisimiz de yakın bir zamanda 
daha modern bir hale gelmesi için 
ihaleye çıkacak. 90 yatak kapasiteli, 
yanında açık spor alanlarının oldu-
ğu daha modern bir hale getirme-
yi planladığımız bu tesislerimizde, 
Türkiye’nin muhtelif yerlerinden 

gelecek gençlerimizi buluşturmaya 
devam edeceğiz. Bunların dışında 
Spor Toto Teşkilatımız da geçmiş 
yıllarda Belediyemizle yaptığı pro-
tokol kapsamında Beyşehir’e 15 
çok amaçlı spor saha kazandırmış-
tı. Belediyemiz ise bu projeyi daha 
da geliştirip büyüterek bu çalışma 
kapsamında yaptığı çok amaçlı spor 
sahası sayısını ilçe genelinde 42’ye 
yükseltti.Bu arada, Huğlu mahalle-
mizde bugün itibariyle yer teslimi-
ni yaptık. Standart bir atış poligonu 
yapıyoruz otomatik makineleriyle 
birlikte. Ayrıca, bir sentetik futbol 
sahası talepleri ile ilgili olarak tek-
nik bir heyetimizi de Huğlu’ya gön-
derdik. Ormanla ilgili bir sorun var 
o süreç çözüldükten sonra inşallah 
bu mahallemize de UEFA standart-
larında, amatörlerimizin de müsa-
baka yapabileceği bir sahayı kazan-
dıracağız inşallah. Tüm bu tesisleri 
saydığımızda gerçekten Beyşehir’i 
bu konuda şanslı bir ilçe olarak sa-
yıyorum. Beyşehir halkına hayırlı 
olmasını diliyorum.”dedi. 

 “GENÇLİĞİMİZİ ÖNEMSİYORUZ”
Ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getiren Belediye Başka-

nı Murat Özaltun da Beyşehir’in 
son 4,5 yıllık süreçte yatırımlar 
konusunda geldiği noktaya dikkat 
çekti.  Beyşehir’i kamu kurumları 
tarafından kazandırılan yatırımlara 
Beyşehir Belediyesi’nin hayata ge-
çirdiği yeni projelerle yenilerini ek-
lediğini ifade eden Özaltun, “Gerek 
Belediyemiz, gerekse diğer kamu 
kurumlarımızın şehrimize yaptığı 
yatırımlar gerçekten kayda değer 
yatırımlar. Yüzme havuzu, gençlik 
merkezi, atış poligonu, izcilik tesis-
lerinin modernizasyonuna yönelik 
projeler gibi gençliğimize dönük 
projeler bizleri onurlandırıp gurur-
landırıyor. Bunlar şehrimizin mega 
projeleri. Bu noktada emeği geçen 
herkese şehrim adına teşekkür edi-
yorum” dedi.

Kentlerde yapılan yatırımlar-
da gençliğe dönük olanların çok 
önemli olduğunu vurgulayan Özal-
tun, şöyle devam etti: “Gençliğe 
dokunmak, gençlere yol vermek, 
dolayısıyla gençliğimizi gerek tele-
vizyondan, gerekse internetten ve 
zararlı yabancı maddelerden uzak-
laştırmanın tek yolu spordan ve 
bu tür sportif yatırımların bölgeye 
kazandırılmasından geçiyor. Dola-
yısıyla, biz Beyşehir Belediyesi ola-
rak gençlik sporumuzla şehrimizde, 
farklı mahallelerimizde spor sahala-
rı ve sosyal tesisler yaparak gençle-
rimizi buralara yönlendirmeye özen 
gösteriyoruz. Ancak, yaz dönemin-
de nüfusu neredeyse iki katına çı-
kan bir ilçede daha çok sosyal tesis 
olmasını istiyoruz. Özellikle, bir göl 
kenti olarak  bu göl ve su sporları-
nın daha da gelişerek ileri noktalara 
gelmesi konusunda geçmiş yıllarda 
vermiş olduğunuz desteklerin ar-
tarak devam etmesini bekliyoruz. 
Hedefimiz şu; şehrimizi marka bir 
değer haline getirebilmek. Gençliği-
mize ve insanlarımıza daha çok hiz-
met üretebilme noktasında destek 
veren herkese, her kuruma ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum”

Beyşehir’de, sanal 
ortamda “Işığın Şehri 
Beyşehir” konulu 
ödüllü fotoğraf yarış-
ması düzenlendi. 11. 
Uluslararası Beyşehir 
Göl Festivali kapsamında 
gerçekleştirilecek olan 
fotoğraf yarışmasının 5 
Temmuz’da başladığı, 27 
Temmuz 2018 tarihinde 
sona ereceği belirtildi.

Fotoğraf 
yarışması 
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Esnafla sabah buluşmaları
Beyşehir Belediye Başkanı Mu-

rat Özaltun’un esnafla sabah buluş-
ması programları yeniden başladı. 
Başkan Özaltun, Cumhurbaşkanlığı 
ve 27.Dönem Milletvekili Seçimleri 
nedeniyle ara verilen esnafla sabah 
buluşması programlarını yeniden 
başlattı.  Özaltun, kendisine eşlik 
eden belediye meclis üyeleri  ve AK 
Parti İlçe Teşkilatı mensuplarıyla 
birlikte şehir merkezinde bulunan 
bir işyeri sahibine ait mekanda ger-
çekleştirilen kahvaltı programında 
esnaflarla biraraya geldi. Özaltun, 
sohbet ettiği, taleplerini dinlediği 
esnafa yönelik yaptığı konuşmasın-
da, seçim sonrasında bu tür kah-
valtı programlarında yine sabah 
saatlerinde esnafla biraraya gel-
meye devam edeceklerini söyledi. 
Özaltun, hafta içi kent merkezinde, 
hafta sonları ise sanayi  bölgesinde 
faaliyet gösteren  fabrika, tesis ya 
da  işyerlerinde düzenleyecekleri 
kahvaltı programlarında tüm esnaf 
ve sanayici kesimi ile sabah buluş-
malarını sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmasında, seçim beyan-
namesinde sözünü verdikleri tüm 
hizmetleri 4,5 yıla sığdırmayı ba-
şardıklarını vurgulayan Özaltun, 
“Ama, amacımız daha fazlasını yap-
mak, Beyşehir’e daha fazla hizmet 
edebilmek. ‘Nasıl olsa seçim beyan-
namesindeki verdiğimiz sözlerin 
hepsini yerine getirdik’ demeden 
daha fazla neleri yapabiliriz; bunla-
rı belirlemek için siz esnaflarımızla 
işte bu tür sabah buluşmaları vesi-
lesiyle biraraya gelerek yeni talep-
lerinizi, isteklerinizi almanın çabası 
içerisindeyiz. Çünkü, hizmet sonsuz 
ve sınırsız. Bizde de hizmette sınır 
yok Allah’ın izniyle.  Bu vesileyle, 
sizlerden ve vatandaşlarımızdan 
gelen yeni genel istek ve talepleri  
alarak bundan sonraki süreçte de 
yeni yol haritamızı  buna göre belir-

lemek de istiyoruz” dedi.
Özaltun, konuşmasında, Beyşe-

hir’i de yakından ilgilendiren Kon-
ya’da kurulacak savunma sanayi-
sine yönelik yeni yatırımlara ilişkin 
değerlendirmelerde de bulunur-
ken, “İlçemizde av tüfeği üretimi 
aldı başını gidiyor. Av tüfeğinden 
sonra şimdi de savunma sanayi-
sine yönelik Konya’da ASELSAN 
bir şirket kurarak il merkezinde 
yüzde 51’i kendisine, yüzde 49’u 
ise şirketlere ait olacak bir silah 
üretim fabrikaları kuracak. Bu ku-
rulacak fabrikalarda ortak olacak 
şirketlerin büyük bir çoğunluğu 
Beyşehir’imizden, Huğlu’muzdan 
ve Üzümlü’den olacak.Bu anlamda 
bu yatırımlar içerisinde olan tüm 
firma ve şirketlerimizi kutluyorum. 
Bölgemize gerek savunma sanayi-
si konusunda, gerekse her konuda 
yatırım yapan herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Boş arazilerde yangın önlemi
Beyşehir ilçesinde, bir süre 

önce etkili olan yoğun yağışların ar-
dından uzayarak boy atan yabani ot 
ve bitkilerin hava sıcaklıklarının art-
ması ile birlikte yangın riski oluştur-
ması önlem almak isteyen Belediye 
ekiplerini harekete geçirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, yaz mevsiminin gel-
mesi ile birlikte hava sıcaklıklarının 
önemli ölçüde artış gösterdiğini, 
bunun da boş arazilerde son yağış-
larla oluşan yabani ot ve bitkiler için 
yangın riski yarattığını belirterek, 
“Boş arazi ve alanlardaki yabani ot 
ve bitki gelişiminin hızla artması 
bir yandan yangın riskini artırırken, 
diğer taraftan da bu sahaların başta 
yılan, böcek gibi türlerin meske-
ni haline gelmesine yol açabiliyor.  
Dolayısıyla bu alanlara girerek bu-
ralarda oynamak isteyen çocukla-
rımızın sağlığı ile ilgili de olumsuz 
bir durum oluşturabilir diye değer-
lendiriyoruz. Tüm  bu hususları göz 
önünde bulundurarak, vatandaş-
larımızdan da gelen yoğun şikayet 
ve talepleri  dikkate alarak kent 
genelindeki boş arazilerin yabani ot 
ve bitkilerden temizlenmesi için bir 
çalışma başlatılmasına karar ver-
dik”dedi.

Temizlik çalışmalarının Beyşe-
hir Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’nün koordinesinde yürü-
tüldüğünü ve Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin de gerçekleştirilen faali-
yetlere iş makinesi desteği verdiği-
ni anlatan Özaltun, şunları kaydetti:

“Beyşehir ilçe merkezinde yak-
laşık 15 gün önce başlatılan boş ara-
zilerde bulunan ve yangın başta ol-
mak üzere değişik risklere yol açan 
uzayan yabani ot ve bitkilerin te-
mizlenmesi için yürütülen çalışma-
lar halen devam ediyor. Kentimizde 
bu konuda nerede, hangi köşede 
bir sıkıntı varsa iş makinelerimiz bu 

alanlara yönlendirilerek alan kepçe-
lerimiz tarafından tertemiz bir hale 
getiriliyor. Bu çalışmalarımız ihti-
yaç durumuna yaz boyunca devam 
edecek. Bu yabani otların tekrar 
uzaması halinde bu alanlarda ilave 
çalışmalarımız yine olacak. Ayrıca, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekip-
lerimizin de ilçemiz genelindeki ye-
şil alan, park ve bahçeler,meydan, 
yol ve kaldırım kenarları, sulama 
kanalı kenarları ile yürüyüş yolla-
rında da uzayan çimlerin biçilmesi 
ve yabani otlardan bu bölgelerin 
arındırılmasına yönelik çalışmaları 
da sürüyor. Bahar döneminin sonu 
ve yaz döneminin başlangıcı olan 
Haziran ayında bölgemizde etkili 
olan sağanak yağışlar, yöremizdeki 
tüm alanlarda yabani ot ve bitkile-
rin hızlı bir şekilde gelişimini etki-
ledi. Bazı yerlerde uzayan yabani ot 
ve bitkiler neredeyse insan boyuna 
yaklaştı. Bu durum, ekiplerimizin 
işini zorlaştırmış olmasına rağmen 
personelimizin bu hususta göster-
miş olduğu olağanüstü gayret ve 
çalışmayı da takdirle karşılıyoruz.”
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Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün, İstanbul Bozkırlılar 
Derneği’nin düzenlemiş olduğu 
geleneksel piknik şölenine katıla-
rak İstanbul’da yaşayan gurbetçi 
Bozkırlılarla biraraya geldi. 

KONSİAD Başkanı Kemal Çe-
lik, Bozkırlılar Derneği Başkanı Av. 
Mustafa Göksu ve Bozkırlılar Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Al-
bayrak ile birlikte Piknik şölenine 
katılan ve Bozkırlılarla selamlaşan 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, piknik şöleni düzenleyip gur-
bette Bozkırlıları bir araya getiren 
Dernek Başkanı Mustafa Göksu’ya 
ve dernek yönetimine emeklerin-
den dolayı teşekkür etti. Başkan 
Gün, geleneksel piknik şöleninde 
yapmış olduğu konuşmasında bir-
liğe, beraberliğe ve dayanışmaya 
dikkat çekerek, birlikteliğin, be-
raberliğin ve dayanışmanın tüm 
Bozkırlılar arasında artarak devam 
etmesini temenni ettiğini belirtti. 
Bozkırlıların, dünyanın neresinde 
olursa olsun, vefayla, sevgiyle, 
hoşgörüyle birlikte Bozkır’a olan 

sevgisinin devamlı arttığını, her 
zaman memlekete duyulan öz-
lemin ayrı olduğunu söyleyerek 
konuşmalarına şu şekilde devam 
etti: “Bugün buradaki tüm Bozkır-
lı hemşehrilerimize Bozkır’dan se-
lam getirdim. Sizlerin de selamını 
Bozkır’a götüreceğim ve şuan 
burada görmüş olduğum birlikte-
liği heyecanla anlatacağım. Çünkü 
burada tüm Bozkırlı hemşehrile-
rimiz birlik, beraberlik ve daya-
nışma içerisinde hep bir aradalar. 
Bugün bu etkinliği düzenleyen 
Bozkır için, Bozkırlılar için sayısız 
hizmetlerde bulunan Bozkırlılar 
Derneği Başkanımız Mustafa Gök-
su ve dernek yönetimine ayrıca 
teşekkür ediyorum. Bundan son-
raki süreçlerde de bizleri birbiri-
mize bağlayan, hemşehrilerimizle 
hasret giderdiğimiz, hepimizin 
birliğini ve beraberliğini sağlama-
ya vesile olan bu tür programların 
artarak devam etmesini temenni 
ediyorum. İyi ki biriz, iyi ki birlik-
teyiz, iyi ki Bozkırlıyız.” 
n HABER MERKEZİ  
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Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat 
ve Eğitim Derneği (AKSED) Başka-
nı İbrahim Günay, Srebrenitsa kat-
liamının 23 ncü yıldönümü dolayı-
sıyla anma mesajı yayımladı.

Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sa-
nat ve Eğitim Derneği (AKSED) 
Başkanı İbrahim Günay, Srebrenit-
sa katliamının 23 ncü yıldönümü 
dolayısıyla anma mesajı yayımladı. 
Günay mesajında, “1995 yılında 
Avrupa’nın ortasında katledilen 
Bosnalı Müslümanların acısını dai-
ma kalbimizde hissedeceğiz” dedi. 
Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve 
Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı 

İbrahim Günay, Srebrenitsa kat-
liamının 23. yıldönümü dolayısıy-
la anma mesajı yayımladı. Günay 
mesajında, 1992-1995 yıllarında 
Bosna’da yaşanan Sırp saldırgan-
lığının en vahşi yüzünü gösteren 
Srebrenitsa katliamında, dünyanın 
gözleri önünde binlerce Boşnak’ın 
toplu olarak öldürüldüğünü belir-
terek, Avrupa’da Nazi dönemin-
den buyana en korkunç katliamın 
Srebrenitsa’da yaşandığını söyle-
di. O gün Bosnalı kardeşlerimizin 
yaşadığı sıkıntıların daha fazlasını 
Türkiye olarak biz burada yaşa-
dık diyen Günay, “Bugün bizlere 

düşen tarihten ders alarak benzer 
dramlar yaşanmadan geleceği inşa 
etmektir. 1995 yılında Avrupa’nın 
ortasında katledilen Bosnalı Müs-
lümanların acısını daima kalbimiz-
de hissedeceğiz” dedi. Tekirdağ’ın 
Çorlu İlçesinde meydana gelen ve 
24 vatandaşımızın yaşamını yitirdi-
ği tren kazasına da değinen Günay, 
“Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde mey-
dana gelen tren kazasında hayatla-
rını kaybeden vatandaşlarımıza Ce-
nab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine 
sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza 
da acil şifalar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ  

Başkan Gün, İstanbul’daki 
Bozkırlılarla biraraya geldi

Karatay’da 18. madde imar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, “İmar uygulamaları hızlı ve sağlıklı bir şekilde uygulanıyor” dedi 

Karatay’da imar 
uygulaması sürüyor

Karatay Belediyesi ilçe sınırları 
içinde düzenli kentleşmeyi sağla-
mak amacı ile Belediyelerin asli gö-
revlerinden olan 3194 Sayılı İmar 
Kanununun 18. Maddesini hızlı ve 
sağlıklı bir şekilde uygulamaya de-
vam ediyor.

  Konu ile ilgili açıklama yapan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli “Belediyemiz 1. Etap Re-
vizyon İmar Planı çalışmaları kapsa-
mında 20 ayrı düzenleme sahasında 
3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci 
maddesi gereğince imar uygulama-
ları başlatılmış ve tesciller yüzde 
100 oranında tamamlanmıştır. Ya-
pılan 18’inci madde uygulamaları 
sonucunda 5.136.645 metrekarelik 
alanda tescil işlemleri tamamla-
narak 1.Etap Revizyon İmar Planı 
kapsamında tapuları verilmeyen 
mülk sahibi kalmamıştır. 2. Etap 
Revizyon İmar Planı kapsamında 10 
ayrı düzenleme sahasında Belediye-
mizce 3194 sayılı İmar Kanununun 
18’inci maddesine istinaden yapı-
lan imar uygulamalarına başlanmış 
olup, çalışmalar titizlikle devam 
etmektedir. 2.Etap Revizyon İmar 
Planı kapsamında Akabe, Gazios-
manpaşa, Çataltömek, Selim Sultan 
ve Elmacı Mahallelerinde askı işle-
mi tamamlanan K655, K656, K657, 
K658 ve K666 nolu düzenleme sa-
haları Karatay Tapu Müdürlüğünde 
tescil edilmiştir.

Son olarak Hacıibali ve Kara-
kulak Mahallesi sınırları içerisinde, 
Çevreyolu Caddesi, Büyük Kum-
köprü Caddesi, Cezayir Caddesi 
ve Damat Mustafa Paşa Caddesi 
arasında kalan ve K663 Nolu Dü-

zenleme sahası olarak adlandırılan 
571.962 metrekarelik alanda ya-
pılan 18 madde İmar Uygulaması 
tamamlanarak tapular mülk sahip-
lerine dağıtılmaya başlanmıştır.

Bununla birlikte Orhangazi Ma-
hallesinde Karaman Caddesi, Fetih 
Caddesi, Büyük Kumköprü Cadde-
si ve Damat Mustafa Paşa Caddesi 
arasında kalan 581.657 metrekare-
lik alanda K662 nolu düzenleme sa-

hası ve Karakulak Mahallesinde Bal-
çelebi Caddesi, Büyük Kumköprü 
Caddesi,  Sarı Cami Sokak ve Özgü-
müş Sokak arasında kalan 243.822 
metrekarelik alanda Kadastro Kont-
rolleri tamamlanan K659 nolu dü-
zenleme sahasında  Karatay Tapu 
Müdürlüğündeki tescil işlemleri ise 
devam etmektedir.  Karakulak ve 
Kumköprü Mahallesinde Balçelebi 
Caddesi, Büyük Kumköprü Cadde-
si,  Küçük Kumköprü Caddesi, Ak-

cami Sokak, Sarı Cami Sokak, Hacı 
Hatıp Sokak ve Mancılık Sokak ara-
sında kalan 723.652 metrekarelik 
alanda askı işlemleri tamamlanan 
K660 nolu düzenleme sahası ile Se-
lim Sultan ve Hacıibali Mahallele-
rinde 1.020.460 metrekarelik alan-
da askı işlemleri tamamlanan K664 
nolu düzenleme sahasının Kadastro 
Müdürlüğünde yapılan kontroller 
ise devam etmektedir” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Ilgın’da uyuşturucu operasyonu Gazi Demirhan’ın mutlu günü 
Ilgın’da düzenlenen uyuşturu-

cu operasyonunda, 2 pompalı av 
tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, 24 
uyuşturucu hap ile satışa hazır 597 
gram esrar ele geçirildi, 7 kişi gö-
zaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ilgın 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiple-
ri, uyuşturucu ticareti yapanlara 
yönelik çalışma başlattı.  Ekipler 
tarafından daha önce belirlenen 
adreslere düzenlenen eş zamanlı 
operasyonda 7 şüpheli gözaltına 
alındı. Zanlıların adreslerinde yapı-
lan aramada, 2 pompalı av tüfeği, 
bir kuru sıkı tabanca, 24 uyuştu-
rucu hap ile satışa hazır 597 gram 
esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 
şüpheliler, Dr. Vefa Tanır Ilgın 
Devlet Hastanesinde sağlık kont-
rolünden geçirildikten sonra Ilgın 
Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
n AA

Yunak Kaymakamı Fatih Cı-
dıroğlu, 2016 yılında Şırnak’ın 
Beytüşşebap ilçesinde gazi olan 
Astsubay Kıdemli Çavuş Mikail 
Demirhan’ın düğününe katıldı. 

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesin-
de 2016 yılında gazi olan Astsu-
bay Kıdemli Çavuş Mikail Demir-

han, Yunak’ta düzenlenen düğün 
töreniyle yaşamını Ebru Ertop ile 
birleştirdi.  Kaymakam Cıdıroğlu, 
düğünde yaptığı konuşmada, çif-
ti kutlayarak, “Hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyor, her iki 
cihanda da sizlere saadetler di-
liyorum” dedi.  Gazi Demirhan 

ise “Devletimizi ve milletimizi 
her zaman yanımızda gördük. Bu 
mutlu günümde de beni yalnız 
bırakmayarak yanımda olan Kay-
makamımıza ve tüm davetlilere 
teşekkür ediyorum.” ifadelereni 
kullandı.
n AA 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli

En korkunç katliam Srebrenitsa’da yaşandı

AKSED Başkanı İbrahim Günay
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Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, üst düzey kadrolar ikiye ayrıldı. Cumhurbaşkanı ile gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

Yeni sistem hayata geçti,
kadrolar yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne dair üç ayrı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi, 10 Temmuz 
2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı.  Buna göre, 
“1” numaralı Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi’nde, Cumhurbaşkanlığı 
teşkilatı hakkındaki düzenlemeler 
yer aldı. “2” numaralı kararname-
de bazı kamu kurum ve kuruluşla-
rına ait kadro ve pozisyonların ih-
dası, iptali ve kullanımına dair esas 
ve usuller belirlendi.  Üst kademe 
kamu yöneticileri ile kamu kurum 
ve kuruluşlarında atama usullerine 
dair usul ve esaslar ise “3” numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 
düzenlendi. 

İLK KARARNAMENİN İÇERİĞİ
“1” numaralı Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi, “Cumhurbaşkanlı-
ğı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı 
Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına 
Vekalet, Cumhurbaşkanlığı Politika 
Kurulları, Cumhurbaşkanlığına Bağ-
lı Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, 
Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Ortak 
Hükümler” başlıklı bölümlerden 
oluştu.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı 
makamının herhangi bir nedenle 
boşalması halinde yenisi seçilinceye 
kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı bu göreve vekalet edecek.

Söz konusu kararname ile Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı ile Cumhur-
başkanlığı bünyesindeki oluşturulan 
kurul ve ofislerin yapısı, Bakanlık-
ların teşkilat yapılanmaları ve bağlı 
kurum ile kuruluşlara dair esaslar ve 
usuller belirlendi.

İlk kararnamede 7 ayrı kısım ve 
539 maddeye yer verildi.

Kararnameye göre, Cumhur-
başkanı devletin başı ve yürütme 
yetkisi Cumhurbaşkanına ait olacak. 
Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı sıfa-
tıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk 
milletinin birliğini temsil edecek, 
Anayasanın uygulanmasını, devlet 
organlarının düzenli ve uyumlu ça-
lışmasını temin edecek. Cumhur-
başkanı, yetkilerinden bir kısmını 
gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak 
belirterek astlarına devredebilecek. 
Ancak devrettiği yetkiyi gerek gör-
düğünde kendisi de doğrudan kul-
lanabilecek. Cumhurbaşkanı Özel 
Kalem Müdürlüğünün görevleri 
de Kararname ile belirlendi. Cum-
hurbaşkanı, kendisine danışmanlık 
ve verdiği görevleri yapmak üzere 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 
Cumhurbaşkanı Danışmanı ataya-
bilecek.

Cumhurbaşkanı, özel bilgi ve 
uzmanlık gerektiren konularda, dış 
ülkelerde veya uluslararası kuruluş-
lar nezdinde özel bir görevi ifa etmek 
üzere özel temsilci görevlendirebile-
cek. Bu şekilde görevlendirileceklere 
Büyükelçi unvanı verilecek. Büyü-
kelçilik unvanı özel temsilcilik göre-
vi müddetinde devam edecek. Özel 
temsilcilerin giderleri Cumhurbaş-
kanlığı bütçesinden karşılanacak. 
En yüksek devlet memuru olan İda-
ri İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı 
İdari İşler Başkanlığının en üst amiri 
olacak. İdari İşler Başkanı, bütün bi-
rimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve 
hesaplarını denetlemekle görevli ve 
yetkili olacak. Belirtilen hizmetlerin 
mevzuata, Cumhurbaşkanının po-
litika ve talimatlarına uygun olarak 
yürütülmesinde Cumhurbaşkanına 
karşı sorumlu olacak.

İKİ NUMARALI KARARNAME 
“2” numaralı Cumhurbaşkanlı-

ğı Kararnamesi’nde ise kararname 
kapsamındaki bazı kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait kadro ve pozis-
yonların ihdası, iptali ve kullanımına 
dair esas ve usulleri düzenlendi. Bu 
kararnamede 17 madde ve geçici 1 
madde yer aldı.

ÜÇ NUMARALI KARARNAME 
Yayımlanan ilk Cumhurbaşkan-

lığı kararnamesine göre, üst düzey 
kadrolar ikiye ayrıldı. Kararname eki 
I sayılı cetvelde belirtilen kadrola-
ra Cumhurbaşkanı kararıyla atama 
yapılacaktır. I sayılı Cetvelde, Diya-
net, MİT, savunma Sanayi Başkanı, 

Bakan yardımcısı, Valiler, Üst kurul 
üyeleri, SGK başkanı, GİB Başkanı, 
TÜİK Başkanı, bu kurumların baş-
kan yardımcıları gibi unvanlar yer 
almaktadır. II sayılı cetvele ise Cum-
hurbaşkanı onayıyla atama yapıla-
caktır. Bu düzenlemeye göre burada 
bakanlık teklif edecek, Cumhurbaş-
kanı onaylayacaktır. Bu listede ise 
genel müdür yardımcıları, gelir ida-
resi daire başkanları, KİT yönetim 
kurulu üyeleri, defterdar, il emniyet 
müdürleri, il müftüleri, vali yardım-
cıları ve kaymakam gibi unvanlar 
yer almaktadır. I sayılı cetvelde gös-
terilenlerin görev süresi Cumhur-
başkanının görev süresiyle sınırlıdır. 
Ancak III sayılı cetvelde gösterilen 

unvanların görev süresi, cetvelde 
belirtildiği kadardır.

CUMHURBAŞKANLIĞI 
KARARNAMESİNE EKLİ (I) SAYILI 

CETVELDE YER ALAN KADRO, 
POZİSYON VE GÖREVLERE 

ATANACAKLARDA AŞAĞIDAKİ 
ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesinde sayılan genel şartları 
taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğre-
nim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal gü-
venlik kuramlarına tabi olmak kay-
dıyla uluslararası kuruluşlar ile özel 
sektörde veya serbest olarak en az 
beş yıl çalışmış olmak.

 CUMHURBAŞKANLIĞI 
KARARNAMESİNE EKLİ (II) SAYILI 

CETVELDE YER ALAN KADRO, 
POZİSYON VE GÖREVLERE 

ATANACAKLARDA AŞAĞIDAKİ 
ŞARTLAR; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48 inci maddesinde sa-
yılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğre-
nim mezunu olmak.

e) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti 
bulunmak.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 
ATAMA YAPILACAK KADRO, 

POZİSYON VE GÖREVLER ŞU ŞEKİLDE 
OLUŞTU (I SAYILI CETVEL):  

Diyanet İşleri Başkanı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreteri
Devlet Denetleme Kurulu Baş-

kan Ve Üyeleri
Savunma Sanayii Başkanı
Bakan Yardımcıları 
Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkan-

ları 
Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ku-

rum Ve Kurul Başkanları 
Türkiye Radyo - Televizyon Ku-

rumu Genel Müdürü 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası Başkanı 
Özelleştirme İdaresi Başkanı
Sayıştay Başsavcısı 
Valiler
Büyükelçiler, Daimi Temsilci/

Delegeler
Düzenleyici Ve Denetleyici Ku-

rumlar Başkan Ve Üyeleri (Rtük Ve 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
Tbmm’ce Seçilen Üyeleri Hariç)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Başkan Ve Üyeleri

Yükseköğretim Kurulu Üyeleri
İç Denetim Koordinasyon Kuru-

lu Üyeleri
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli 

Heyet Üyeleri 
Yunus Emre Vakfı Mütevelli He-

yet Üyeleri
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik 

Kurumu Başkan Ve Üyeleri
Rektörler (Milli Savunma Ve 

Türk-Japon Bilim Ve Teknoloji Üni-
versitesi Rektörleri Dahil)

Afet Ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanı

Gelir İdaresi Başkanı
Sosyal Güvenlik Kurumu Baş-

kanı
Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmele-

ri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi 
Başkanı

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanı

Türkiye İstatistik Kurumu Baş-
kanı

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Top-
luluklar Başkanı

Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Te-
sisleri İşletme Başkanı

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih 
Yüksek Kurumu Başkanı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 
Başkanı

Nadir Toprak Elementleri Ensti-
tüsü Başkanı

Bakanlıkların, Teftiş Kurulu, 
Rehberlik Ve Teftiş, Rehberlik Ve 

Denetim, Denetim Hizmetleri Baş-
kanları İle Diğer Kurul Başkanları

Diyanet İşleri Başkanlığı Reh-
berlik Ve Teftiş Başkanı

Sosyal Güvenlik Kurumu Baş-
kanlığı Rehberlik Ve Teftiş Başkanı

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi Başkanı ‘

Diyanet İşleri Başkan Yardımcı-
ları

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan 
Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkila-
tı Başkanlığı Başkanları

Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreter Yardımcıları Savunma Sa-
nayii Başkan Yardımcıları

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ku-
rum Ve Kurul Başkan Yardımcıları

Merkez Bankası Başkan Yardım-
cıları

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
Mushafları İnceleme Ve Kıraat 

Kurulu Başkanı
Toplu Konut İdaresi Başkanı
Çanakkale Savaşları Ve Gelibolu 

Tarihi Alan Başkanı
Türk Patent Ve Marka Kurumu 

Başkanı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Başkanı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanı
Türkiye Tıbbi Cihaz Ve İlaç Ku-

rumu Başkanı
Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-

ları
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme 

Merkezi Başkanı
Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Des-

tekleme Kurumu Başkanı
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu Başkanı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Baş-

kanı 
Türkiye Su Enstitüsü Başkanı
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haber-

leşme Araştırmaları Merkezi Başka-
nı 

Vergi Denetim Kurulu Başkanı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları 
Türk Akreditasyon Kurumu Ge-

nel Sekreteri
Helal Akreditasyon Kurumu Ge-

nel Sekreteri
Sosyal Güvenlik Kurumu Baş-

kan Yardımcıları
Özelleştirme İdaresi Başkan Yar-

dımcıları

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Top-
luluklar Başkan Yardımcıları

Genel Müdürler
Strateji Geliştirme Başkanları
Helal Akreditasyon Kurumu Yö-

netim Kurulu Başkanı
İller Bankası Genel Müdürü
Basın İlan Kurumu Genel Mü-

dürü
Türkiye Kalkınma Bankası Genel 

Müdürü 
Türkiye Varlık Fonu Yönetim 

Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri

Adli Tıp Kurumu Başkanı
Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik 

Merkezi Başkanı
Türkiye’nin Taraf Olduğu Ulus-

lararası Anlaşmalar Gereği Kurulan 
Üniversitelerin Mütevelli Heyeti, 
Yönetim Ve Denetim Kurulu Başkan 
Ve Üyeleri

CUMHURBAŞKANI ONAYIYLA 
ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

KADRO, POZİSYON VE GÖREVLER DE 
ŞÖYLE OLUŞTU 2 SAYILI CETVEL)

Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Üyeleri 

Diplomasi Akademisi Başkanı 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri

Mushafları İnceleme Ve Kıraat 
Kurulu Üyeleri

Helal Akreditasyon Kurumu Yö-
netim Kurulu Üyeleri 

Türkiye Radyo - Televizyon Ku-
rumu Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplu Konut İdaresi Başkan Yar-
dımcıları 

Türkiye İstatistik Kurumu Baş-
kan Yardımcıları

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih 
Yüksek Kurumu Bağlı Kurum Baş-
kanları

Afet Ve Acil Durum Yönetimi 
Başkan Yardımcıları

Sayıştay Savcıları
Bölge Kalkınma İdaresi Başkan 

Yardımcıları
Türk İşbirliği Ve Koordinasyon 

Ajansı Başkan Yardımcıları
Polis Akademisi Başkanı
Adli Tıp Kurumu Başkan Yar-

dımcıları, İhtisas Kurulları Başkan 
Ve Üyeleri

Bakanlık Daire Başkanları
Bakanlık Müfettişleri (Adalet, 

Mülkiye, Vergi Ve İş Müfettişleri 
Dahil)

Hazine Kontrolörleri, Sigorta 
Denetleme Uzmanları, Sigorta De-
netleme Aktüerleri

I.Hukuk Müşavirleri (Bakanlık 
Ve Bağlı, İlgili, İlişkili Kuruluşları)

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eği-
tim Araştırma Merkezi Başkanı 

Genel Müdür Yardımcıları (Bağ-
lı, İlgili, İlişkili Kuruluşlar Dahil)

Gelir İdaresi Daire Başkanları
Sosyal Güvenlik Kurumu Yöne-

tim Kurulu Üyeleri (3)
Türkiye Tıbbi Cihaz Ve İlaç Ku-

rumu Başkan Yardımcıları
Türk Patent Ve Marka Kurumu 

Başkan Yardımcıları Ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Başkan Yardımcıları

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Başkan Yardımcıları

Vergi Denetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Spor Toto Teşkilat Baş-
kanı

Daimi Temsilci Yardımcıları, 
Cumhurbaşkanlığı İle Bakanlık Ve 
Bağlı İlgili, İlişkili Kuruluşlarının 
Yurtdışı Sürekli Görevlerine Atana-
caklar

İller Bankası Genel Müdür Yar-
dımcıları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yö-
netim Kurulu Üyeleri

Milli Piyango İdaresi Yönetim 
Kurulu Üyeleri

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmele-
ri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi 
Başkan Yardımcıları

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Başkan Yardım-
cıları

Türkiye Bilimler Akademisi Baş-
kanı

Türkiye İş Kurumu Yönetim Ku-
rulu Üyeleri

Türkiye Kalkınma Bankası Genel 
Müdür Yardımcıları

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 
Yönetim Kurulu Üyeleri

Türkiye Atom Enerjisi Komisyo-
nu Ve Danışma Kurulu Üyeleri

Türk Akreditasyon Kurumu Ge-
nel Sekreter Yardımcıları

Spor Müşavirleri 
Bakanlıklardaki Kurul Üyeleri
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu 
Üyeleri 

Vakıflar Meclisi Üyeleri
Bölge Müdürleri (Bağlı, İlgili, İliş-

kili Kuruluşlar Dahil)
Defterdarlar 
Bakanlık İl Müdürleri 
İl Emniyet Müdürleri 
İl Müftüleri
Vali Yardımcıları Ve Kaymakam-

lar
Vergi Dairesi Başkanları
Türkiye İstatistik Kurumu Daire 

Başkanları
Vakıflar Genel Müdürlüğü Reh-

berlik Ve Teftiş Başkanı
n SAMİ KAYALAR 

GÖREV SÜRELERİ BELİRLENEN KADROLAR:
III SAYILI CETVEL
KADRO/UNVAN/GÖREV GÖREV SÜRESİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 4 YIL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİ 4 YIL

REKTÖRLER 4 YIL

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANI 4 YIL

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI 4 YIL

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI 4 YIL

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI ÜYESİ 4 YIL

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI 4 YIL

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANI 4 YIL

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI 3 YIL

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI 4 YIL

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜ 4 YIL

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4 YIL

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM BAŞKAN VE ÜYELERİ (RTÜK HARİÇ) 4 YIL

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKAN VE ÜYELERİ 4 YIL

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKAN VE ÜYELERİ 4 YIL

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ 4 YIL

YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANI 4 YIL

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI 4 YIL

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜSÜ BAŞKANI 3 YIL

SAYIŞTAY BAŞSAVCISI 4 YIL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzalanmasının ardındna 

3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 

Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr
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ZAYİ
B Sınıfı Ehliyetimi  

kaybettim hükümsüzdür.

ÖMER BAŞPINAR

Z-367

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı  

kaybettim hükümsüzdür.

HALİL ACAR

Z-366

www.konyayenigun .com 

HABERİN DOĞRU
ADRESİ

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Fabrikamızın aşağıdaki bölümlerinde 
çalıştırılmak üzere mesleğinde tecrübe 
kazanmış personeller alınacaktır.

 • WALSATÖR,
 • ELEKÇİ,
 • SASÖRCÜ,
 • BAKIM VE ONARIM USTASI,

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize 
İnsan Kaynakları birimine yapılacaktır.

TEL  : 0332 - 342 00 77
ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH. ANKARA CAD.NO:182 
KARATAY/KONYA
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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

Türkiye Pazartesi günü tarihi 
güne şahitlik etti. 24 Haziran’da 
gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı ve 
Milletvekilliği seçimleri Türkiye Türk 
siyasi tarihinde bir dönüm noktası 
oldu.  97 yıllık parlamenter sistem-
den Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne geçildi.  Bu sistem  pek 
çok yeniliği de beraberinde getirdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın açıklayacağı kabine me-
rakla beklendi ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’yi 

şahlandıracak sistemde görev ala-
cak kabine üyelerini Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesinde kamuoyu ile 
tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın açıkladığı kabinede-
ki bakanlar, aldıkları yüksek eğitim 
ve alanlarındaki uzmanlıklarıyla 
dikkatleri üzerine çekti. Açıklanan 
kabinede eğitimci, doktor, avukat, 
mühendis, ekonomist, asker ve mi-
mar gibi meslek gruplarından isim-
ler bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi’nde yer alan isimlerin yaş 

aralığı 39 ila 66 arasında oldu. Tec-
rübeli bir yapıya sahip kabinenin yaş 
ortalaması ise 49 olarak gerçekleşti.

Kabinenin en genç üyesi olan 
39 yaşındaki Zehra Zümrüt Selçuk, 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile 
Bakanlığı görevini yürütecek. Milli 
Savunma Bakanlığı görevine getiri-
len 66 yaşındaki Hulusi Akar ise ka-
binenin en yaşlı üyesi olarak görev 
yapacak. Yeni kabine ülkemize mil-
letimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye 
son 16 yılda gerçekleştirmiş olduğu 
büyümeyi inşallah Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi  ve kabinede 

bulunan bakanlar ile daha da ileriye 
taşıyacak. Rabbim Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyyip Erdoğan ve 
kabine üyelerin yar ve yardımcısı 
olsun.

KABİNE’DE KONYALI İKİ İSİM 
MUTLULUĞU 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Kabinesinde iki Konyalı Bakan yer 
aldı. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı, 
Murat Kurum da Çevre ve Şehircilik 
Bakanı oldu. Bu isimler Konyalıları 
oldukça sevindirdi. İnşallah hem ba-
kanlarımız hem de milletvekillerimiz, 
hem de hükümetimizin desteği ile 

Konya’ya yapılacak yatırımlar arta-
cak devam edecek. Konyalılar olarak 
bizlere düşen Konyalı bakanlarımıza 
destek çıkmak. 

Onlara yardımcı olmak. Kon-
ya’da bulunan işadamları dernekleri 
ve STK teşkilatların proje üreterek 
Konya’da gerçekleşmesi için çalış-
malar yapması gerekiyor. İnşallah 
bu konuda herkes üzerine düşeni 
en aşağıdan en yukarısına kadar 
yapar.  Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Kabinesinde görev alan tüm bakan-
larımızı tebrik ediyor çalışmalarında 
başarılar diliyorum.

YENİ KABİNE YENİ HEYECAN 

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Eski Sanayi Önü Yaya Üst Geçiti yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/337884
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 410 m² inşaat alanına sahip yaya üst geçiti yapımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Selçuklu/KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube
   Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati : 06.08.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/I Grubu işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki 
işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları veya Mimarlık Bölümü mezunları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL

DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Her horoz kendi çöplüğünde ötermiş. 
Her diken kendi çiçeğinde bitermiş. Her 
bülbül kendi vatanında ötermiş. Her yürek 
kendi kafesinde atarmış…

            Bu devran böyle sürüp gi-
derken hayatın olağan akışını durdurmak 
Donkişotluğuna yönelmek alışılagelmiştir 
artık. Bir cücenin bir deve hava atması onu 
alaşağı edeceği hususunda naralar atması 
her ne kadar akla aykırı gelse de sempatik 
ve sevimlidir. En azından seyirciyi eğlendi-
rici ve ilham vericidir. Bu sahne karşısında 
aklı zorlayan cücenin kendisinin dev, devin 
de cüce olduğu serabına kapılmaktır. Bu bir 
serandaptır, platonik aşktır.

            İnsan nerde nasıl ve ne şekil-
de davranacağını bilmeli ona göre hareket 
etmeli kaldıramayacağı yükün altına girme-
melidir. Hal böyleyken yaratıcının emaneti 
dağların taşların kabul etmemesine rağmen 
cahil ve zayıf insanın kabul ettiği yönündeki 
söylemi benî-âdemin yaratılmışların içinde 
yerlerinin neresi olduğuna işaret ettiği su 
götürmez bir gerçektir.

            Neden dağlar taşlar kabul et-
medi de âdemoğlu kabul etti? Bu sorunun 
cevabının sorunun kendi içinde gizli oldu-
ğuna inanmak gerek, yoksa tavuk yumurta 
ikileminden öteye geçemez bir sonuca va-
ramayız. Yaradan insanı kendine vereceği 
emaneti kabul edecek bir kıvamda dizayn 
etti. Onu kendisinin yeryüzündeki halifesi 
ilan ederken, ona yükselme ve alçalma yo-
lunda mecalinin olduğunu, bir fasit daire 
içinde olmadığını belirtti.

            İnsan tek düzey değildir. Daha 
doğrusu her insan suretinde olan aynı duy-
guları aynı düşünceleri taşımazlar. Her ikisi 

de et, kemik, kan vesair maddi unsurlarla 
birlikte onun görünmez yanlarından oluş-
tuğunu bilsek de hayatın olağan akışı olan 
yeme, içme ve uyuma fiillerini yaparken bile 
farklılık arz edecektir.

            Zaman zaman her iki ayaklıla-
rı görünce insan sanmayın, tavuklar da iki 
ayaklıdır söylemimin kaynağı bundandır. 
Her insan siluetinde gördüğünüzü insan 
sanmayın deyişimizin sebebi bundan… 
İnsan yaradılış gayesine paralel hareket 
etmediği zaman asıl mana ve ehemmiyeti-
ni kavramamış olacaktır. Bu uğurda atmış 
olduğu her ileri adım onu yukarılara melek-
lerin katına çıkaracak, geri adım da onun ya-
ratılış merkezinden uzaklaşmasına ve hakir 
gördüğü en adi behaim mertebesine doğru 
sürükleyecektir.

            Yaratılanı sevmek yaratandan 
ötürü eylemi insan olma özelliğinin bir ol-
mazsa olmazıysa, insan olmayanın elinden 
ölmek de hayatın olağan akışıdır. Zira doğa 
kendi arasında dengeler üzerine kurulmuş-
tur. İlkbaharda çiçekler açar, sonbaharda 
yapraklar dökülür, ormanda güçlü olan 
zayıfın hayatına son verir… Oysa insan 
olma özelliğini taşıyan yaratıklar öncelikle 
yaratıcının yarattıklarına sorgusuz sualsiz 
saygı duymalı onu yaratıcısından dolayı 
sevmelidir.

            Kin ve nefret insanda bulun-
maması gereken hasletlerdendir. Güçlü 
zayıfı aş yapmamalı onu koruyup kollama-
lıdır. Kaldı ki vahşi olarak adlandırdığımız 
hayvanlar âleminde bile güçlünün zayıfa 
kol kanat gerdiğine şahit oluyoruz. İnsana 
yaratılmışların içinde önemli kılan yaratıcı-
nın kendisine yüklemiş olduğu misyondur. 

İnsanın bir misyonu vardır. 
O, dünyada diğer canlılar 
gibi yiyip içip eğlenmek ve 
hayatını tamamlamak üzere 
yaratılmamıştır. O Allahın 
elçisi, yaratılmışların bek-
çisidir… O kendine zarar 
vermeyen hiçbir canlıyı key-
fi olarak öldüremez, ona eza 
edemez hayatının akışına 
engel olma yollarına gide-
mez. İnsan yaratılmışların 
en şereflisi paiyesini elin-
de tutarak kendine hizmet 
etsinler, yaşaması için rızık olsunlar diye 
yaratılanlara haksız yere eziyet edemez ve 
canına kıyamazken kendi cinsi olan şerefli 
yaratığa karşı böyle bir eylem yapma yetisi-
nin olmadığını bilir.

            Onun rahmeti külfetinden daha 
fazladır. Tane başak vererek insana olan gö-
revini en üst seviye de yerine getirmektedir. 
İnsan da yerini bilmeli şerefli olma paiyesini 
diğer canlılara kaptırmamalıdır. Ne gariptir 
ki kendinden beklenen insani ilişkiyi sergile-
yemeyen insan bu açlığını vahşi hayvanların 
bazıları sergilemesini örnek göstererek tela-
fi etme çabası içine girmiştir. Sanki o güzel 
hareketi yapan vahşi bir yaratığın yapmış 
olduğu bu eylem onun rahmet etme eyle-
miyle acıkmış ruhuna merhem olmak biri-
ken açlığını bir nebze olsun gidermektedir. 
Bu ne garip bir duygudur. Bu ne garip bir 
ikilem. Kendi yapamadığını, şerefli olana 
amade olan, ona hizmet etsin, aş olsun 

maksadıyla yaratılanda gö-
rerek rahatlama haleti ru-
hiyyesine giren insan, adeta 
saf değiştirmeye imrenir 
gibidir…

            Neden başkalarının 
iyi şeyler yapmasını bekleriz? 
Neden oturduğumuz yerden 
gördüğümüz olumsuzluklara 
en azından kızgınlığımızı dahi 
belirtme çabasına girmeyiz? 
Sahi biz hayatın merkezine 
doğru katetmeye çalıştığımız 
yolculuğumuzda yaratılışımı-

za paralel bir şekilde hareket edip yükselme, 
insan olma sınıfından bir üst sınıfa atlama 
gibi bir özerkliği elimizde tutarken niye otur-
duğumuz yerin çürüyüp bizi daha aşağılara 
çekmesine seyirci kalıyoruz. Bu durgunlu-
ğumuz yalnız kendimize zarar vermemekte 
tüm doğanın dengesini bozmaktadır. Bir 
yılın mevsimsiz geçmesi nasıl hayatı allak 
bullak ediyorsa insanın asıl görevine sahip 
çıkmaması da doğanın dengesini allak bul-
lak etmektedir. Bu iddiamızın kanıtı da biraz 
önce zikrettiğimiz örnekte olduğu gibi vahşi 
âlemdeki yumuşamadan ruhumuzun haz 
duymasıdır. Demek ki ruhumuz merhamet 
etmeye ayarlı, biz onun ayarını bozuyoruz. 
Demek ki ruhumuz güzellikten yana biz onu 
çirkinleştiriyoruz… Madde hayat aracının 
kaportasıdır, ruh onun motoru ama biz hep 
bu gerçeği ya bile bile ya bilmeden kapor-
tanın ihtişamına kapılıp ruhun enginliklerini 
görememiş, maddede kalmış manaya ge-

çememişiz. Biz kaportanın motor 
gücüyle gittiği, hareket ettiği, 
işlerini yerine getirdiği gerçeğini 
görmemek için adeta tabiri caiz-
se işi yokuşa sürmüşüz, bu çıl-
gınlığımız, bilinçsizliğimiz içinde 
insanlıktan birazcık nasibi olan-
ların yaratılış boylamıyla paralel 
hareket etmeseler bile başımıza 
musallat olmasına sebep ol-
muştur. Biz kendi sevinçlerimize 
sevinmek kederlerimize üzülmek 
varken başkalarının sevinç ve ke-
derleriyle ilgilenme yolunu tercih 
etmişiz. Bu karmaşıklığımız da 
hayatımızı hem kendimize hem 
çevremize hem de kendimizden 
sonra gelenlere çekilmez kılmış-
tır.

            Sahi “temizlik iman-
dandır.” Kutlu sözü dururken 
neden başkalarının temizlik ko-
nusundaki çarpık çurpuk açıkla-
malarına kafa yoruyoruz. Kutsal 
öğreti her “her insan bir dün-
yadır.  Derken neden o insanın 
yaşamının önüne engel koyma 
çabasına kapılıp hem kendi ge-
leceğimizi hem de Allahın şerefli 
bir varlığının geleceğinin önünü 

kesmeye çalışıyoruz.
            İnsanı yükselten, diğer canlıları 

üstün kılan, o cehaleti ve zayıflığına rağmen 
emaneti kabul etmesinde gizlidir. Yaratan 

ona o emaneti kabul etme içgüdüsünü ver-
miş buna mukabil de onu şerefli kılmıştır. 
O yolun ortasındadır. Ya yaratılış sırrına 
uygun hareket ederek sınıf atlar, melekler 
mertebesine ulaşarak vaat edilen nimetlere 
gark olur ya da aksini yaparak vaat edilen 
bataklıkta boğulur.

            Yaratıcı kaplumbağanın evini sır-
tında taşıması için yanında göndermeseydi 
tilki ile hacca gitme fakrası olmayacaktı. Ya 
da harman yerinde paylaşım için diğer can-
lılar olanca hızıyla koşarken, o salına salına 
“sap da benim saman da” diyerek gitmeye-
cekti. Onun yapabildiği odur. Yaratıcı onun 
hızını ağır yapmış çünkü onu diğer canlılar-
dan ayırt eden, görebildiğimiz kadarıyla en 
azından ev yapma telaşına girmemesidir. 
Diğer canlılar bir yandan sığınak diğer yan-
dan rızık peşinde koşarken onun evi garan-
tili ve yalnız karnını doyurma çabasındadır. 
Bunun için de koşmasına gerek kalmamış-
tır. O adeta yaradılışına paralel olarak nasıl 
olsa bir şekilde karnımı doyururum rehaveti 
içindedir.

            Her şey inancımız gereği üzerine 
vazife olanı yapıyor görevini yerine getiriyor. 
Bunların içinde yanlız insanoğlu müstesna. 
Güneş zamanında doğuyor dünyaya olan 
mesafesini koruyor zamanında batıyor. 
Ağaçlar ne zaman meyve vereceklerini ne 
zaman yaprak dökeceklerini yaratıldıkları 
ilk günkü gibi biliyor eksiksiz ve noksansız 
yerine getiriyor. Tüm yaratılmışlar insana 
amade, insan da yaratıcının elçisine ama-
dedir.

            O kâinatı son elçisi Hz. Muham-
med’in yüzü suyu hürmetine yaratmıştır. İlk 
insan HZ. Âdem bile kendinden bilmem kaç 
asır sonra gelecek olan son elçinin varlığın-
dan haberdar olunca onun ümmeti olmak 
istemiş, onun ümmetine gıpta etmiştir. 
Bunca şatafatın bunca makam ve mevkiinin 
bir sebebi bir hikmeti vardır. İnsanın dışın-
daki yaratılmışlar bir misyon elçileri değil-
lerdir. Görevleri ve sorumlulukları sınırlıdır. 
Elma ağacı elmasını verir görevini yerine 
getirir. Onun ayva olmak gibi yükselerek bir 
üst kategorisi ya da bal yapmak için çaba-
layacak bir misyonu yoktur. Aynı zamanda 
elma yerine erik verdiği zaman değerini 
kaybetmeyecektir. Kaldı ki böyle bir görevi 
yapacak yetenek ve yetki kendisine verilme-
miştir.

            İşte insanı diğer yaratılmışlar-
dan ayırt eden onun göklerde uçmasına ya 
da yerlerde sürüngenler gibi sürünmesine 
götüren yol, ona verilen misyonun ikmal ve 
ihmalinde kilitlidir. Ya o vazifeyi yapar yük-
selir ya da bırakır alçalır. Çünkü ona yaratıcı 
böyle bir vazifeyi vermiş aynı zamanda rota-
sını kendine bırakmıştır.

            Rahmet külfetten büyüktür. O 
hükümranlığını yaratılmışlar âleminde insan 
denilen varlık aracılığıyla sürdürmektedir. 

Bu gerçek insanın yaratılışının yegâne se-
bebidir. Çünkü ne zaman ki yaratıcı kendine 
sadece kulluk yapmaktan başka bir görevi 
olmayan yaratıklarına “ ben yeryüzünde in-
san diye bir canlı yaratacağım” demiş, onlar 
ey rabbimiz bu bizim için bir azap mı? Yok-
sa bizden vazgeçiyor musun, unutuyor mu-
sun, sana kullukta hata mı ettik? Dediklerin-
de o hayır sizin bir kusurunuz yok zira zaten 
siz kusur işleyecek yeteneğe sahip değilsiniz 
kusur işlemeyi bile bilmezsiniz demiş ve in-
san nesli hakkında onları bilgilendirmiştir.

            Demiştir ki “ o insanlarla hilkate 
uyarak sizin mertebenize ulaşacaklar, uy-
mayarak ise rezil ve rüsvay olarak en alçak 
yaratıklardan daha da aşağıya ineceklerdir. 
Keklik dış görünüşü ve seher vaktindeki 
sesli zikriyle hem insana görevini hatırlat-
makta hem de bu yaratılışı gereği görevini 
yerine getirmektedir. Teknoloji bu seviyeye 
gelmeden önce şafağın ve sabahın oluşu-
nun, özellikle bulanık ve bulutlu havalarda 
habercisi horozlardı. Her ne kadar güneş za-
manı gelince doğacak gündüzün olduğunu 
haber verecekse de arageçiş döneminin ilk 
habercileri horozlardı.

            İnsana bu misyon verilerek 
onun içim kâinat dizayn edilmiş ve netice-
sinde yaratılış boylamı ve enlemine göre 
de bir sonucun beklediği haber verilmiştir. 
Yaratıcı bir yandan insanın içine kul olma 
bilincini yerleştirirken onun aslını “nisyan” 
unutkan olma kökünden türettiği için de, içi-
ne attığı duyguyla bırakmayarak ona elçiler, 
yol göstericiler, haberciler, kitaplar gönder-
miş, cüssesi ve görüntüsü itibariyle birçok 
canlıyla kıyaslandığında fiziken de güçsüz 
olduğu görünen insanın yaratılışın ipine sa-
rılmaktan başka, kendini yukarlara taşıyacak 
hiçbir beceriye sahip olmamaktadır.

            Yaratıcı insanın misyonunu 
hatırlaması için kendilerinin sadece kitap, 
elçi gönderilmekle kalmamış o elçilere öyle 
meziyetler vermiş, onları öylesine şoke ede-
rek kendilerine getirmiş ki bu gerçek bile 
insanın zaman zaman görevinin bilincinde 
olmasına yetmemiştir. Yaratıcı elçisini çağın 
teknolojisinin bile cevap veremeyeceği do-
natılarla donatmış, inkârcıların tüm savlarını 
yerle bir etmek için denizi ikiye ayırmış ateşi 
gül bahçesine çevirmiştir.

            Çocuk dünyaya geldiği ilk gün-
den itibaren bu misyonun bilincindedir ama 
onun içinde bulunduğu toplum, yolunu sa-
pıtmasına, gerçekten uzaklaşmasına vesile 
olmuştur. İnsanın yaratılışındaki yüzeysel 
gerçekler, eşlerin bir araya gelmesi ve çift-
leşmesinden dünyaya yeni insanların gel-
diği, söylemi suya düşünce Meryem'in tek 
başına hamile kalıp İsa'yı dünyaya getirme-
siyle, çamur atmada mahir olan inkârcıların 
inkârı ve ayıplaması ayyuka çıktı, çocuğun 
konuşma yaşı da bilgisi de yaratıcı tarafın-
dan öne alındı.

            Sen Hakk’a varmakta atlayamaz-
ken eşik, gerçeği bir kez daha inkârcıların 
suratına vurmak için  “Ben Allah’ın elçisiyim 
deyiverdi çocuk içinde BEŞİK.”

BEŞİK...

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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e-ihracat seferberliği Konya’dan başlıyor
Konya Ticaret Odası, “E-ihra-

cat Seferberliği” tanıtım progra-
mına ev sahipliği yapacak. KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye 
çapında TOBB öncülüğünde yü-
rütülen projenin ilk toplantısının 
Konya’da yapılacağını ifade ede-
rek tüm firmaları tanıtım toplan-
tısına katılmaya davet etti.   

T.C. Ticaret Bakanlığı hima-
yesinde, TOBB, Alibaba.com, 
TradeFive, Halkbank ve Vakıf-
bank desteği ve işbirliği ile geliş-
tirilen E-ihracat projesinin tanı-
tım toplantısı 12 Temmuz 2018 
Perşembe günü Konya Ticaret 
Odası’nda gerçekleştirilecek. 
Oda üyeleri ve basın mensup-
larının davetli olduğu tanıtım 
toplantısında “E-ihracat nedir, 
E-ihracat sürecinde nelere dik-

kat edilmelidir, şirketler Alibaba.
com’da performanslarını nasıl 
artırabilirler?” gibi sorular ce-
vaplanacak.

“E-ihracat Seferberliği” ta-
nıtım toplantısını değerlendiren 
Konya Ticaret Odası Başkanı ve 
TOBB Başkan Yardımcısı Sel-
çuk Öztürk, “Ticaret Bakanlı-
ğı’nın destekleriyle TOBB’un 
öncülüğünde, Halkbank ve Va-
kıfbank’ın katkılarıyla başlatılan 
E-ihracat Seferberliği projesinin 
lansmanı, önceki dönem Eko-
nomi Bakanımız ve TOBB Baş-
kanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katıldığı basın toplantısında ya-
pılmıştı. Programda imzalanan 
protokole göre; TOBB ve Ticaret 
Bakanlığı olarak şirketlerimizin, 
dünyanın lider e-ticaret portalı 

Alibaba.com’a üyelikleri destek-
lenecek. Ürünlerine yeni pazar-
lar arayan KOBİ’lerimiz, hiçbir 
ücret ödemeden Alibaba.com’da 
mağaza açarak 190 ülkeye ürün-
lerini tanıtma ve satış yapma fır-
satı bulabilecekler. E-ihracat se-
ferberliği kapsamında başlatılan 
bu projeyle, Alibaba.com Global 
Gold Supplier üyesi olmak iste-
yen Oda ve Borsa üyesi şirketler 
için üyelik bedelinin yüzde 80’i 
Ticaret Bakanlığı, yüzde 20’si ise 
Halkbank ve Vakıfbank tarafın-
dan karşılanacak. Bu projeyi tam 
anlamıyla TOBB öncülüğünde 
başlatılan bir E-ihracat seferber-
liği olarak görmekteyiz. Türki-
ye’nin 81 ilinde ve 160 ilçesinde 
bulunan Oda ve Borsalarımız 
sayesinde, milli bir ihracat se-

ferberliği başlıyor. Oda ve Borsa 
üyelerimizi bu destekten fayda-
landırmak için, ülke çapında ta-
nıtım işini TOBB üstlenecek. Se-
ferberliğin Konya’dan başlaması 
da ayrıca mutluluk verici. İhra-
catını son 16 yılda yüzde 1600 
oranında artıran Konya olarak 
önümüzdeki 1,5 yıl içinde ihra-
catımızı 2 milyar doların üzerine 
çıkarma hedefindeyiz. Odamız 
Konya’nın ihracat performansını 
artırmak için üyelerimize yönelik 
çeşitli projeler yürütmektedir. Bu 
açıdan E-ihracat seferberliği pro-
jesine önem vermekteyiz. Dü-
zenlemiş olduğumuz programa 
ihracatla ilgili faaliyeti olsun ol-
masın Konyalı tüm firmalarımızı 
bekliyoruz” dedi.
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KTO Karatay Üniversitesi ile 
Yöntem Koleji arasında imzalanan 
protokole göre, önümüzdeki dö-
nem eğitim ve öğretim döneminde 
Yöntem’li öğrenciler değişik bran-
şlarda eğitim alacak. 

KTO Karatay Üniversitesin-
de gerçekleştirilen Protokol İmza 
töreni KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade,  
Yöntem Eğitim Kurumları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Serdar Özde-
mir, yönetim kurulu üyeleri Özgür 
Pazarcı, Serdar Akar ve Kurum 
Müdürü Mehmet Tekin Katıldı. 
Protokol imza töreninde konuşan 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Bayram Sade, “Okulumuzun ortak 
kullanımına açık belli bir program-
ları dahilinde bir takım etkinliklere 
öğrencileriniz katılabilir. Bunun 
yanında derslere ve atölye çalış-
malarına bizzat bizim öğrencilerle 
beraber girebilirler. Doğal olarak 
üniversitemizin topluma açık ol-

ması bekleniyor. Bu anlamda Yön-
tem Eğitim Kurumlarıyla eğitimin 
branşlarında iş birliği yapmaktan 
mutlu olduk. Daha neler yapacağı-
mızı görüşeceğiz. Yapmış olduğu-
muz eğitim amaçlı protokol öğren-
cilerimize önemli katkılar yapacağı 
inancı içindeyiz” dedi.  

Yöntem Eğitim Kurumları Yö-
netim Kurulu Başkanı Serdar Öz-
demir, “ Yöntem Eğitim Kurumları 
olarak eğitime farklı bir bakış açısı 
içerisindeyiz.  Türk eğitim siste-
minin çizgileri içinde ama özgün 
bir eğitim konseptiyle geçtiğimiz 
sezon eğitim - öğretime merha-
ba dedik. Akademik çalışmaların 
yanında öğrencilerimizin ilgi ve 
yeteneklerine göre onları özel bir 
eğitime tabi tutuyoruz.  Ezberci ya 
da veliye şirin görünme gibi bir ba-
kış açımız yok. Biz, öğrencilerimize 
bu ülkeyi emanet ediyoruz. Her 
öğrencimizle özel olarak ilgileni-
yoruz.  Kalabalıkta kaybolmayan, 

ilgi ve yeteneklerine göre özel ve 
kaliteli eğitim almış, mutlu ve ba-
şarılı nesiller yetiştiriyoruz.  Bunun 
en güzel örneğini 2 Haziran 2018 
tarihinde yapılan LGS göstermiş-
tir. Bu bağlamda KTO Karatay 
Üniversitesi ile büyük projeler için 
iş birliği protokoline imza atıyoruz. 
Başta AHİROBOT olmak üzere pek 
çok projede KTO Karatay Üniversi-

tesinin ağabeyliğinde Yöntem Ko-
lejinin farklı eğitim anlayışını gös-
termek istiyoruz. Bize her konuda 
destek olan KTO Karatay Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade 
ve Erdem Yavuz’a teşekkür ediyo-
ruz.  Yöntem Koleji Türkiye mar-
kası olma yolunda büyük adımlar 
atmıştır” diye konuştu.
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Havuzlar gözlere
ciddi zararlar veriyor!

Havaların ısın-
maları ve okulların 
tatile girmesiyle bir-
likte yaz tatili plan-
ları da yapılmaya 
başlandı. Yaz ayla-
rında korunmak için 
alınacak önlemler 
denince akla ilk ola-
rak cilt sağlığı geli-
yor. Ancak göz sağ-
lığını korumak da en 
az cilt sağlığı kadar 
önem taşıyor. Havuz 
kimyasalları gibi dış 
etkenler göz sağlı-
ğını tehdit ederken, 
körlüğe kadar giden 
büyük problemlere 
de yol açabiliyor.

Özellikle yaz aylarında lens 
kullanan ve daha öncesinde göz 
ameliyatı olan kişilerin gerekli 
önlemleri mutlaka almaları ge-
rektiğinin altını çizen Dünyagöz 
Konya’dan Op. Dr. Aykut Selçuk, 
“Vücudumuzun en hassas organ-
larından biri olan gözlerimiz, yaz 
aylarında gerek yeryüzüne daha 
dik düşen güneş ışınları gerek ha-
vuzların temizlenmesi için kullanı-
lan klor ve maden tuzu gibi kim-
yasal maddeler tarafından tehdit 
altında kalıyor. Gözlerin korunması 
için alınacak belirli önlemler ile bu 
riskleri en aza indirmek ise müm-
kün olabilir” diyor.

İster deniz ister havuzda olsun, 
yüzerken gözlerin su ile direkt te-
masının enfeksiyon riskini arttırdı-
ğını belirten Op. Dr. Aykut Selçuk, 
“Gözlerimizin en dış yüzeyindeki 
kornea tabakası, havuzların temiz-
liği için kullanılan klor ve maden 
tuzu gibi maddeler tarafından cid-
di zarar görebilir. Klor, göz yüzeyi-
nin kurumasına, gözlerin bakteri 
ve mikroplar tarafından enfekte 
olmak için uygun bir hale gelme-
sine yol açar. Farklı insanların gir-
diği havuzlarda bulunan bakteri ve 
mikroplar ise, enfeksiyona uygun 
hale gelen gözlerde görme kaybına 
varabilecek problemler oluşma-
sına yol açabilir. Gözlerde oluşan 
enfeksiyonlar, kızarıklık, rahatsızlık 

hissi, kaşınma ve dış tabakadar yır-
tılmaya sebep olan kimyasal kon-
jonktivite yol açabilir. Gözlerin bu 
zararlı kimyasallardan korunması 
ve göz ile teması en aza indirmek 
için en kesin çözüm deniz gözlüğü 
kullanılmasıdır. Ayrıca yüzmeden 
hemen sonra gözlerin temiz su ve 
göz solüsyonları ile temizlenmesi 
de risk faktörlerini ortadan kaldır-
maya yardımcı olacaktır” şeklinde 
konuşuyor.

Özellikle görme kusurları olan 
hastaların lenslerini takarak ha-
vuzlara girmeyi tercih edebileceği-
ni belirten Op. Dr. Selçuk, “Deniz 
ve havuzlarda lens kullanımı, ciddi 
problemler oluşmasına sebep ola-
bilir. Lenslerin yüzme sonrasında 
etraflıca temizlenmesi ve dezen-
fekte edilmesi gerekiyor. Tek kul-
lanımlık lensler ile bu problemin 
önüne geçilebilir” ifadelerini kulla-
nıyor. Yaz aylarında, özellikle okul-
ların da tatil olması sebebiyle göz 
ameliyatlarının daha sık gerçek-
leştiğini söyleyen Op. Dr. Selçuk, 
“Özellikle ameliyat sonrasındaki 
süreçte yüzmeye giden hastaların, 
kesinlikle deniz gözlüğü kullanma-
lı. Tabi ki ameliyatın ardından yüz-
meden önce, göz hekiminin onayı-
nın da alınması gerekiyor. Ancak 
bu önlemleri alarak, yaz aylarında 
gözleri havuz ve denizlerin oluş-
turacağı riskler en aza indirilebilir” 
diyerek sözlerini tamamlıyor.
n HABER MERKEZİ

Yenice Mahallesi’nde Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, gençlik merkezini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı

Özbuğday’ın adı Gençlik
Merkezi’nde yaşatılacak

Meram Belediyesi tarafından 
Yenice Mahallesi’nde yapımı ger-
çekleştirilen ve merhum avukat 
Mehmet Ali Özbuğday’ın adının 
verildiği gençlik merkezi inşaatının 
iç tefrişatı gerçekleştiriliyor. Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
gençlik merkezinin Ağustos ayının 
sonunda açılacağının müjdesini ver-
di.   Meram Belediyesi tarafından 
ilçe genelinde gerçekleştirilen yatı-
rımlar, açılış için gün sayıyor. Farklı 
mahallelere ihtiyaca yönelik tesisler 
kazandırılırken Yenice Mahallesi’n-
de de Mehmet Ali Özbuğday Genç-
lik Merkezi’nin yapımı tamamlandı. 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, gençlik merkezini inceleye-
rek çalışmalar hakkında bilgi alarak 
Ağustos ayında açılışının yapılacağı 
müjdesini verdi.

ADI GENÇLİK MERKEZİNDE 
YAŞATILACAK

Yenice Mahallesi’nde yapımı 
gerçekleştirilen gençlik merkezine 
geçirdiği trafik kazası sonucu Şubat 
ayında hayatını kaybeden Avukat 
Mehmet Ali Özbuğday’ın adını ver-
diklerini ifade eden Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Hafız Mehmet 
Ali Özbuğday kardeşimiz, şehrimize 
katkı sağlamış önemli bir fikir ada-
mıydı. Merhum Özbuğday’ın adını, 

gençlerimizin hayat gayelerine ışık 
tutması adına gençlik merkezimizde 
yaşatacağız. Bu vesileyle tekrar ken-
disine Allah’tan rahmet diliyorum.” 
dedi.

“FONKSİYONEL OLARAK 
HİZMET VERECEK”

Mehmet Ali Özbuğday Gençlik 
Merkezi’nin  fonksiyonel olarak hiz-
met vereceğini kaydeden Başkan 

Toru, “Burada toplantı salonları, 
derslikler, kütüphane, dinlence ve 
eğlence alanlarıyla beraber gençli-
ğimizin ihtiyaç duyabileceği; fiziken, 
sosyal ve zihinsel olarak gelişimleri-
ne katkıda bulunacak tüm donatılar 
yer alıyor. Tabii bununla birlikte on-
ların istişare mekanizmalarını çalış-
tırmaları, eğitim almalarına vesile 
olacak altyapıyı da burada onların 

hizmetine sunmuş oluyoruz. Genç-
lik merkezimizin iç tefrişatı yapılır-
ken İnşallah Ağustos ayının sonun-
da resmi açılışını gerçekleştireceğiz. 
Meram Belediyesi olarak hem fiziki 
hem de sosyal ve kültürel beledi-
yecilik anlamında çocuklarımız ve 
gençlerimize yaptığımız yatırımlar 
son hızıyla devam edecek” diye ko-
nuştu.  n HABER MERKEZİ 

KTO Karatay ile Yöntem arasında işbirliği

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Türkiye’nin 81 ilinde ve 160 ilçesinde bulunan Oda ve 
Borsalarımız sayesinde, milli bir ihracat seferberliği başlıyor” dedi.

Op. Dr. Aykut Selçuk

 Meram Belediyesi tarafından Yenice Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen ve merhum avukat Mehmet Ali Özbuğday’ın adının 
verildiği gençlik merkezi inşaatının iç tefrişatı gerçekleştiriliyor.
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Saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış 
olan bir zamanın eteklerine asılmış zil-
ler gibi ne yaptığından bihaber bir ora-
ya bir buraya bilmediği kelimeler sarf 
ederek savruluyor insanoğlu…

Ah seni gidi müptezel, içinde kay-
bolup gidiyoruz. Eskilerde zamanın bir 
anlamı, bir değeri varken şimdilerde 
yaşamak için yaşanan bir dilim oldu, 
gidiyor. Anlamını saygınlığını yitirdin 
be… Önümüze ne gelirse tüketen bir 
nesil olduğumuzdan beri neyin, ne an-
lama geldiğini unutur olduk.

Zaman, neydi? Zaman, sabırdı. 
Zaman, dikenli bir gülü; ellerin kan 
içinde kalsa bile avuçlamaktı. Za-
man, güzel günlere açılan uzun fakat 
umut dolu bir koridordu. Zaman, 
onu beklerken değerliydi. Zamana 
yayılmış, hemen olamayacak şeyleri 
beklerken mutluyduk sanırım. Ama 

sabırsızlığımız onu da ele geçirdi. 
Bir zamanların en iyi öğretmeni… 

Allah’a havale ettiğin kişilere en büyük 
ders… Duyguların tercümanı; bekler-
ken yavaş, korkarken hızlı, kederliyken 
uzun, sevinçliyken kısacıkmış gibi 
gelen… Bazen durmasını istediğin, 
bazen ise acının derinine işlemesinden 
korkup ilerlemesi için dört gözle bek-
lediğin… Kimi vakitte sevginin timsa-
li… Sevdiğine verebileceğin en güzel 
hediye…

Zaman, sessiz bir mahkeme… 
Hüküm verildiğinde asla geri alına-
mayacak olan… Ama adaletli olup 
olmadığı muamma. Çünkü oda gelip 
geçiyor. 

Zaman su gibi akıp geçerken, biz-
lerde onun önüne bir set çekme peşin-
de güzel anları heba ediyoruz. Nigeria 
atasözünde şöyle geçer; “Zaman her 

şeyi yok eder.” Zamanı 
harcarsanız, bir gün oda 
sizi mutlaka boşa har-
car. Kendisine bağlı olan 
her şeyi heyelan gibi kö-
künden söküp peşinden 
sürükleyerek götürür.

Sanırım zaman en 
iyi yazar. Çünkü hiçbir 
vakit yazdığından başka 
bir hadise yaşanmamış-
tır. 

Hepimiz, zamanın açık cezaevinde 
oradan oraya koşturup duran birer 
mahkûmuz. Ne yaptığımızın ne iste-
diğimiz farkında olmadan; her şeyi 
alışılagelmiş olaylar olarak görerek 
yaşayıp gidiyoruz. Ne çabuk harcıyo-
ruz olan biteni bozuk para gibi… En 

parlağı biraz göz kamaş-
tırsa da bir gün ondan da 
vazgeçiyoruz. 

Dedim ya işte, do-
yumsuzuz. Biri gider, 
diğeri gelir mantığı ile 
yaşayıp gidiyoruz. Sanki 
her şey bize aitmiş gibi, 
bu dünyanın efendisi biz-
mişiz gibi… 

Öyle görünüyor olsa 
da bir gün zamanın bile 

anlamından sapacağı, her şeyin yerle 
bir olacağını çokça hatırlamalıyız sanı-
rım. Ömür kotamız sınırsız değil. 

Tüketiyoruz, harcadığımız onlarca 
şeyin farkına bile varmadan… Gözle 
görülür, elle tutulur, biz de var ya da 
yok olmasına bile gerek yok. Yeter ki 

tüketilecek bir şey olsun. Ah zaman 
seni de müptezel bir hale bürüdük. Ne 
bir önemin ne de bir saygınlığın kaldı.

Yeryüzü bir su, dünya ise kara bir 
delik… Ne bulduysa içine sürükleyip 
kaybediyor. En acısı da ilerde çocuk-
larımızın eskilerden yâd edeceği güzel 
anılarının kalmayacak olması… 

Acımasız, cimri, merhametsiz, 
hayasız bir insanlık boy gösteriyor. 
Bizden geriye ne kalacak ki san-
ki?.. İyi şeylerden utanıp, kötülüğe 
yöneliyoruz. İçim acıya acıya bir yazı 
okumuştum orada şöyle anlatılır: “Ben 
küçükken rahmetli babam anamı 
döverdi. O esnada anamla göz göze 
gelirdik. Nedense Tayfun bir kadın 
dayak yerken utanır. Bu oğlu bile 
olsa ondan utanır. Ben anamın gö-
zünde acıdan çok o utancı gördüm. 
İşte Tayfun ben o gün yemin ettim 

kadını döveni affetmeyeceğim ve bir 
yerini kırmadan bırakmayacağım diye. 
Şimdi anamla o günleri konuşuyoruz 
Tayfun, o açmaz zaten ben de özellikle 
açmıyorum çünkü anam hatırlayınca 
bile utanacak bilirim. “Kadın niye 
utanır Tayfun?Utanması gereken 
onu döven erkek olması gerekirken.” 
“Bilmem.” 

“Ben söyleyeyim; Kadın insan-
dan, insanlığından utanır. Güçsüz-
lüğünden utanır. Onu döven erkek 
ise dövmeyi erkeklik sanır. Bu nasıl 
bir çelişkidir Tayfun?” (Mirza Taze-
gül-Hayalini Arayan Kadın)

Ben de bu çelişkiyi anlayamıyo-
rum. Biri insanlığından utanır, diğeri 
de acımasızlığı ile övünür. Nasıl bir yer 
burası?.. Yer yarılsa, dibine girecek 
yüzümüz kalmadı. Sonumuz hâyr ol-
sun. Selam ve dua ile…

SENİ GİDİ MÜPTEZEL

Konyalı doğaseverler Derebucak 
ilçesindeki Çamlık Mağaralarında 
yürüyüş etkinliği yaptı. 

Beyşehir Belediyesinin ev sa-
hipliğinde Beyşehir Kültür ve Tu-
rizm Derneği Doğa Yürüyüşleri 
Topluluğu tarafından düzenlenen 
Çamlık Mağaraları Doğa Yürüyüşü 
etkinliğine doğaseverler yoğun ilgi 
gösterdi. Beyşehir Belediyesi Sosyal 
Etkinlikler Sorumlusu ve Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Başkanı 
Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, düzenledikleri 
etkinliklere bir yenisini eklediklerini 
söyledi. Son etkinlikte, doğaseverle-
ri dünyaca ünlü Derebucak ilçesine 

bağlı Çamlık Mağaraları ile buluş-
turduklarını ve bu bölgeyi tanıttık-
larını belirten Büyükkafalı, şunları 
kaydetti:  “Beyşehirli doğaseverlerin 
yanı sıra Konya Doğa Yürüyüş Top-
luluğu mensubu doğaseverlerin de 
katıldığı doğa yürüyüşü etkinliğimiz 
kapsamında bölgede bulunan Bala-
tini, Suluin ve Körükini mağaralarını 
da bazılarının içerisine kadar girerek 
yakından görme ve tanıma imkanı 
buldu. Etkinliğe 65 doğaseverimiz 
katıldı. Katılımcılar, mağaralar çev-
resindeki dere kenarından 9 kilo-
metre boyunca yürüyerek etkinliği 
gerçekleştirdi.”
n AA

‘Vatandaşlarımızla 
her daim beraberiz’

KOP Bölgesinde güçlü 
markalar oluşturulacak

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, vatan-
daşlarla iç içe olmasının yanı sıra 
Salı günleri düzenlediği Halk Günü 
ile de vatandaşları dinliyor. 

“Biz, halka hizmet Hakka hiz-
met düsturuyla çıktık yola” di-
yen Başkan Özgüven, “Her yerde 
hemşehrilerimizle bir araya geliyo-
ruz. Onların dertleriyle dertleniyor, 
çözüm üretme noktasında gerekli 
çalışmaları yapıyoruz. Salı günleri 
düzenlediğimiz Halk Günümüzle 
de herhangi bir nedenle bir araya 
gelemediğimiz vatandaşlarımızı 
ağırlıyor, istek ve taleplerini din-
leyerek talimatlarımızı veriyoruz. 
Vatandaşlarımızın ilgisi ve samimi-
yetleri bizleri mutlu ediyor. 7’den 
70’e tüm hemşehrilerimiz halk gü-
nümüzde bazen taleplerini, bazen 
teşekkürlerini bazen de önerilerini 
bizlere sunuyorlar. Bu haftaki halk 

günümüzde vatandaşlarımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin 
ederek resmen Türkiye Cumhuri-
yeti’nin 1. Başkanı olması vesile-
siyle bize hayırlı olsun dileklerini 
sundular ve selamlarını iletmemizi 
rica ettiler. Bu nazik davranışların-
dan dolayı tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ediyor, Allah’ın izniyle 
bu taleplerini yerine getireceğimizi 
belirtmek istiyorum. Bizim gaye-
miz halka hizmet etmenin Hakka 
hizmet etmek olduğu bilinciyle 
şehrimize ve hemşehrilerimize 
daha iyi hizmetleri sağlamak. Bu 
noktada onların desteği bizim için 
çok önemlidir. Her istek, talep 
ve önerilerini değerlendiriyoruz, 
programlarımızı buna göre yapıyo-
ruz. Göreve geldiğimiz ilk günden 
beri söylediğimiz gibi şehrimizi bir-
likte yönetiyoruz” dedi.
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KOP Bölgesindeki Konya, Ka-
raman, Niğde, Aksaray illerindeki 
100 KOBİ’yi geleceğe hazırlayacak 
projenin imzaları atıldı.  Necmettin 
Erbakan Üniversitesinde düzenle-
nen KOBİ Mentörlük Projesi imza 
törenine Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker, KOP Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı, Konya 
Sanayi Odası ve InnoPark Yönetim 
Kurulu Başkanı Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi ve InnoPark Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Veli Teke-
lioğlu ile Innopark Konya Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü 
Prof. Dr. Fatih Botsalı katıldı. 

Proje yürütücülüğünü üstlenen 
Innopark Konya Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. 
Fatih Botsalı, “KOP İdaremizin des-
teleriyle hayata geçirilecek proje ile 
KOP Bölgesindeki KOBİ’lerimizin 
inovasyon konusunda uluslararası 
rekabetçilik kapasitelerini ve yete-
neklerini geliştirmelerine ve sür-
dürebilmelerine destek sağlayacak 
mentörlük, danışmanlık, eğitim ve 

koçluk hizmetleri sunulacak. Bu 
kapsamda, seçilecek 100 KOBİ’ye 
ilk aşamada ‘mentörlük’ hizmeti 
sunulacak. Mentörlük sürecinin 
çıktısı olarak KOBİ’lere inovasyon 
yeteneklerini geliştirmesi için bir 
yol haritası sunulacak. KOBİ’lerin 
önerilen yol haritası doğrultusunda 
inovatif yeteneklerini geliştirmeleri 
için ihtiyaç duyduğu insan kaynağı 
niteliğine erişmelerini sağlamak 
üzere gerekli eğitimler verilecek, 
inovatif yeteneklerini geliştirmeleri 
için ihtiyaç duydukları danışman-
lık ve diğer hizmetleri de almaları 
sağlanacak. Mentörlük hizmeti 
ücretsiz verilecek. Mentörlük sü-
reci sonrasında ihtiyaç duyulan 
danışmanlık ve diğer hizmetler ise 
proje bütçesinin elverdiği ölçüde 
ücretsiz verilecek, bazı hizmetle-
rin KOSGEB destekleri ile alınması 
için ise KOBİ’lere gerekli destek 
sunulacak” dedi. Konya Sanayi 
Odası, Aksaray, Karaman, Niğde 
Ticaret ve Sanayi Odaları ile Konya 
OSB, projenin yürütülmesine des-
tek sağlayacak. 
n İHA

KOMÜT’te yapılandırma kanununu anlatan Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım 
Ünver, “Kanunun getirmiş olduğu avantajlardan faydalanılmalı” diye konuştu 

‘Avantajlardan 
faydalanılmalı’

Konya Müteahhitler Birliği ta-
rafından düzenlenen konferansta, 
“7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Ka-
nun” hakkında bilgi verildi.

Konferansa, Konya Vergi Da-
iresi Başkanı Musa Kazım Ünver, 
Grup Müdürleri Emrah Yalçın ve 
Veysel Bostan konuk oldu. Konfe-
ransta “7143 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun” hakkında bilgiler verildi ve 
fırsatın en iyi şekilde değerlendiril-
mesi gerektiği kaydedildi.

Konferansın açılış konuşması-
nı yapan KOMÜT Başkanı Şaban 
Topal, “24 Haziran’da gerçekleşti-
rilen seçimlere değindi. Seçimlerin 
Ülkemize hayırlara vesile olması 
temennisinde bulunan Başkan To-
pal 2023 hedefleri yolunda yeni sis-
temle birlikte bürokrasinin azaldığı, 
ekonomiye pozitif yansımaların ol-
duğu, üretim, ihracat ve işsizliğin 
iyileştirildiği bir dönemi yaşayaca-
ğız. Oluşan pozitif hava ve dünyaya 
verilen demokrasi mesajıyla birlikte 
özellikle yabancıya satışta rekor kı-
racağız” dedi. 

Seçim sonuçlarının Türkiye 
için bir dönüm noktası olacağını 
belirten gayrimenkul sektörünün 
temsilcileri, belirsizliklerin sona 
ermesinin ekonomide yaratacağı 
pozitif etki sayesinde tüm sektörle 
gibi gayrimenkulde de önemli bir 
canlanma yaşanacağını ve konut 
satışlarında rekor kırılacağını be-
lirtti. Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver de, 7143 Sayılı 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılmasına İlişkin Kanun hakkında 
bilgi verdi. Ünver, “Kanun sekiz 
ana başlıktan oluşmakta ve kesin-
leşmiş alacaklara ilişkin hükümler 
içermektedir. Trafik para cezasın-
dan tutun da karayollarından usul-
süz geçişlere kadar birçok başlığı 
içerisinde barındırmaktadır. Vergi 
mükellefi olsun veya olmasın her-
kes bir borç sorgulamasını mutlaka 
yapmalıdır. Sorgulama sonucunda 
kanun kapsamına giren bir husu-
sun tespiti halinde ise kanunun 
getirmiş olduğu avantajlardan fay-
dalanılmalıdır. Yargıya intikal etmiş 
olan dosyaların da kanun kapsa-

mında yapılandırılacaktır. Kanun 
kapsamında varlık barışına ilişkin 
bir hüküm de yer almaktadır. Yurt 
içinde ve yurt dışındaki varlıkların 
milli ekonomiye kazandırılması 
noktasında kanunun getirmiş oldu-
ğu büyük bir avantaj sunulmuştur. 
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
getirecekleri değerlerin vergi mü-
kellefi olma şartı aranmamakta 
ve Temmuz ayı sonuna kadar bu 
değerlerin getirilmesi durumunda 
vergi alınmayacaktır. Sadece gayri 
resmi olan değerlerin resmileşme-
si amaçlanmaktadır. Bu değerler 
daha sonra vergi incelemesine de 
girmeyecektir. Gelir vergisi, ku-

rumlar vergisi, motorlu taşıtlar ver-
gisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler 
bu kanuna göre yapılandırılacaktır. 
Matrah ve vergi artırımı için ise 31 
Ağustos 2018 tarihine kadar bizzat 
vergi dairesine gelerek veya posta 
yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlı-
ğının internet adresi üzerinden ya-
pılabilmektedir” diye konuştu.

Daha sonra ise Konya Vergi 
Dairesi Başkanlığı Grup Müdürle-
ri Emrah Yalçın ve Veysel Bostan 
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılmasına İlişkin Ka-
nunu bütün detayını ayrıntılı bir 
şekilde katılımcılara anlattı.
n HABER MERKEZİ

Doğaseverler Çamlık Mağaraları’nda buluştu 

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Konya Müteahhitler Birliği 
tarafından düzenlenen 

konferansta, “7143 Sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun” hakkında bilgi verildi.
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İttifak Holding bünyesinde 29 yıldır faaliyet gösteren İmaş Makine, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin ilk bin firmadan oluşan ‘En Başarılı İhracatçı’ firmaları listesinde yer aldı

İttifak Holding iştiraki İmaş
Makine, ihracatta ilk binde

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), 2017 yılının en çok ihracat 
gerçekleştiren 1.000 şirketini açık-
ladı. İttifak Holding’in iştiraki olan 
ve 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan 
İmaş Makine, TİM’in ‘En Başarılı İh-
racatçılar’ listesine girdi. İttifak Hol-
ding bünyesinde 29 yıldır faaliyet 
gösteren İmaş Makine, ihracat ala-
nında yürüttüğü faaliyetleriyle Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk 
bin firmadan oluşan ‘En Başarılı İh-
racatçı’ firmaları listesinde yer aldı. 
İmaş Makine, Konya’dan bu listeye 
giren 4 firma arasında bulunuyor.
Sektöründe kendi patenti olan nadir 
markalardan biri olarak ön plana çı-
kan İmaş Makine teknolojisini Orta 
Asya’dan Orta Doğu’ya, Afrika ül-
kelerinden Türk Cumhuriyetlerine 
kadar taşıyor. Diğer yandan 2017 
yılında Milleral markası ile Asya’dan 
Afrika’ya 19 anahtar teslim proje 
gerçekleştiren İmaş Makine, 2017 
yılında devam eden projeleriyle bir-
likte bu sayıyı 39’a yükseltti. İmaş 
Makine, Kuzey Amerika, Avrupa, 
Afrika ve Asya’da 17 farklı ülkede 
projelerine devam ediyor. 

SEKTÖRÜN İLK VE TEK
 AR-GE MERKEZLİ FİRMASI 

İmaş Makine, son yıllardaki AR-

GE çalışmaları kapsamında 21 adet 
tasarım ve patent alma başarısı gös-
terirken bu alandaki çalışmalarına 
hız vererek sektördeki gücünü ar-
tırmak amacıyla 2017 yılı içerisinde 
AR-GE merkezini hayata geçirdi. 
Böylece İmaş Makine, faaliyet gös-
terdiği makine teçhizat sektöründe 
AR-GE merkezine sahip ilk ve tek 
şirket oldu.

İmaş Makine Genel Müdürü 
Mustafa Özdemir, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin belirlediği ‘En Başa-
rılı İhracatçılar’ sıralamasına girme-
lerinden dolayı büyük bir mutluluk 
ve gurur duyduklarını belirterek; 
İmaş Makine’nin 90’dan fazla ülke-
de un, irmik, mısır unu, küçükbaş 

büyükbaş ve kanatlı hayvan yemi 
fabrikaları kurduğunu ve cirosunun 
yaklaşık yüzde 85’ini ihracattan elde 
ettiğini ifade etti. 

Özdemir; “Genç ve dinamik bir 
şirket olarak teknolojiyi yakından 
takip ediyor, başarılı işlere imza 
atıyoruz. Dünyanın pek çok yerine 
makine ve ekipman ihracatı gerçek-
leştiriyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz alanda, 
sadece makine değil; teknoloji, ka-
lite, güven ve müşterilerimiz için 
konfor üretme felsefesi ile işlerimizi 
yürütüyoruz. Önümüzdeki dönem-
de yapacağımız yatırımlarla daha da 
büyüyeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan 20 bin öğrenci, girdikleri dersler ve katıldıkları etkinliklerle tatillerini hem eğlenerek hem de 
öğrenerek geçiriyor. Kent Ormanı’na kurulan yaz kampındaki oyun parkurlarında eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, şehir turları ile Konya’yı yakından tanıyor

Eğlenirken öğreniyorlar
Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KO-

MEK Yaz Okulu’na katılan 20 bin öğrenci, 
yaz tatillerini hem eğlenerek hem öğrenerek 
geçiriyor. 

Konya merkez ve ilçelerde 71 noktada 
devam eden Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 
Dinimiz-Değerlerimiz, Spor ve Sanat dalla-
rında eğitimlere katılan öğrenciler, Büyük-
şehir Belediyesi tarafından Kent Ormanı’nda 
kurulan oyun kampında eğlenceli parkurla-
rın tadını çıkarırken; düzenlenen şehir turla-
rında tarihi ve turistik mekanları tanımanın 
mutluluğunu yaşıyor. 

DOĞA İLE İÇ İÇE OYUN KAMPI 
Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı’n-

da kurulan oyun kampında doğa ile iç içe çe-
şitli etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçiren 
hem de birçok alanda eğitim alan öğrenciler, 
birbirlerini yakından tanıyarak ve paylaşarak 
sosyalleşiyor. Eğitmenler eşliğinde survivor 
parkuru, balonla bardak taşıma, çember ta-

şıma, halat çekme, hulalop oyunu, sandalye 
kapmaca, çuval yarışı, tabu ve mantar top-
lama gibi çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler, 
dinlenme zamanlarında siyer, Hadis-i Şerif, 
değerlerimiz ve adab-ı muaşeretle ilgili kü-
çük yarışmalarla bilgilerini pekiştiriyor. 

28 İLÇEDEN GELEN ÖĞRENCİLER 
ŞEHRİ YAKINDAN TANIYOR 

Genç KOMEK Yaz Okulu’na Karatay, Me-
ram ve Selçuklu ilçelerinden Genç KOMEK 
Yaz Okulları’na kayıt yaptıran öğrenciler Kert 
Ormanı’ndaki kampa katılırken; ilçelerdeki 
öğrenciler de otobüslerle şehir merkezine 
getirilerek şehrin tarihi ve turistik mekanla-
rını tanıma fırsatı buluyor. Her gün gruplar 
halinde gelen öğrenciler rehberler eşliğinde 
Mevlana Türbesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abi-
desi, Konyanüma, Konya Bilim Merkezi, Ka-
lehan Ecdat Bahçesi, Büyükşehir Stadyumu 
ve Hayvanat Bahçesi’ni gezerek bilgi alıyor.
n HABER MERKEZİ

Merhaba değerli 
okurlarım,

Bu günkü konu-
muzda küreselleşen 
dünyamızda etkisin-
de kalarak yozlaşan 
kültürümüzden bah-
sedeceğim.

Tabiiki küresel 
dünyaya ayak uydur-
mak teknolojik ge-
lişmeleri takip etmek 
ve yararlanmak toplum olarak 
Bizim de görevlerimiz arasında-
dır.Fakat dikkat etmemiz gereken 
çok önemli hususların olduğunu 
unutmamamız gerekir.Malüm 
dünya dediğimiz zaman çok çe-
şitli kültürlerin inançların örf ve 
adetlerin yaşandığı çok geniş bir 
kültürler manzumesi olduğunu 
bilmemiz gerekir.Küreselleşece-
ğiz derken kendi örf ve adetleri-
mizi gelenek ve göreneklerimizi 
kaybederek yerine başka örf ve 
adetleri koymanın da bir anlamı 
yoktur, kimliğimize ve kültürümü-
ze sahip olmak ve yaşatmak gele-
ceğimiz açısından çok önemli bir 
görevimizdir.En büyük tehlike bu-
rada başlar.Yozlasma dediğimiz 
bu farklı kültürel alıntılar toplumu-
muzu farklı yönlere götürerek bizi 
bizden koparır.

Günümüz dünyasında geç-
mişine sahip kültürüne sahip 
çok ülkeleri görmek mümkündür 
bizde kendi kültürümüzü gelişti-
rerek onu yaşatmalıyız.Örneğin 
günümüz japonyası halen daha 
çatal yerine iki değnekle pilav yi-
yor yaşantıları yıllar öncesinin Ja-
ponyasını yaş atmasına rağmen 
dünya teknolojisinde kendisinden 
söz ettirmesini de bilecek kadar 
küreselleşmeyi takip etmektedir.

Maalesef Bizler toplum olarak 
kendi göreneklerimize bu derece 
hassasiyet gösterdiğimizi söyle-
yemeyiz.

Elbette ki bu yozlaşma ile tek-
nolojik gelişmeleri doğru anlaya-
madığımız ve yerinde Kullanma-

dığımız bir gerçektir.
Cep telefonları çıktı 
çocuklara oyuncak 
diye aldık ve atari gibi 
kullanıldı Telefonun 
ana gayesi bu mudur.
Televizyonlar çıktı si-
nema seyreder gibi 
bakmak için seyredil-
di. televizyonun ga-
yesi bu mudur.Sey-
redilen yayınlar diziler 

konuşmalar tamamen gerekli olan 
konuların dışında bizleri yozlaştırır 
edep ve ahlakımızıa

 uymayan, kültürümüze yakış-
mayan konuları içeren diziler ve 
programlar yayınlanarak insan-
larımızın kafalarını bulandırarak 
meşgul etmekte ve yozlaştırmak-
tadır..Bunun yanında yanlı taraflı 
yapılan programlar ise daha baş-
ka bir sorun.Televizyon yayınları-
nın amaçlarının bunlar olmaması 
gerekir.

Ayrıca alınan kültürlerin bize 
yakışmıyor olduğunu, edep ve 
adabımızın dışında olan kültürler 
olduğunu görüyoruz.

Toplum olarak millet olarak 
Türk milleti çok asil çok köklü gö-
renekleri olan soylu bir millettir.
Bir zamanlar dünyaya örnek teşkil 
ederken şimdi bunların bozulma-
larını hiç istemiyoruz.

Çocuk cinayetleri ,kadın cina-
yetleri istismarlar neyin nesi bu 
milletin kültüründe böyle aşağılık 
kültürler yoktur.Bu toplum içeri-
sinde bu tür olaylara meydan ve-
rilmemesi ve önlenmesi için her 
türlü ahlaki ve manevi değerleri-
mize sahip çıkılması gerekir.Mut-
lu huzurlu ve başarılı bir gelecek 
istiyorsak millet olarak buna mec-
buruz.Bir aileye veya bir ferdine 
düşen gözyaşı unutmayalım ki bu 
milletin hepsini ıslatır.

Kültür ve ahlakımıza sahip çı-
kamıyorsak, ezilmi, aşağılanmış, 
yoksul kalmış,  sömürülmüş top-
lumlardan ne farkımız kalır.

Selam ve saygılarımla.

KÜRSELLEŞEN DÜNYAMIZDA YOZLAŞAN KÜLTÜRÜMÜZ

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

İmaş Makine Genel Müdürü 
Mustafa Özdemir
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DEVMAK Makine Sahibi
Ahmet Devecioğlu’nun 

babası
HASAN 

DEVECİOĞLU’nun 
vefatını derin bir üzüntü ile 

öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

DEVMAK Makine Sahibi Ahmet Devecioğlu’nun babası Hasan Devecioğlu Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhum Devecioğlu’nun cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Uzun Harmanlar hattı minibüsçü esnaflarından Fevzi Terzi’nin annesi Dudu Terzi 
hayata gözlerini yumdu. Merhume Terzi’nin cenazesi Üçler Mezarlığı’na defnedildi

Devecioğlu, Hakk’ın 
rahmetine kavuştu

Dudu Terzi, 
dualarla defnedildi

DEVMAK Makine Sahibi Ahmet Devecioğ-
lu’nun babası Hasan Devecioğlu Hakk’a yürü-
dü. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Merhum 
Devecioğlu’nun cenazesi geçtiğimiz gün öğlen 
namazına müteakip Hacı Veyis Camii’nden tek-
birlerle ve dualarla Üçler Mezarlığı’na defnedildi. 
Merhum Devecioğlu’nun cenazesine sevenleri, 
dostları ve yakınları katıldı. Cenazeye katılanların 
taziye dileklerini kabul eden Devecioğlu ailesi ise 
yakınlarının mezarı başında dualar etti. Merhum 
Hasan Devecioğlu’nun 3’ü erkek, 1’i kız olmak 
üzere 4 evladı vardı. Yenigün Gazetesi olarak Mer-
hum Hasan Devecioğlu’na Allah’tan rahmet, De-
vecioğlu ailesine ise baş sağlığı ve sabırlar dileriz. 
n TEVFİK EFE

Uzun Harmanlar minibüs hattı esnaflarından Fev-
zi Terzi ve Mehmet, Alaattin, İbrahim Terzi’nin annesi 
Dudu Terzi Hakk’ın rahmetine kavuştu.  89 yaşında 
vefat eden Merhume Terzi’nin cenazesi geçtiğimiz 
gün öğlen namazına müteakip Hacı Veyis Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve tekbir-
lerle Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Merhume Terzi’nin 
cenazesine yakınları, sevenleri ve dostlarının yanı sıra 
çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanların taziye di-
leklerini kabul eden Terzi ailesi vefat eden yakınları-
nın da mezarı başında dualar etti. Merhume Terzi’nin 
4’ü erkek 1’i kız olmak üzere 5 evladı vardı. Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Dudu Terzi’ye Allah’tan 
rahmet, Terzi ailesine ise baş sağlığı ve sabırlar dileriz. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Uzun Harmanlar minibüs 
hattı esnaflarından
Fevzi Terzi’nin 

annesi

DUDU TERZİ’nin 
vefatını derin bir üzüntü ile 

öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.
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Selva, 6. kez Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü
Selva Makarna, merkezi Brük-

sel’de bulunan Uluslararası Tat ve 
Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından, bu 
yıl 6. kez ‘Üstün Lezzet Ödülü’ne la-
yık görüldü. Kör tadımlar sonucunda 
yapılan değerlendirmeyle ödül alan 
Selva Gıda, 2013 yılından bu yana 
6 yıldır sıra dışı lezzet unvanı alıyor. 
Anadolu’da ürettiği ürünlerin yüzde 
50’sinden fazlasını dünyanın 90’dan 
fazla ülkesine ihraç eden Selva Gıda, 
gıda alanında tat ve kalite konusun-
da en önemli ödüllerden biri olarak 
kabul edilen ‘Üstün Lezzet Ödü-
lü’nün bu yıl da sahibi oldu. Merke-
zi Brüksel’de bulunan Uluslararası 
Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) Selva 
Makarna’yı altıncı kez ‘Üstün Lezzet 
Ödülü’ ile ödüllendirdi. Böylece, 6 
yıldır üst üste ‘Üstün Lezzet Ödülü’ 
alan Dünya’daki tek makarna mar-
kası olma unvanını elde etti. 

Kurulduğu günden bu yana sek-
töründe ilklere imza atan ve insan-
lara sağlık ve besleyiciliği bir arada 

sunan Selva Gıda, bu yıl da 175 ki-
şilik şef ve tadım uzmanları tarafın-
dan yapılan kör test tadımlarla ödül 
aldı. Marka ismi gizlenerek yapılan 
testlerde ürünler; ilk izlenim, renk, 
koku kontrolünün ardından, ağızda 
bıraktığı tat ve bununla birlikte ürü-
nün dokusu dikkate alınarak derece-
lendiriliyor. 

2005 yılından bu yana verilen 

Üstün Lezzet Ödülü’nde toplam pu-
anı yüzde 90 ve üzerinde olan ürün-
ler, ‘sıra dışı’ olarak değerlendiriliyor. 
Selva Gıda da 90’ın üzerinde puan 
alarak bu kategoride ödüllendirilen 
markalar arasına ismini altıncı kez 
yazdırmayı başaran Dünya’daki ilk 
makarna markası oldu. Konuyla ilgili 
açıklama yapan Selva Genel Müdürü 
Özkan Koyuncu; “Konya ovası başta 

olmak üzere Anadolu’da yetişen en 
kaliteli durum buğdaylarından üret-
tiğimiz ürünlerimizi tüketicimize su-
nuyoruz. İşimizi yaparken en vazge-
çilmezimiz elbette ki kalite... Kalite 
anlayışımız doğrultusunda; insan-
lara sağlık ve besleyiciliği bir arada 
sunmayı hedeflerken lezzete de çok 
önem veriyoruz. Amacımız, sağlık-
lı nesillerin yetiştirilmesi için insan 
sağlığı ile özdeşleşen, lezzetli ve do-
ğaya zarar vermeyen ‘Gerçek Gıda’ 
üretmek. Altıncı kez aldığımız bu 
ödülle de tüketicilerimize en kaliteli 
ürünü, en iyi lezzette sunduğumuz 
uluslararası arenada bir kez daha 
tescillenmiş oldu. Bütün bu ödüller 
bizi hem çok gururlandırıyor hem 
de şevkimizi artırıyor.  Amacımız bu 
ödülü önümüzdeki yıl da alarak ‘Di-
amond’ ödülünün sahibi olmak ve 
yine sektörde bir ilke daha imza ata-
rak Dünya’daki tek ‘Diamond’ ödül-
lü makarna markası olmak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Basın İlan Kurumu Genel 
Müdürlüğü tarafından Konya’da 
İş Birliği ve İstişare toplantı-
sı düzenlendi. Bayır Diamond 
Otel’de düzenlenen toplantıya 
Basın İlan Kurumu Genel Mü-
dürü Yakup Karaca, Basın İlan 
Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Arslan, KOSGEB İl Mü-
dürü İsmail Özdemir, İŞKUR İl 
Müdürü Emrah Keleş, Mevlana 
Kalkınma Ajansı Genel Sekrete-
ri Savaş Ülger, Basın İlan Kuru-
mu İl Müdürü Özden Konur ve 
Gazete Temsilcilerinin yanı sıra 
çok sayıda kişi katıldı. Toplantı 
açılış konuşmaları ve soru cevap 
kısmı ile devam etti. 

“İSTİHDAM SAYISININ 1000’E 
ÇIKMASINI HEDEFLİYORUZ”
Programla birlikte hem istih-

dam sağlandığını hem de eğitim 
verildiğini belirten Basın İlan 
Kurumu Genel Müdürü Yakup 
Karaca sene sonu itibariyle ya-
zılı basında istihdam edilenlerin 
sayısının 1000’e çıkmasını he-
deflediklerini de vurgulayarak, 
“Konya basının, ülke basınında 
ki yeri ayrıdır. Somut projeleri 
ortaya koymamız gerekiyor. Bu 
anlamda işin başında olmadığı-
mızı düşünüyorum ama önde 
başlamak yani harekete geçmek 
oldukça önemli. Programımız 
adından da anlaşılacağı üzere 
hem eğitim hem de istihdamı 
bir arada barındıran bir prog-
ram. 

Diğer yerlerde yapılan prog-
ramlar neticesinde yaklaşık 400’ 
yakın çeşitli okullardan mezun 
veya İletişim Fakültesi öğrenci-
leri olmak üzere genç gazeteci 
arkadaşlarımızı önce sektörü-
müzün ihtiyaç duyduğu müfre-
data tabii tuttuk. Bu müfredatı 
hazırlarken de İstanbul’da çok 
kapsamlı bir çalışma yaptık. Sel-
çuk Üniversitesiyle de bu konuy-
la ilgili bir istişare halindeyiz. En 
heyecanlı olan kısım da bu ga-
zeteci kardeşlerimizin istihdam 
boyutu. Arkadaşlarımız eğitim-
lerini bitirdi ve İŞKUR aracılı-
ğı ile de başvuruları yapıldı ve 
gazetelerde çalışmaya başladı… 

Biz canı gönülde arzu ediyoruz 
ki bu genç kardeşlerimiz gaze-
telerimizde bir farklılık ortaya 
koysunlar… Biz gazetelerimizin 
daha nitelikli hale geldiği bir so-
nuç ortaya çıksın istiyoruz. Tabi 
bizlerde bir taraftan teşvik edici 
olmak durumundayız. İnşallah 
sene sonu itibariyle yazılı ba-
sınımızda istihdam edilenlerin 
sayısını 1000’e çıkmasını ümit 
ediyoruz” diye konuştu

“MEDYA SEKTÖRÜ DEVLETİN 
DESTEKLERİYLE VAR OLMALI”

Konya Basınının çok değer-
li çabaları ortaya koyduğunu 
dile getiren Basın İlan Kurumu 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Arslan, medya sektörünün dev-
letin destekleriyle var olması 
gerektiğinin altını çizerek cüm-
lelerini şu şekilde aktardı: “Kon-
ya basını, Osmanlı döneminden 

itibaren Cihan Harbinde, Milli 
Mücadele döneminde ve takip 
eden dönemlerde, sorumlulu-
ğunu ilerici, yenilikçi, pozitif, 
milletin birliği ve değerlerimi-
zin dünden yarına taşınmasıyla 
alakalı çok değerli çabaları or-
taya koymaktadır. Konya Basını 
mensuplarından herhangi birini 
İstanbul’a meclise götürseniz, 
hiçte yabancı durmayacak du-
rumdadır. 

Patron yönünden baktığı-
mızda ise yine benzer özellik-
lere sahiptir. Konya basının bu 
özelliğini yarınlarda da sürdüre-
bilmesi en büyük temennimdir. 
Basın İlan Kurumu çağımızın 
gereği olan geleceğe dönük ça-
lışmalara, zamanında tedbirler 
almak suretiyle mesleğimizi 
yarınlara hazırlama konusunda 
büyük çabalar ortaya koymuş-

tur.  Yakın zamanda değiştir-
miş olduğumuz 67 sayılı Genel 
Kurul kararının, sureli yayınlar 
yönetmeliğine dönmesi, istih-
damla ilgili tedbirlerin alınması, 
İŞKUR’dan teşvik alınması sure-
tiyle arkadaşlarımızın vasıflı ele-
man olarak sayılmaları zikredi-
len hususlardır. Bulunduğumuz 
nokta Türkiye’nin yeniden yapı-
landığı ve kodlarının yeniden çi-
zildiği nokta. Medyamızın da bu 
geleceğe ve heyecana katkıda 
bulunması gerekiyor. 

Sektörümüzle ilgili bir bek-
lentimiz var; BİK mevzuatı ve-
silesi ile gazetelerimiz denetle-
nen, desteklenen ve düzenlenen 
bir yapıya sahip. Televizyonlar, 
düzenlen ve denetlenen ama 
desteklenmeyen bir yapıya sa-
hip. İnternet Medyası ise ‘bıra-
kın yapsınlar, bırakın gezsinler’ 

bir anlayış ile düzenlemenin, 
denetlemenin ve desteklemenin 
olmadığı bir alan. Bana göre her 
3 alanın düzenleniyor, destek-
leniyor ve denetleniyor olması 
lazım. Çünkü Medya sektörü, 
ulaştırma gibi milli savunma 
gibi Kamu görev alanıdır. Bu 
kamu görevi alanının mutlaka 
devletin destekleriyle var olması 
gerekiyor. Bu destekler de MEV-
KA, KOSGEB ve İŞKUR eliyle 
olabilir” 

“İSTİHDAM DESTEKLERİMİZ 
SÜRECEK”

MEVKA olarak istihdam 
desteklerini sürdüreceklerini 
dile getiren Mevlana Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Savaş 
Ülger, “MEVKA olarak bildiği-
niz gibi 2009 yılından bu yana 
çeşitli destek mekanizmalarıyla 
Konya, Karaman bölgelerinde 

hem özel sektörü hem de kamu 
kuruluşlarını desteklemekteyiz. 
Ajans olarak bölgede bugüne 
kadar 1378 kişiye yeni istihdam 
sağlamış bulunmaktayız. 2018 
yılı destek programı projesi kap-
samında da 15 milyonluk bütçe 
ile 120 kişilik yeni bir istihdam 
daha yapmayı planlıyoruz. Ajan-
sımız bundan sonra da destek-
lerine ara vermeden artırarak 
devam edecektir” diye konuştu. 

“50 BİN TL’YE KADAR DESTEK 
SAĞLAYABİLİYORUZ”

Basın sektörünün de baş-
vuru yapabileceği Kobi Destek 
Gelişim programı çağrısında 
çalışmaların devam ettiğini dile 
getiren KOSGEB İl Müdürü İs-
mail Özdemir sözlerine şu şekil-
de devam etti: “KOSGEB hepi-
mizin bildiği gibi küçük ve orta 
ölçekli işletmelere destek veren 
bir kurum. Toplantımızın konu-
su da Basın, Matbaa, Gazetecilik 
sektörünün nasıl desteklenebi-
leceği. Verilen desteklerle ilgili 
bir çalışma yapılıyor. Nitelikli 
eleman desteği kapsamında bu 
sektörde yer alan işletmelerimiz 
var.

 İstihdam edilecek perso-
nelin net maaşına 50 bin TL’ye 
kadar destek sağlayabiliyoruz. 
Bunun yanında çeşitli projeler, 
yazılımlar ve makinelerle des-
tek sağlama şansımız oluyor. 
22 Haziran’da biten Kobi Des-
tek Gelişim programı çağrısı 
kapsamında son 2 yıldır imalat 
sanayinde ki işletmeler destek-
lenebiliyor. 

Basın Yayım sektörünün 
başvuru yapabileceği Kobi Des-
tek Gelişim programı çağrısın-
da çalışmalar devam ediyor.“ 
İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, 
“Böyle bir programın düzenlen-
mesinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. İŞ-
KUR olarak İşçi arayan işvere-
nimiz ile, iş arayan işçimizi bir 
araya getirip istihdam yaratmak 
asıl işimizdir. 

Bununla birlikte programlar-
la işverenlere destek sağlıyoruz” 
dedi  n HÜSEYİN MENEKŞE

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Konya’da düzenlenen İş Birliği ve İstişare toplantısı gerçekleşti. İstişare toplan-
tısına katılan BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, “Gazetelerimizin daha nitelikli hale geldiği bir sonuç ortaya çıksın istiyoruz” dedi

‘Niteliği artırmadan olmaz’

 Yakup Karaca Mustafa Arslan Emrah Keleş İsmail Özdemir Savaş Ülger
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’un, 
Sivas’ta gerçekleştirilen birinci etap kamp çalışmaları 
sona erdi. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde 
2 Temmuz’da Sivas’ta top başı yaparak 2018-2019 
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 
için hazırlıklarına başlayan Sivasspor’da, birinci etap 
kamp çalışmaları tamamlandı. Bir haftalık kamp döne-
minde kulüp tesislerinde toplam 14 antrenman yapan 
kırmızı-beyazlı ekip günde çift idmanla hazırlıklarını 
sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip dün akşam saatlerinde 
yaptığı son antrenmanla Sivas kampını tamamladı. 
Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından 2 gün izin veri-
len takım 12 Temmuz’da Bolu’da toplanarak ikinci etap 
kamp çalışmalarına başlayacak.
n İHA

Fenerbahçe’nin sözleşmesini uzattığı deneyimli 
kaleci Volkan Demirel, dün sağlık kontrolünden geç-
ti. Sarı-lacivertli takımın yıllardır kalesini koruyan ve 
sona eren sözleşmesi dün uzatılan Volkan Demirel, 
sağlık kontrolünden geçti. Özel bir hastanede yapılan 
sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakı-
lan Volkan, ardından solunum ve efor testinden geçti. 
Başarılı kalecinin daha sonra göz, kulak-burun-boğaz 
ve genel cerrahi başta olmak üzere bütün branşlarda 
kontrol ve muayeneleri gerçekleştirildi. 
n İHA

2018-2019 sezonu Süper Lig Lefter Küçükandon-
yadis sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda birinci 
etap kamp hazırlıklarını sürdüren B. B. Erzurumspor, 
yeni sezona günde iki antrenman yaparak hazırlanıyor. 
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Çok yoğun bir 
kamp dönemi geçiriyoruz. İyi bir takım, iyi bir kadro 
ile yeni sezona hazırlanıyoruz” dedi. Mavi-Beyazlılar, 
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde güne 
düz koşu, kuvvet çalışması, 5-2 dar alanda top kapma, 
minyatür çift kale maç yaparak başladı. Topuk Yayla-
sı’nda yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten 
B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıpar-
mak, birinci etap kampını 16 Temmuz’da tamamlana-
cağını söyledi. 
n İHA

Sivasspor’da ilk 
etap sona erdi

Volkan, sağlık 
kontrolünden geçti

Erzurumspor’da kamp 
16 Temmuz’da bitecek

Fikstürden memnun!
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 

yeni sezon fikstüründen memnun olduğunu be-
lirterek, Fenerbahçe maçı ile lige başlamanın 
kendileri için daha iyi olduğunu söyledi. Ayrıca 
Samet Aybaba, takımdaşlığı ön plana çıkarmak 

için çalıştıklarını ifade etti
Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da 

sürdüren yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Samet Aybaba, ant-
renman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fikstürü 
değerlendiren Aybaba, “Böyle bir maçla başlamak bence daha 
iyi. Zor maç. Biz de iyi takımız. Karşımızdaki de iyi takım. Zaten 
nasıl başladığınız önemli değil, ligin nereye doğru gittiği önem-
li. Biz çok erken karar veriyoruz. 7 haftaya kadar ne olduğu belli 
olmaz. Herkes bir şeyleri daha coşkulu, istekli olur. Daha sonra 
lig oturmaya başlar. 7. haftadan sonra takımların gidişatı ile ilgi-
li karar verirsiniz. Ben fikstürden memnunum. Oyuncularımız da 
memnun. Başlangıçta daha ciddi rakiplerle oynamak bizim için 
avantaj. Aşağıya doğru takımları yazarız. Karşılarına puanları ya-
zarız. Sonra bakıyoruz yanıldığımız çok oluyor. Biz takım olarak 
sezona hazırlanmamız lazım. Arkadaşlarımızın duyguları, hisle-
ri değişiyor. Biz iyi bir uyum içindeyiz. Transfer konuşmasından 
nefret ederim ben ama teknik direktör arkadaşlarımız çok seviyor. 
‘5 oyuncu isterim, 10 oyuncu isterim’ diyorlar. 1-2 doğru takviye 
yaparsak lige iyi başlayacak takımlardan biri olacağız diye düşü-
nüyorum” dedi. 

“YARIN BİR GÖRÜŞME OLACAK” 
Jires Kembo ile takası gündeme gelen Montpellier forması 

giyen Giovanni Sio transferine ilişkin sorulan soruya ise Aybaba, 
şu cevabı verdi: 

“Tamamen idari bir konu. Biz sadece oyuncuyla ilgili düşü-
neceğimizi söylüyoruz. Kulüp takas yoluna gitti onunla ilgili. Ku-
lübün lehine bir iş olacak diye düşünüyorum. Ekonomik anlamda 
çok iyi olacak. Herhalde yarın bir görüşme olacak. Bize bilgi veri-
yorlar sadece. Başka oyuncular da var.” 

“TAKIM OLAMADIKLARINI SÖYLÜYORLAR” 
Çalışma temposundan memnun olduğunu ifade eden dene-

yimli teknik adam, “Oyuncularımızın hepsi kaliteli. Sıkıntıları, 
problemleri var tabii ama doğal. Türkiye’de herkesin sorunu, sı-
kıntısı, problemi var. Kendi içlerinde çözmeleri lazım. Biz hep onu 
konuşuyoruz. Takımdaşlığı ön plana çıkaracağız. Her şeyin üstün-
de olacak takımdaşlık. Son iki senede bu konuda çok sıkıntı yaşa-
dıklarını söylüyorlar kendileri. Takım olamadıklarını söylüyorlar. 
Biz önce takım olmaya çalışacağız. Ne zorluk olursa olsun birlik-
te aşacağız. Kime zorluk gelirse gelsin onu biz göğüsleyeceğiz. 
Böyle bir takım olacağız. İnşallah arkadaşlarımız bu performansı 
sahaya da yansıtırlar ve keyifli bir sezon geçiririz” diye konuştu. 

BURSASPOR’DA NEŞELİ İDMAN
Bursaspor, dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalış-

malarını sürdürdü. Antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli 
halleri dikkat çekti. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde 
gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ha-
reketleriyle başlayan antrenman oyunla devam etti. Daha sonra 
geniş alanda pas pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bö-
lümde ise taktik çalışma yaptı. 
n İHA

Malatyaspor’da hedef geçen sezonu geçmek

Trabzonspor’da Burak Yılmaz 
takımla çalışmalara başladı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başka-
nı Adil Gevrek, 2018-2019 sezonu fikstürü-
nün tüm takımlara hayırlı olması temenni-
sinde bulunarak, “Yeni sezon fikstürümüz 
tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Sonuç 
itibariyle her takımla karşılaşacağız. Hede-
fimiz ligi geçen sezonki bitirdiğimiz nokta-
nın üzerinde bitirebilmek” dedi. 

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başka-
nı Adil Gevrek, yeni sezon fikstürüyle ilgili 
İHA’ya değerlendirmelerde bulundu. Den-
geli bir fikstür çektiklerini belirten Gevrek, 
“2018-2019 sezonu fikstürü tüm takımları-
mıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuç itibariyle 
her takımla karşılaşacağız. Hedefimiz ligi 
geçen sezonki bitirdiğimiz noktanın üze-
rinde bitirebilmek. Bakıldığında dengeli bir 
fikstür çektiğimizi söyleyebiliriz. Ligin ilk 
maçının deplasman olması, hemen ikinci 
haftası Fenerbahçe’nin Malatya’ya gele-

cek olması bunu gösteriyor. Tabi geçen 
seneden daha zorlu bir ligin bizi beklediği 
aşikar. Takımları yeni sezon öncesi kad-
rolarını güçlendirme adına görüşmelerini 
sürdürüyor. Umarım bizim için geçen se-
zondan daha iyi bir sezon olur” dedi. 

“ORTA SAHAYA, FORVETE 
VE SAVUNMAYA TRANSFER 

DÜŞÜNÜYORUZ” 
Gevrek, takıma birkaç takviye daha 

yapacaklarını da belirterek, “Transferde 
son olarak Ömer Şişmanoğlu’nu kadromu-

za kattık. Kendisi kalitesini ispatlamış bir 
arkadaşımız. Bize faydalı olacağı kanısın-
dayım. Tabi bunun dışında da transferler 
yapacağız. Orta sahaya, forvete ve savun-
maya transfer düşünüyoruz. Bize fayda 
sağlayacağını düşündüğümüz isimlerle 
anlaşmak istiyoruz” diye konuştu. 
“KAMPIMIZ GAYET VERİMLİ GEÇİYOR” 

Gevrek, takımın kampını ziyaret ettiğini 
de paylaşarak, şunları söyledi: 

Takımımız şu an Bolu’da gayet gü-
zel bir ortamda yeni sezon hazırlıklarını 
sürdürüyor. Şimdiye kadar kampımıza 
katılmayan 2 oyuncumuz var. Bu oyuncu-
lardan Khalid bilindiği gibi milli takımdan 
dolayı bir tatil süreci yaşayamamıştı. Mic-
hael Pereira da yeniden anlaşabilmek için 
sunduğumuz teklifi değerlendiriyor. Bunun 
dışında gayet verimli bir kamp süreci geçir-
diğimizi söyleyebilirim.” 
n İHA

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Bu-
rak Yılmaz, uzun sürek sakatlık sürecinin 
ardından takımla birlikte çalışmalara baş-
ladı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını 
Slovenya’da sürdürüyor. Slovenya Futbol 
Federasyonu’na ait tesislerde Teknik Direk-
tör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalış-
maya izinli olan Onazi ile birlikte, U21 Milli 
Takım kadrosuna çağrılan Abdulkadir Ömür 
katılmazken, sakatlıkları devam eden Castil-
lo, Sosa, Batuhan ve Kamil Ahmet Çörekçi 
ise salonda çalıştı. 

KARAMAN, CASTİLLO’YA MORAL VERDİ 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Kara-

man, antrenman öncesi bütün oyuncularını 

sahaya çağırdı. Yaptığı konuşmanın ardın-
dan sakatlıkları bulunan oyuncularla yakında 
ilgilendiği gözlenen Karaman’ın, kampın 
ilk günlerinde sakatlık yaşayan ve iyileşme 
sürecinde olan Castillo’nun da kafasını ok-
şayarak oyuncuya moral vermeye çalıştığı 
gözlendi. 

BURAK YILMAZ TAKIMLA 
BİRLİKTE ÇALIŞTI 

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak 
Yılmaz, uzun süren sakatlığının ardından 
bu sabah saatlerinde yapılan antrenmanda 
takımla birlikte çalıştı. Takımın yaptığı pas 
çalışmasına katılan başarılı futbolcu, daha 
sonra fizyoterapist eşliğinde topla çalışma-

ya devam etti. Burak, gerçekleştirdiği çalış-
manın ardından takımın kamp yaptığı otele 
geçti. 
KARAMAN’DAN KONDİSYON YÜKLEMESİ 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 
Karaman, bu sabah yapılan antrenmanda 
kondisyon yüklemesi yaptı. Antrenmanın 
ilk bölümünde oyuncularına pas çalışması 
yaptıran Karaman, daha sonra gruplar ha-
linde kondisyon çalışması gerçekleştirdi. 
Futbolcuların verileri ve nabız ölçülerinin 
kontrol edildiği yüklemede teknik ekibin çı-
kan sonuçlardan oldukça memnun olduğu 
öğrenildi. 
n İHA
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Atiker Konyaspor’un yeni trans-
feri Ertuğrul Taşkıran, yeşil beyazlı 
takıma imza atmasının ardından 
sosyal medya hesabından bir açık-
lama yayınladı. Yaptığı açıklama-
da eski takımı Fenerbahçe’ye veda 
eden Taşkıran, Konyaspor forma-
sı ile elinden gelenin daha iyisini 
yapmak için çalışacağını ifade etti. 
Taşkıran, “2006 yılında 16 yaşında 
bir çocuk olarak kapısından girdiğim 
Fenerbahçe camiasından kaptanlık 
bandını takma onurunu yaşamış, 
birçok mutluluk ve üzüntüyü geride 
bırakmış bir kaleci olarak tamamıyla 
ayrılmış bulunmaktaydım. Üzerimde 
emeği olan yöneticilerimize, hoca-
larımıza, personelimize, attığım her 
adımda desteklerini esirgemeyen 
Fenerbahçe taraftarlarına da çok 

teşekkür ederim. Bundan sonraki 
süreçte Fenerbahçe camiasına ba-
şarılar diliyorum. Şimdi hayatımda 
yeni bir sayfa açılıyor. Bugünden iti-
baren Konyaspor’un başarısı için ter 

dökeceğim. Bana güvenen, destek 
mesajları atan Konyasporlu taraftar-
lara bu forma için elimden gelenin 
fazlasını ortaya koyacağıma söz veri-
yorum” ifadelerine yer verdi.

İZİNLİLER KAMPA KATILDI
Bolu Gerede’de 4 Temmuz’dan 

bu yana birinci etap kampına devam 
eden temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
dün öğle saatlerinde yaptığı antren-
manla hazırlıklarına bir gün aradan 
sonra devam etti. Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenör-
ler yönetiminde yapılan antrenman-
da izinleri sona eren ve Pazartesi 
günü kampa katılan Serkan Kırıntılı, 
Deni Milosevic, Wilfred Moke ile 
yeni transfer Ertuğrul Taşkıran ta-
kımdan ayrı olarak fizyoterapist Sa-
lih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu 
ve ısınma hareketleri ile başlayan 
antrenmanda oyuncular, çabukluk 
çalışmasının ardından 5’e 2 oynadı. 
Antrenman 3 takım olarak oynanan 
turnuva maçları ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal Konya Anadolu Sel-
çukspor, yeni sezona başladı. Karatay 
Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde yapı-
lan sezonun ilk antrenmanı öncesinde 
Konya Anadolu Selçukspor’da Kulüp 
Başkanı Mehmet Güney, Yönetim Ku-
rulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular, 
kulüp çalışanları ile basın mensupla-
rının da katılımı ile dua edilip kurban 
kesildi. Öte yandan pilot takım Konya 
Anadolu Selçukspor, transfer çalış-
maları kapsamında genç oyuncu Ve-
dat Saygı ile anlaşma sağladı.

‘GENÇ KADRO İLE YOLA 
ÇIKIYORUZ’

Yeşil beyazlı takımda Mehmet 
Güney sezonun ilk antrenmanı önce-
sinde açıklamalarda bulundu. Genç 
bir kadro kurarak sezona başlayacak-
larını belirten Konya Anadolu Selçuks-
por Kulüp Başkanı Mehmet Güney, 
“Yeni sezon hepimize hayırlı olsun. 
Bu sezon yine genç bir kadro ile yola 
çıkıyoruz. Bizler Yönetim Kurulu ola-
rak hepinize güveniyoruz. İnşallah iyi 
başlayıp iyi sonlandıracağız. Kazasız, 
sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyo-
rum” ifadelerini kullandı. Daha sonra 
Yavru Kartal, sezonun ilk antrenmanı 
gerçekleştirildi.

VEDAT SAYGI İLE İKİ 
YILLIK ANLAŞMA

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, geçtiğimiz sezon Te-
kirdağspor forması giyen 1997 doğum-
lu sol bek Vedat Saygı ile sözleşme 
imzaladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsa-
mında transfer çalışmalarını sürdüren 
Konya Anadolu Selçukspor geçtiğimiz 
sezon Tekirdağspor’da 32 maçta forma 
giyen ve 4 gol atan Vedat Saygı ile 2 yıl-
lık sözleşme imzaladı. İmza töreninde 
açıklamalarda bulunan  

Futbol Şube sorumlusu Mehmet 
Ay, geçtiğimiz sezon olduğu gibi genç 

bir kadro ile ligde mücadele etmek 
için çalışmalarını sürdürdüklerini kay-
dederken, “Geçtiğimiz sezon boyu 
yaptığımız çalışmaların neticesinde 
takip ettiğimiz oyuncular ile görüşme-
ler yaparak kadromuzu güçlendirmeye 
çalışıyoruz. Bu anlamda gelecek vaad 
eden oyunculardan Tekirdağspor’un alt 
yapısında yetişen 1997 doğumlu Vedat 
Saygı ile anlaştık. Kendisi ile 2 yıllık 
sözleşme imzalıyoruz. İnşallah bura-
da göstereceği performans ile Atiker 
Konyaspor’a hazırlayacağımız oyuncu-
lardan bir tanesi olur” şeklinde görüş 
bildirdi. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk 
yeni sezonu açtı

Yunus Çankaya 
Gaziantep’e gitti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Ga-
ziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon temsilcimiz Selçuklu 
Belediyespor’da forma giyen Yunus Çankaya’yı kadrosuna 
kattı. Daha önce Banvit, Türk Telekom, Akın Çorap Gire-
sunspor, Bursaspor Durmazlar, Akhisar Belediye ve Torku 
Konyaspor gibi takımlarda forma giyen Yunus Çankaya, 
2012-2013 sezonunda Gaziantep Basketbol kadrosunda yer 
almıştı. Geçen yıl Selçuklu Belediyespor’da başarılı bir per-
formans ortaya koyan ve kısa forvet pozisyonunda ter döken 
Yunus Çankaya ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Gaziantep Bas-
ketbol konu ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada, “Ta-
kımımız kısa forvet pozisyonunda oynayan Yunus Çankaya 
ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. 2012-2013 sezonunda 
da Gaziantep Basketbol forması giyen Çankaya, geçtiğimiz 
sezonu Selçuklu Belediyesi tamamlamıştır. 1995 doğumlu 
olan ve 1.99 cm boyundaki Yunus Çankaya 2017-2018 se-
zonunu ortalama 24.4 dakika, 7.4 sayı, 3.4 ribaund ve 3.8 
asist istatistikleriyle tamamlamıştır” denildi.   n İHA

Video Yardımcı Hakem
 Konya’da uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig 
şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan 
Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF 
Süper Kupa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi-
nin uygulanacağını açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada, TFF 
Süper Kupa Müsabaka Statüsü’ne yeni bir madde eklendiği 
belirtildi. Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper 
Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi. Bu kararla yeni 
sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak. 
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak.
n AA

Ayşegül Çakın 
madalyaya doymuyor

Türkiye’yi Özbakistan’da devam eden Halter Gençler 
Dünya Şampiyonasında temsil eden Konya TOHM sporcusu 
Ayşegül Çakın, dünya 3’üncüsü oldu. Özbekistan’da devam 
eden Halter Gençler Dünya Şampiyonasında 58 kilogramda 
Türkiye’yi temsil eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi milli 
sporcusu Ayşegül Çakın, silkmede 110 kilo kaldırarak dünya 
3’üncülüğün elde etti. Büyük bir başarıya imza atan Ayşegün 
Çakın, Türkiye’ye gurur yaşattı. Ayşegül geçtiğimiz günlerde 
58 kiloda rekor kırarak şampiyon olmuştu.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor Futbol Gelişim 
Akademisi antrenörleri hafta sonu 
futbol okullarının bütün gruplarında 
bulanan sporcuları takip altına aldı. 
Konyaspor Futbol okullarındaki yeni 
yapılanma ile birlikte yeni projeler 
bir bir hayata geçirilmeye başlandı. 
Buna göre ilk olarak Futbol Okulları 
Ligi için çalışmalar tamamlandı. 
Konya merkezde 7 bölgede 5-15 
yaş grubunda faaliyet gösteren Kon-
yaspor futbol okullarında yapılacak 
taramalar sonucunda yetenekli 
isimler Atiker Konyaspor Futbol Ge-
lişim Akademisi’ne kazandırılacak. 
‘HEDEF TÜRKİYE’DE MARKA 

HALİNE GELMEK’
Atiker Konyaspor Başkan Yar-

dımcısı Zahir Renklibay idaresinde 
çalışmalarına yoğun bir şekilde 
devam eden Futbol Gelişim Akade-
misi ve futbol okullarında hedef Tür-
kiye’de marka haline gelebilmek ol-
duğu belirtildi. Yapılan açıklamada, 
“Bu doğrultuda hazırlıkları tamam-
lanan yeni projelerle birlikte Atiker 
Konyaspor, Anadolu Selçukspor ve 
Futbol Okullarımız bir çatı altında 
birleşecek. Böylelikle oluşturulacak 
havuz kapsamında sistemli, planlı 
programlı çalışmalarla kısa uzun ve 
orta vadede sonuçlar elde edilecek. 
Akademi antrenörlerimizin futbol 
okullarından tespit ettiği isimler en 
kısa sürede yarışmacı grupların içi-
ne dahil edilecek” ifadeleri yer aldı. 
n SPOR SERVİSİ

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarına başladı. Yeşil beyazlılar 

aynı zamanda Tekirdağspor’dan Vedat Saygı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi, Türkiye’de marka olacak 

Ertuğrul: Elimden gelenin fazlasını yapacağım



RPS
‘Kadroyu şişirmeyeceğiz’

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’daki kampla sürdüren Konyaspor’da, Erzurumspor maçının zorlu geçeceğini ifade eden Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay, kadrodan memnun olduğunu ve çok transfer yaparak oyuncu sayısını şişirmeyeceklerini belirtti

Yeni sezon için kamp çalışma-
larına Bolu’da başlayan Konyaspor, 
antrenmanlara aralarında Kamerunlu 
yıldız oyuncu Eto’nun da olduğu eksik 
oyuncuların katılımıyla devam etti. 
Yapılan antrenman sonrasında kamp 
çalışmaları ve fikstür hakkında değer-
lendirmede bulunan Konyaspor Tek-
nik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk 
haftalarının zor geçeceğini vurguladı. 

“ÇALIŞMA ORTAMLARI 
MÜKEMMEL, ARKADAŞLARIN 

İSTEKLERİ ÇOK YÜKSEK” 
Kampın çok güzel devam ettiğini 

belirten Teknik Direktör Çalımbay, 
“Çalışma ortamları mükemmel, 
arkadaşların istekleri çok yüksek. 
Sadece geç gelen arkadaşlarımız 
oldu onlar da bugün katıldı. Şu anda 
hiçbir sorunumuz yok çalışma açısın-
dan. Sadece yapabilirsek birkaç tane 
transfer yapacağız. Onları da Bolu’da 
bitirirsek, süper olur. Çünkü yurt dışı 
kampı çok önemli. Orayı da iyi çalı-
şarak geçmemiz gerekiyor” dedi. 

“ERZURUMSPOR MAÇINI 
KAZANMAK İSTİYORUZ” 

Fikstür sonuçları hakkında 

konuşan ve kendi evlerinde Erzu-
rumspor’a karşı oynayacakları ilk 
maçı kazanmak istediklerini dile 
getiren Çalımbay, “Zor bir lig bizi 
bekliyor. Fikstürler dün çekildi. Bü-
tün takımlara hayırlı olsun. Ligin ilk 
haftaları çok zor geçer. Kimse kimse-
yi tanımıyor. Herkes yeni transferler 
yaptı, yeni takımlar oluştu. Onun 
için de neyin ne olacağı belli değil. 
Bizim ilk maçımız kendi sahamızda. 
Erzurumspor’la oynayacağız ve kendi 
sahamızda kazanmak istiyoruz. Bü-
tün hazırlık maçlarımızın tek hedefi 

Erzurum maçı. Kazanmak için de o 
maçta ne gerekirse yapacağız” diye 
konuştu. 

“BİRKAÇ TANE TAKVİYE OLURSA 
DAHA DA GÜÇLÜ HALE GELİRİZ” 

Transferde belirli bölgelere al-
ternatif oyuncular almak istediklerini 
belirten Çalımbay, “Alternatif yerle-
rimiz var. Buralara oyuncu bulmamız 
gerekiyor birkaç tane. Defans olsun, 
sol olsun, sol öne olsun, kanatlara 
yani bir oyuncuya kalmayalım. O 
oyuncunun alternatifi olsun. Kad-
romuzu kesinlikle şişirmek istemi-

yoruz. Kadromuzdan memnunuz. 
Tabi birkaç tane takviye olursa daha 
da güçlü hale geliriz. Çünkü geçen 
sezon gerçekten sıkıntı yaşamış bir 
Konyaspor var. Bu sıkıntıları bu sene 
kesinlikle yaşatmayacağız. Çok daha 
iyi yerlerde olacağız. Yerli bulabi-
lirsek yerli transfer yapacağız. Ama 
tabi ki burada yabancı sınırlaması 
da olduğu için onda da çok dikkatli 
olmamız gerekiyor. Hem maddi açı-
dan hem de takım kadrosu açısından 
dengeyi kurmamız lazım” şeklinde 
konuştu. 

“HERKESİN ÇOK DİKKAT 
ETMESİ GEREKİYOR” 

Ligin geçen seneki kadar zor ve 
çekişmeli olacağına da dikkat çeken 
Çalımbay, “Lig geçen seneki gibi 
olacak. Geçen sene düşmeye kalan 
takımlar, şampiyonluğa giren takım-
lar son maçlarda belli oldu. Yine bu 
mücadele sürecek. Herkes birbirinin 
yerini biliyor. Herkesin çok dikkat et-
mesi gerekiyor. Herkeste transferler 
devam ediyor. O yüzden her takım 
için zor geçecek” ifadelerini kullandı. 
n İHA
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