
04 İşadamlarından 
Romanya çıkarması 05 Akademisyenler

Almanya’da 06 13 16Boşanan annelere 
soy isim uyarısı

Diyanet Kur’an 
ve meal takibinde

2019’da S-400’ün 
bataryaları gelecek 

TOPLUMSAL SORUNLARA 
ÇÖZÜM GETİRMELİSİNİZ

YERKÖPRÜ VE EĞİSTE
VİYADÜĞÜ’NÜ GEZDİLER

NEÜ’lü öğrenciler mezun oldu

Hadim’e üçlü çıkarma 

NEÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencile-
ri üçüncü dönem  mezunlarını törenle uğurladı. Öğ-
rencilere seslenen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Meh-
met Emin Aydın, “Toplumsal ve küresel sorunlara 
çözüm getiren yaklaşımlar sergilemek durumun-
dasınız” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Ekonomi Ba-
kanı Ali Babacan ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili 
Abdullah Başcı, Hadim ilçesini ziyaret etti. Davutoğ-
lu, Babacan ve Başcı, Yerköprü Şelalesi ve yapımı 
devam eden Eğiste Viyadüğünü gezdi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Yeni sistem 
yeni ufuklar!

Çok amaçlı 
kompleks!

İstismara karşı 
öneri raporu

‘Dönüşümü 
başaracağız’

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay’ın 
AK Parti’ye desteğinin 24 
Haziran Seçimleri’nde de yine 
rekor düzeyde devam ettiğini 
söyledi. Yeni sistemiyle ilgili 
ise Hançerli, “Ülkemize ve böl-
gemize yeni ufuklar açacaktır” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, Hatıp Caddesi 
üzerinde yapımı gerçekleş-
tirilen, içerisinde kapalı semt 
pazarı, halı saha, ticari alanlar, 
zabıta karakolu ve çok amaçlı 
salonların yer alacağı komp-
leks inşaatında incelemelerde 
bulundu.  n HABERİ SAYFA 6’DA

KTO Karatay Üniversitesi 
Çocuk Eğitimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin hazırladı-
ğı raporda, çocuk kaçıranların 
genellikle çocukluğunda aile 
içi şiddete maruz kaldığına ve 
olayları engellemek için aile ve 
topluma düşen görevlere dikkat 
çekildi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Aile hekimleri-
ne yönelik eği-
tim programına 
katılan İl Sağlık 
Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet 
Koç, “Birinci 
basamak sağlık 
hizmetlerinde de dönüşümü ba-
şarı ile tamamlayacağız” dedi.  
n HABERİ SAYFA 13’TE
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Tarihi kuleler bulundu

Karatay ilçesinde bulunan Bozdağ Milli Parkı’nda 2 bin yıl 
önce Roma İmparatorluğu tarafından sınır karakolu olarak inşa 

edilmiş, daha sonra Bizans tarafından da kullanıldığı tespit 
edilen 100 gözetleme kulesi bulundu. n SAYFA 3’TE

İlk etabının Kalkınma 
Bakanlığı Yatırım Programına 

alındığı, fizibilite ve 
etüt çalışmalarının da 

tamamlandığı Konya Metro 
Projesi, seçimlerin de sona 
ermesiyle ihaleye çıkılıp ilk 

kazmanın vurulacağı 
günü bekliyor

SEÇİM BİTTİ, KAYNAK 
VAR, KAZMA VAKTİ

Eski Başbakan Binali Yıldı-
rım’ın yılbaşında metro için ilk 
kazmanın bu yıl vurulacağını 
açıklaması ve Kalkınma Bakan-
lığı’nın yatırım programına alıp 
projeye kaynak ayrılması da 
dikkate alınırsa, Konya Metro 
Projesi’nde ilk kazmanın vurul-
ması için hiçbir engel görülmü-
yor. Bu nedenle Konya, bu yıl 
metro için ilk kazmayı bekliyor.

PROJE 2 ETAPTAN 
OLUŞUYOR

Konya Hafif Raylı Sistem Proje-
leri; Kampüs Beyhekim- Yeni 
Hızlı Tren Gari- Gar- Meram 
Belediyesi Hattı ile Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi- Yeni 
Yüksek Hızlı Tren Garı -Fetih 
Caddesi -Meram Belediyesi 
Hattı’nı kapsıyor. Proje merkezi 
hükümet tarafından gerçekleş-
tirilecek.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Şimdi metro vakti!

Yeni dönemden
umutlular

Bu yeni dönem içerisinde sağlık çalışanları da hem sektörün kalitesinin artırılması 
hem de sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi adına bazı taleplerinin 

yerine getirilmesini bekliyor. Sağlık çalışanlarının en büyük beklentisi ise yıpranma 
payı. Yıllar önce sözü verilen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen yıpranma payı 

konusunda sağlık çalışanları yeni dönemden oldukça umutlu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın yemin etmesiyle 
Türkiye’de “Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi” resmen baş-
lamış oldu. Ardından yeni kabine 
açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan yemin sonrası 
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 
şahlanacağını bir döneme giril-
diğini söyledi. Bu yeni dönem 
herkesçe merakla beklenirken, 
özellikle bazı alanlarda yeni dö-
nemden beklentiler de bulunu-
yor. Bu alanlardan biri de sağlık 
sektörü. Son yıllarda fiziki anla-
mında önemli iyileştirilmelerin 
yapıldığı sağlık alanında yeni bir 
evreye geçilmişti. Bu yeni dönem 
içerisinde sağlık çalışanları da 
hem sektörün kalitesinin artırıl-
ması hem de sağlık çalışanlarının 

özlük haklarının iyileştirilmesi 
adına bazı taleplerinin yerine 
getirilmesini bekliyor. Sağlık ça-
lışanlarının en büyük beklentisi 
ise yıpranma payı. Yıllar önce 
sözü verilen ancak bir türlü ha-
yata geçirilemeyen yıpranma 
payı konusunda sağlık çalışanları 
yeni dönemden oldukça umutlu.  
‘YIPRANMA PAYINDA ÜMİTLİYİZ’

Sağlık-Sen Konya İl Temsil-
cisi Zeynel Abidin Uysal yaptığı 
değerlendirmede, yeni sağlık 
bakanının sektörün içerisinden 
gelen bir isim olmasının büyük 
bir avantaj olduğunun altını çiz-
di. Bu durumun sağlık sektörü 
açısından hayırlar getireceğini 

umut ettiğini dile getiren Uysal, 
sağlık çalışanları olarak en bü-
yük taleplerinin yıpranma payı 
olduğunu hatırlattı. Yıpranma 
payının sözünün 5 yıla yakın bir 
zaman önce verildiğini belirten 
Uysal, “Yıpranma demek 1 me-
murun 2 buçuk yıl erken emekli 
olması, emekli ikramiyesinin bir 
miktar artması ve emekli ma-
aşında da bir miktar artış söz 
konusu olacak. O günden sonra 
gelen bakanlar ve bürokratların 
engellemesiyle bugüne kadar 
biz Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın  sözünü ala-
madık, verdiği söz havada kaldı. 
Biz bundan dolayı çok üzgünüz. 

Bu dönem bu sandığa da yansıdı. 
Sağlıkçılar AK Parti’ye çok kırgın. 
Bu konuda verilen sözün tutul-
ması konusunda ümitliyiz” diye 
konuştu. 

ELEMAN YETERSİZLİĞİ 
GİDERİLMELİ 

Ayrıca Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın 24 Haziran seçimleri 
öncesinde mitinglerde 3600 ek 
gösterge verileceğinin sözünü 
verdiğini hatırlatan Uysal, inşal-
lah bu sözün de yerine getiril-
mesini beklediklerini kaydetti. 
“Bu söz yerine gelirse herkes çok 
mutlu olacak” diyen Uysal sözle-
rine şöyle devam etti, “Bir diğer 
beklentimiz de erken emeklilik. 
Laboratuvarda çalışan bir sağlık 
teknikeri mikroskopla iş yapıyor. 
Belli bir yaştan sonra zaten yakı-
nı görme kaybı yaşayacak. Ama 
bu adam 58 yaşına kadar çalış-
mak zorunda. Bu kişiden nasıl 
bir performans beklersiniz? Do-
layısı ile sağlık alanında emekli 
yaşının biraz öne çekilmesi iste-
niyor. Daha önceki bakanlar dö-
neminde çalışan hakkı ve hasta 
hakkı gündem gelmişti. Hasta 
hakkı konusunda ilerleme oldu 
ama çalışan hakkı konusunda bir 
gelişme olmadı. Çalışan hakkı 
bizim olmazsa olmamızım. Her 
gün sağlık çalışanları katledili-
yor. Cezaların ağırlaştırılması ge-
rekiyor. Bu kişilerin sağlıktan en 
az 1 yıl faydalanmasından men 
edilmesini istiyoruz. Ayrıca has-
tanelerde çalışan yetersizliği var. 
Sağlık personeli bu 
durumdan çok musta-
rip. Hastanelerin fiziki 
şartları mükemmel 
ama hastaneler per-
sonel anlamda yeter-
siz. Bu konunun biran 
önce çözülmesi gere-
kiyor.”
‘BU DÖNEM YÜZÜMÜZ 

GÜLECEK’ 
Türk Sağlık-Sen 

Konya İl Temsilcisi 
Metin Töke de yeni 
dönemden umutlu 
olduklarını söyledi. 
İktidarıyla muhalefe-
tiyle yıpranma payı 
ve ek göstergelerin 
emekliliğe yansıma 
gibi konularda aynı 
görüşlerin paylaşıldı-
ğını hatırlatan Töke, 
bu konuların çözül-
mesi konusunda yeni 
dönemden umutlu 

olduklarını belirterek şunları 
söyledi, “Herkesin gündeminde 
olduğu için Meclis’te de buna 
dair çalışmaların yapılacağına 
inanıyoruz. Kamuda da liyakata 
bakılan, bilgiye, beceriye bakı-
lan bir sisteme de geçilmesini 
istiyoruz. Bu konuda da oldukça 
umutluyuz. Bizim tek beklen-
timiz kamuda liyakata, bilgiye, 
becerilere bakılması. Sağlıkta 
biliyorsunuz sistem hasta mem-
nuniyetine göre işliyor. Hastanın 
memnun olması için personelin 
de memnun olması lazım. Bizim 
yüzümüz gülecek ki personel 
hastaya gülsün. Böylelikle hem 
personel hem hasta memnun 
kalsın. Bunun için de liyakat ol-
dukça önemli. Liyakatı sağlamak 
için de mülakat olmasın. Mülakat 
sonuçta torpili getiriyor. Ben bu 
dönem yüzümüzün güleceğini 
düşünüyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti.  Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan sağlık sendikaları, talep 
ettikleri yıpranma payının ve ek göstergelerin emekliliğe yansıyacağı düzenlemenin getirilmesi konusunda oldukça umutlular

Yeni dönem sağlık getirecek

Zeynel Abidin Uysal Metin Töke 

Yeni dönemden beklentilerini değerlendiren sağlık sendikaları, yıpranma payının ve 3600 ek göstergelerin biran önce
verilmesini istiyor.Ayrıca sağlıkta şiddete ağır yaptırımlar getirilmesi de beklentiler arasında yer alıyor.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 28 Şevval 1439  -  Rûmî: 29 Haziran 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:46 05:31 13:02 16:53 20:21 21:58 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   21°C   34°C

Karaman             20°C 33°C 

Aksaray               20°C  35°C

Ankara                 20°C 34°C
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İlk etabının Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programına alındığı, fizibilite ve etüt çalışmalarının da tamamlandığı Konya Metro Proje-
si, seçimlerin de sona ermesiyle ihaleye çıkılıp ilk kazmanın vurulacağı günü bekliyor. Metronun toplam maliyeti ise 5 milyar TL 

Metro için ihale vakti!
Konya’nın en önemli projele-

rinden olan Metro Projesi, ilk kaz-
manın vurulmasını bekliyor. Proje 
konusunda önemli adımların atıldığı 
Metro Projesi’nin ilk etabının bu yıl 
ihaleye çıkarılıp projenin başlaması 
bekleniyor. 

Konya’nın önemli projelerinden 
biri olan Metro Projesi, gecikmeli 
olsa da adım adım hayata geçiriliyor. 
Selçuk Üniversitesi Kampüs - Beyhe-
kim - Yeni YHT Gar - Meram Beledi-
yesi Hafif Raylı Sistem Hattı (Kam-
püs Hattı) ile Necmettin Erbakan 
Üniversitesi - Yeni YHT Gar - Fetih 
Caddesi - Meram Belediyesi Hafif 
Raylı Sistem Hattının (Ring Hattı) 
olarak 2 etaptan oluşan Metro Pro-
jesi’nin ilk etabında fizibilite ve etüt 
çalışmaları tamamlanmış, projesi 
onaylanmıştı.  Metro Projesi’nin 1. 
aşaması olan 21.7 kilometrelik ve 22 
duraklı Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi kampüsü-Meram Belediyesi 
Ring Hattı’nda yaşanan bu gelişme-
lerin ardından son olarak geçtiğimiz 
yıl Kalkınma Bakanlığı yatırım prog-
ramına almıştı. 23,9 km uzunluğun-
daki Kampüs-YHT Garı-Meram Hat-
tın da çalışmaları sürüyor. 

5 MİLYARLIK PROJE!
Kalkınma Bakanlığı yatırım 

programına aldığı Konya Metro Pro-
jesi’nin ilk etabı için 18 milyon 206 
bin liralık bir kaynak ayırdı. Eski Baş-
bakan Binali Yıldırım Konya Metro 
Projesi’nin toplam maliyetinin 5 
milyar TL olduğunu söylemişti. Ay-
rıca Yıldırım bu yıl başında yaptığı 
açıklamada, Konya Metro Projesinin 
ilk etabının yapım ihalesinin de bu yıl 
içerisinde yapılacağını müjdelemişti. 

SEÇİM BİTTİ, KAYNAK VAR, 
KAZMA VAKTİ

Projesinin ilk açıklanmasının 
ardından aşamaları gecikmeli bir 
şekilde devam eden Konya Metro-
su için Konya, 2018 yılında kazma 
vurulmasını bekliyor. 2018 yılına 
seçim tartışmalarına giren ülke gün-
demi seçimlerin tamamlanması ve 
AK Parti hükümetinin yeniden Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde güçlü 
bir şekilde temsil hakkı kazanması, 
yatırımların kaldığı yerden hızlı bir 
şekilde devam edeceğinin göstergesi 
olarak değerlendiriliyor. 

AK Parti’ye en büyük desteği ve-
ren illerin başında gelen Konya’nın 

da metro hayalinin biran önce haya-
ta geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. 
Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın yıl-
başında metro için ilk kazmanın bu 
yıl vurulacağını açıklaması ve Kal-
kınma Bakanlığı’nın yatırım progra-
mına alıp projeye kaynak ayrılması 
da dikkate alınırsa, Konya Metro Pro-
jesi’nde ilk kazmanın vurulması için 
hiçbir engel görülmüyor. Seçimler-
den sonra hükümetin yatırımlara ve 
ekonomiye odaklanılacağının birçok 
defa vurgulandığı da düşünülürse, 
Konya Metro Projesi’nde ihaleye çı-
kılıp ilk kazmanın yakın bir zamanda 

vurulacağı umut ediliyor. 
2 ETAPLI PROJE

Konya Hafif Raylı Sistem Proje-
leri; Kampüs Beyhekim- Yeni Hızlı 
Tren Gari- Gar- Meram Belediyesi 
Hattı ile Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi- Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı 
-Fetih Caddesi -Meram Belediyesi 
Hattı’nı kapsıyor. Proje merkezi hü-
kümet tarafından gerçekleştirilecek.
Bununla birlikte Büyükşehir Beledi-
yesi de kılçık olarak tabir edilen hat-
larla metroya raylı sistemle ulaşım 
yatırımları gerçekleştirecek.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Metro Projesi’nin ilk etabında fizibilite ve etüt çalışmaları tamamlanmış, projesi 
onaylanmış, Kalkınma Bakanlığı yatırım programına alınmıştı. Proje şimdi yapım 

ihalesinin gerçekleşmesini bekliyor.
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Ali Karaçayır, Konyalı hemşehrilerini ağırladı
Romanya’da 25 yıldır üretim yapan Kon-

yalı hemşehrimiz, Konya ve Konyaspor sev-
dalısı Ali Karaçayır, Romanya’ya iş gezisi dü-
zenleyen Konyalı işadamı heyetini ağırladı. 

ASKON Konya Şubesi organizesi ile 
Romanya’ya giden işadamları ile yakından 
ilgilenen Karaçayır, firması Bauplast PVC’yi 
heyete gezdirdi. Gezi sonrası, firma Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Karaçayır ve beraberinde 
bulunan yöneticileri, Romanya ile ticaret hu-
susunda önemli tecrübelerini heyette bulu-
nan işadamları ile paylaştı. Ziyarette ASKON 
Başkan Yardımcısı Ali Süzgün, ev sahipliği 
ve ikramlarından dolayı Ali Karaçayır’a te-
şekkür ederek, çalışmalarında başarılar di-
ledi. Ali Karaçayır da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek, “Hemşerilerimiz 
ağırlamaktan mutluluk duyduk. Konya siz 
değerli işadamları sayesinde en güzel yerle-
re gelecektir”  diye konuştu. Program yemek 
ve sohbet ile devam etti.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Saliha-Ferhat Akkuş çiftinin kızı Aslı, Bedia-Ali  Meşin çiftinin oğlu Vehbi ile hayatını bir-
leştirdi. Genç çifti mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı, mutlulukları için dua etti 

Aslı ve Vehbi bir ömür 
mutluluğa ‘Evet’ dedi

Saliha-Ferhat Akkuş çiftinin kızı 
Aslı ile Bedia-Ali  Meşin çiftinin oğlu 
Vehbi düzenlenen düğün töreni ile 
dünya evine girdi. Umman Sadem 
Usta Kır Düğün Bahçesinde gerçek-
leştiren düğün törenine Akkuş ve 
Meşin ailelerin akrabaları, sevenleri 
ve dostları yalnız bırakmadı.  Misa-
firleri kapıda karşılayan Akkuş ve 
Meşin aileleri misafirleri ile tek tek 
ilgilenerek hayırlı olsun dilekleri ka-
bul ettiler. Düğüne katılan misafirler 
genç çift ile bol bol fotoğraf çektirdi. 
Misafirlere geleneksel Konya pilavı 
ikram edildi. Yenigün Gazetesi ola-
rak çıktıkları bu yolda Aslı ve Vehbi 
çiftine ömür boyu mutluluklar diler, 
beraberliklerinin Akkuş ve Meşin ai-
lelerine mutluluklar getirmesini Ce-
nab-ı Hakk’tan niyaz ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Sahil bandına bisiklet ve 
yürüyüş yolu yapılacak’

Beyşehir’de, göl kenarındaki 
sahil bandına bisiklet ve yürüyüş 
yolu yapılacak. 

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir Gölü sahil 
şeridinde yürütülecek yeniden dü-
zenleme çalışmalarıyla Vuslat Par-
kı’ndaki helikopter pisti ile İçerişe-
hir Mahallesindeki eski Hükümet 
Konağı arasındaki kesimin kauçuk 
zeminli bisiklet ve yürüyüş yolu 
haline getirileceğini söyledi. Yak-
laşık 2,5 kilometre mesafedeki kıyı 
şeridinde aydınlatma sistemi de 
kurulacağını belirten Özaltun, pro-
jeyle ilgili olarak, “Bisiklet ve yaya 
yolu projemiz 20, aydınlatma sis-
temi projemiz ise 25 Temmuz’da 
ihaleye çıkıyor. İhalenin ardından 
işi üstlenen firma tarafından ça-
lışmalar başlatılacak. Proje kapsa-
mında Sevgi Adası ile Jandarma 
burnu olarak bilinen bölgede ‘Bey-
şehir’ yazılı ışıklandırma sistemi de 
kurulacak. Çalışmaların tamam-

lanmasıyla birlikte göl kenarındaki 
sahil bandımızın çehresini değiş-
tirmiş olacağız. Çocuklarımız ve 
gençlerimiz için burada bisikletle-
riyle sürüş yapabilecekleri bir gezi 
alanı oluşacak. Ailelerimiz ve ziya-
retçilerimiz için göl kenarındaki bu 
yaya yollarında yürüyüş yapmak 
daha keyifli hale gelecek. Aydınlat-
ma sisteminin devreye girmesi ile 
birlikte akşam saatlerinde bu ala-
nın daha da hareketlilik kazanaca-
ğını düşünüyoruz. Sahil bandında 
bu maksatla 85 aydınlatma direği 
dikilecek. Vuslat Parkı girişini ise 
buz sarkması perde ışıklar aydın-
latacak. Amacımız, sahil bandımızı 
hem gündüz hem de gece daha 
güzel ve ilgi çekici bir hale getire-
bilmek. Çünkü bu kesim gerçekten 
Beyşehir kent merkezimizin vitrini 
konumunda bulunuyor. İlçemize 
şimdiden hayırlı olsun” diye ko-
nuştu. 
n İHA

Mühendis ve mimarlar mezuniyet heyecanı yaşadı
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
öğrencileri üçüncü dönem  mezun-
larını törenle uğurladı. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Spor ve Kongre 
Merkezinde gerçekleştiren mezu-
niyet törenine Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimar-
lık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Meh-
met Emin Aydın, akademisyenler 
ve öğrencilerin aileleri katıldı.
KAPIMIZ SİZLERE HER ZAMAN AÇIK 

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Meh-
met Emin Aydın, “2017-2018 Mü-
hendislik- Mimarlık Fakültesi ola-
rak üçüncü dönem mezunlarımızı 
veriyoruz. Mühendislik – Mimarlık 
mesleği ülkenin kalkınması, geliş-
mesi için en önemli katkıyı verecek 
meslektir. Siz de bu katkıyı verecek 
şekilde donanımlı olarak mezun 
oldunuz. Sizden beklenen hizmeti 
yapacağınıza inancım tamdır. Biz 
hocalarınıza  her zaman danışabi-
lirisiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. 
Çalışmalarınızda başarılar diliyo-
rum. Aileleriniz bu zamana kadar 
sizlere destek oldular. Bundan son-
rada sizlere destek olmaya devam 
edecekler. Sizlerden anne ve baba-
nıza saygıda kusur etmemenizi rica 
ediyorum. Siz mühendis ve mimar-
larımızın toplumsal ve küresel so-

runlara çözüm getiren yaklaşımlar 
sergilemek durumundasınız. Bizi 
unutmayın, bizim size kapımız her 
zaman açık” ifadelerini kullandı. Tö-

ren, öğrencilere mezuniyet belgele-
rin verilmesi ve kep atma töreni ile 
sona erdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın
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Davutoğlu ve Babacan Hadim’i ziyaret etti
Eski Başbakan Ahmet Davutoğ-

lu, eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan 
ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili 
Abdullah Başcı, Hadim ilçesini zi-
yaret etti. Davutoğlu, Babacan ve 
Başcı, ilk olarak ilçede bulunan Hz. 
Hadimi Türbesine giderek dua etti. 
Daha sonra Yerköprü Şelalesi ve 
yapımı devam eden Eğiste Viyadü-
ğünü gezen Davutoğlu ve Babacan, 
vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf 
çektirdi. Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu da Davutoğlu ve 
Babacan’a yatırımlar hakkında bilgi 
verdi. 
n AA

Seydişehir Belediyesi, mahalle-
lerde asfaltlama çalışmalarını sürdü-
rüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, Alaylar Mahallesi caddele-
rindeki 4 kilometrelik yol ağında as-
faltlama çalışmasına başladı. 

Programları dahilinde sıcak as-
falt serdiklerini belirten Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, bu yıl 
ilçe sınırları içerisinde sıcak asfaltla 
tanışmamış mahalle bırakmayacak-
larını dile getirdi.

Asfalt hizmetlerine ara verme-
den devam ettiklerini kaydeden Tu-
tal, şöyle konuştu:

“Belediye olarak asfaltlama hiz-
meti konusunda 4 yıldır canla başla 
çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bun-
da zerre kadar şüphesi olmasın. İh-
tiyaç olan her yere asfalt hizmetini 
götürmeye devam edeceğiz. Vatan-
daşlarımızın trafikte rahat etmesi ve 
huzurlu bir ortamda yaşamaları için 
asfaltlama çalışmalarına hızlı bir şe-
kilde devam ediyoruz. İlçemizi mo-
dern bir görünüme kavuşturacağız.”
n AA

Selçuk ve Akdeniz’den
Almanya’ya bilimsel çıkarma

Selçuk Üniversitesi ve Akdeniz 
Üniversitesi, Türk-Alman İlişkileri 
alanında çalışma yapan akademis-
yenlere 600 yıllık Würzburg Julius 
Maximilians Üniversitesi’nde bi-
limsel sunum yapma imkânı sağ-
layacak.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona 
erişinin 100. Yılında Türk-Alman 
ilişkilerini çok çeşitli alanlarda bi-
limsel platforma taşımayı amaç-
layan 3. Uluslararası Türk-Alman 
Sempozyumu tarihi dokusu ile 
tanınan Würzburg şehrindeki 600 
yıllık geçmişi olan Julius Maximi-
lians Üniversitesi’nde yapılacak. 
İkili ilişkileri ve ortak geçmişi bi-
limsel platforma taşımak için 8-11 
Kasım’da Almanya’nın Würzburg 
şehrinde bir araya gelecek aka-
demisyenler sempozyuma yoğun 
ilgi gösteriyorlar. Tarihi dokusu ile 
öne çıkan saraylar ve şatolar şehri 
Würzburg’da yapılacak sempoz-
yum Birinci Dünya Savaşı’nın biti-
şi anısına ortak tarihin çok boyut-
lu ilişkilerine dikkat çekerek son 
yüzyıldaki Türk-Alman ilişkilerini 
bilimsel anlamda ortaya koymayı 
amaçlıyor. 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Akde-
niz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Ünal yaptıkları ortak açık-
lamada, “Türk-Alman ilişkileri her 
yönüyle özel, geniş ve kendileri 
dışındaki dönem ve oluşumları da 
etkileyecek bir güce sahiptir. Kökü 
asırlara dayanan ikili ilişkilerinin 
bilim dünyasının değişik alanla-
rında ortak iz ve etkilerini de gör-
memiz mümkündür. Almanya ile 
Türkiye arasında var olan ilişkiler 
bilim insanları arasında daha da 
güçlüdür. Bunların ortaya çıkarı-
larak gelecek kuşaklara doğru ve 
kaynaklı olarak aktarılması üniver-
sitelerimizin asli görevidir. Selçuk 
ve Akdeniz Üniversitesi olarak çok 
çeşitli sahalardaki bilim insanla-
rımızı sempozyuma bildiriler ile 
katkı sağlamalarını bekliyoruz” 
dediler. Alman Üniversitesi Wür-
zburg ile bilimsel etkinlik yapma-
nın önemini birlikte vurgulayan 
Rektörler Prof. Dr. Şahin ve Prof. 
Dr. Ünal, “Maximilians Üniver-
sitesi 1402 yılında kurulmuş Al-
manca dil havzasının çok önemli 
bir bilim merkezidir. Bu üniversi-
tenin akademisyenleri 14 Nobel 
ödülü almıştır. Ayrıca sempozyu-
ma ciddi anlamda katkı vererek 
koordineyi sağlayan Almanya IKG 
Enstitüsü ile yaptığımız iş birliği 
özellikle genç akademisyenleri-
miz için önemli bir fırsattır. Bilim 
insanlarının asli görevi kendi alan-
larında öne çıkmaktır. Başarılı ol-
manın yolu, uluslararası platform-
larda çalışmalarını sergilemektir. 
Türk-Alman ilişkileri elbette geniş 
sahalara yayılmıştır ama en önem-
lisi bilim insanlarının buluştuğu 
platformlardır. İki milletin bilim 
tarihine baktığımızda Anadolu’da-
ki binlerce kilometrelik demiryo-
lunda mühendisliği, Haydar Paşa 
Limanı’nda mimariyi, Cumhuri-
yet döneminde şekillenen Hirsch 
iktisad Kanunlarını ve Ernst Reu-
ter gibi Türk dostlarını görürüz. 
Bilim alanındaki en uzun geçmişi 
Almanlar ile yürüdüğümüzü ve 
batıdan Türkiye’ye giren teknolo-
jinin tamamına yakının Almanlar 
üzerinden ülkemize ulaşması da 
iki ülke akademisyenlerini birlikte 
çalışmaya zorlayan önemli bir ger-
çektir. Türk-Alman bilim tarihinde 
iz bırakmak isteyenlere Uluslara-
rası 3. Türk-Alman Sempozyumu 
kanalı ile çalışmalarını gelecek ne-
sillere ulaştırma imkânı veriyoruz” 

şeklinde konuştular.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ 
İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Akde-
niz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Ünal’ın özel bir önem 
verdikleri Uluslararası 3. Türk-Al-
man Sempozyumu için kendi 
üniversitelerinde rektör yardım-
cıları ve dekanlar düzeyinde özel 
bir ekip oluşturdukları belirtildi.
Sempozyum koordinasyonunu 
yapan Almanya IKG Enstitüsü 
Başkanı Dr. Latif Çelik ise yaptığı 
açıklamada Türk ve Alman aka-
demisyenlerin Antalya’da bilim-
sel değerlendirmeler için yakında 
bir araya geleceklerini belirterek, 
“İki ülke akademisyenleri arasın-
daki iş birliğinin giderek artması 
Türkiye ve Almanya arasındaki 
aydınlık geleceği işaret etmekte-
dir. Türk-Alman Bilimsel iş birliği 
arttıkça bunun her sahada olumlu 
gelişmeleri de beraberinde geti-
receğine inanıyoruz. Her 3 yılda 
bir Türkiye ve Almanya’da dü-
zenlediğimiz sempozyumlar ile iki 
ülkenin bilim insanlarını bir araya 
getiren bilimsel platformları haya-
ta geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Başkan Hançerli, 
Karatay’ın AK Parti’ye desteğinin 24 Haziran Seçimleri’nde de yine rekor düzeyde devam ettiğini söyledi 

‘Yeni  hükümet modeli 
yeni ufuklar açacak’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, 24 Haziran Seçimleri  
ve Cumhurbaşkanlığı  Seçimleri-
ni değerlendirmek üzere AK Parti 
Karatay İlçe Teşkilatını ziyaret etti.  
Başkan Mehmet Hançerli, bu kap-
samda AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç  ve  AK Parti Karatay 
İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Er-
söz ve Yönetimi Kurulu Üyeleri ile 
görüştü.  

“YENİ SİSTEM YENİ 
UFUKLAR AÇACAK”

Karatay’ın AK Parti’ye bugüne 
kadar ki desteğinin 24 Haziran Se-
çimleri’nde de yine rekor düzeyde 
devam ettiğini söyleyen Başkan 
Hançerli, ‘’Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ne geçmiş bulu-
nuyoruz.  İnandığımız değerler ve 
AK Parti davası  için uzun yıllardır 
verdiğimiz çabamızı bu seçimler-
de de sonuna kadar ortaya koyduk 
ve Karatay’da yine yüksek bir oy 
oranına sahip olduk. Şehrin dört 
bir yanında bütün güçlerini ortaya 
koyarak çalışan Teşkilatımıza ve 
Kadın Kollarımıza özellikle teşekkür 
ediyoruz. Türkiye  konumu itibariy-
le batının her zaman göz hapsinde. 
Türkiye’nin yükselişine çelme tak-
mak isteyenleri Milletimiz ve dev-
letimiz; her hamlesiyle hayal kırık-
lığına uğratıyor. Ülkemize çizmeye 
çalıştıkları prangalı ve karanlık bir 
geleceğe karşı bu milletin evlatları 
bütün oyunları bozuyor. Bu nedenle 
herkesten daha fazla sorunu olan ve 
herkesten daha fazla çalışmak zo-
runda olan bir ülkeyiz. Yeni  Hükü-
met Modeli bu anlamda ülkemize ve 
bölgemize yeni ufuklar açacaktır. 24 
Haziran Seçimleri’nin ve Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nin va-
tanımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Sayın Sema Ersöz ve Yönetim Kuru-
lu’na bundan sonraki çalışmalarında 
başarılar diliyorum’’dedi.  

AK PARTİ GECE-GÜNDÜZ 
DEMEDEN ÇALIŞIYOR

Karatay’dan AK Parti’ye verilen 
yüksek oy oranından son derece 

memnun olduğunu söyleyen Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç 
‘’Karatay’da AK Parti herhangi bir 
oy kaybı yaşamadan yine çok büyük 
başarı göstermiştir. AK Parti Kara-
tay İlçe Teşkilatı  ve Karatay Bele-
diyesi bu amaçla seçim süresince 
yoğun ve aralıksız  çalışma göster-
miştir. Belediyemiz ve  teşkilatımız  
bütün çabasını ortaya koyarak Ka-
ratay’ın bütün noktalarında halkla 

buluşmuştur. Özellikle gece gün-
düz demeden hemşehrilerimize 
ulaşan Kadın Kolları’mıza teşekkür 
ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. 

KARATAY İLÇE TEŞKİLATINDAN 
BAŞKAN HANÇERLİ’YE TEŞEKKÜR

Karatay İlçe Kadın Kolları Baş-
kanı Sema Ersöz ise; “Kadın Kolları 
olarak Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı Başkan yapmak ve AK Parti’yi 
meclisteki birinci parti yapmak için 

verdiğimiz mücadelenin karşılığını 
almak bizim bütün yorgunluğumu-
zu aldı. Emeği geçen herkese te-
şekkür ediyoruz.” diye konuştu. AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç ve Karatay İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Sema Ersöz Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli’ye 
yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de sıcak asfalt çalışması

Prof. Dr. Mustafa Şahin

Prof. Dr. Mustafa Ünal

Dr. Latif Çelik

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 24 Haziran Seçimleri  ve Cumhurbaşkanlığı  
Seçimlerini değerlendirmek üzere AK Parti Karatay İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
12 Temmuz 2018 Perşembe  • Yıl: 10 • Sayı: 3392

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Hatıp Caddesi üzerinde yapı-
mı gerçekleştirilen, içerisinde kapa-
lı semt pazarı, halı saha, ticari alan-
lar, zabıta karakolu ve çok amaçlı 
salonların yer alacağı kompleks 
inşaatında incelemelerde bulundu. 
Başkan Toru, Meram’da yapılan 
yatırımlarda bölgelerin ihtiyacı olan 
donatıların bir arada toplandığına 
dikkat çekti. 

Meram Belediyesi tarafından 
Hatıp Caddesi üzerinde yapımı 
gerçekleştirilen, , içerisinde kapalı 
semt pazarı, halı saha, ticari alan-
lar, zabıta karakolu ve çok amaçlı 
salonların yer alacağı kompleksin 
inşaat çalışmaları sürüyor. Yıl so-
nuna tamamlanması hedeflenen 
komplekste incelemelerde bulunan 
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
BÖLGE SAKİNLERİNİN 

İHTİYACI OLAN ALANLAR BİR 
ARADA TOPLANIYOR

Başkan Toru, Meram’da yapılan 

yatırımların fonksiyonel olarak dü-
şünüldüğünü ifade ederken, “Har-
mancık, Karahüyük, Lalebahçe ve 
Gülbahçe Mahallelerinin ihtiyacı 
olan sosyal donatıların yer aldığı 

kompleks ve kapalı semt pazarı ile 
ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. 
Projemizde bu bölgemizin ihtiyacı 
olan kapalı semt pazarımız ile bir-
likte halı saha, ticari alanlar, zabıta 
karakolu ve beyler için çok amaçlı 
bir salonumuz bulunuyor. Toplam 
inşaat alanımız 5000 metrekare. 
Kompleksimizin yıl sonuna kadar 
tamamlanarak halkımızın istifade-
sine sunacağız. Meram Belediyesi 
olarak yaptığımız tüm projelerde 
tek bir fonksiyonu olan değil o böl-
genin ihtiyacı olan bütün alanları 
birleştirmeye çalışıyoruz. Burada 
da hem spor, hem sosyal tesis hem 
de kapalı semt pazarını birleştirerek 
büyük bir kompleksi inşa etmiş olu-
yoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

İki otomobil çarpıştı: 
1 ölü, 4 yaralı

Kontrolden çıktı, ağaca
çarpıp ters döndü 

Konya’nın Kulu ilçesinde seyir 
halindeki iki otomobilin çarpışma-
sı sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü, 
aynı aileden 4 kişi de yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, Kulu-Konya 
karayolunun Zincirlikuyu Mahal-
lesi kavşağında Ayhan Ç. idaresin-
deki 67 DZ 005 plakalı otomobil 
ile Enver K. (30) idaresindeki 42 M 
1520 plakalı otomobil çarpıştı. Ka-
zada, şarampole devrilen araçtaki 
sürücü Enver K. ile aynı araçta bu-
lunan Sevda K. (22), Umut K. (5), 

Rüzgar K. ve Muhammet K. (8) ya-
ralandı. Yaralılar olay yerine sevk 
edilen 112 Acil Servis ekiplerince 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Yaralılardan durumu ağır olan 8 
yaşındaki Muhammet K. hastane-
de yapılan müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Hayati tehlikesi ol-
duğu öğrenilen Rüzgar K. de Kon-
ya Beyhekim Devlet Hastanesine 
sevk edildi. Sürücü Ayhan Ç. ise 
gözaltına alındı.  
n HABER MERKEZİ

Karaman’da kontrolden çıkan 
bir otomobil yol kenarındaki ağaca 
çarparak ters döndü. Kazada karı 
koca yaralandı. Kaza, sabah saat 
08.30 sıralarında Larende Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Alınan bil-
giye göre, Kılbasan köyü istikame-
tinden Karaman’a gelmekte olan 
Abdullah Kocaoğlu’nun (71) kul-
landığı 70 AT 080 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu yol kena-

rındaki ağaca çarparak ters döndü. 
Kazada sürücü ile yanında bulunan 
eşi Emine Kocaoğlu (70) yaralandı. 
Vatandaşların yardımıyla ters dö-
nen araç içerisinden çıkarılan çift, 
çağrılan ambulansla kaldırıldıkları 
Karaman Devlet Hastanesinde te-
davi altına alınırken, sağlık durum-
larının iyi olduğu öğrenildi. 

Araç çekiciyle olay yerinden 
kaldırılırken, kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA 

Konya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Ayşe İşleyici, boşanan kadınların kendi soy 
isimlerini çocuklarına verebilmesi durumunun suistimal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti

‘Boşanan anneler çocuklarını 
silah olarak kullanmasınlar’
Konya Barosu Kadın Hakları 

Komisyonu Başkanı Ayşe İşleyi-
ci, boşanan kadınların kendi soy 
isimlerini çocuklarına verebilmesi 
durumunun suiistimal edilmeme-
si gerektiğine dikkat çekti. İşle-
yici, “Karşı tarafı rencide etmek 
için, ya da intikam duygusuyla 
bu davaları açmasınlar. Kendi soy 
isimlerini vermek için haklı bir 
nedenleri olsun. Çocukları silah 
olarak kullanmasınlar” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 
2015 yılında verdiği kararla, 
2012 yılında Diyarbakır’daki bir 
boşanma davasının ardından ço-
cuğunun velayetini alan annenin 
çocuğuna soyadını verememesini 
Anayasa’ya aykırı bularak yerel 
mahkemeye gönderdi. Üç yıllık 
hukuki sürecin ardından Yargı-
tay,  9 Nisan’da boşanan kadının 
velayeti kendisine verilen çocuğa 
kendi soyadını verebileceği kararı 
çıktı. Boşanan kadınlar, çocukla-
rına kendi soy isimlerini verebil-
mek için aile mahkemelerine baş-
vuracak.

Kararı değerlendiren Konya 
Barosu Kadın Komisyonu Başkanı 
Ayşe İşleyici, “Her isteyen, istedi-
ği gibi soyadını velayeti altında-
ki çocuğa veremeyecek. Bunun 
için önce bir dava açılması lazım. 
Dava açıldığı zaman da bu konu-
da haklı bir gerekçesi olması la-

zım. Haklı bir gerekçesi olmadan 
da bu yönde bir değişiklik yapıla-
maz. Yargıtay kararının gerekçe-
sinde de çocuğun menfaati, yani 
çocuğun üstün yararı gözetilir 
diyor. Çocuğun üstün yararı bunu 
gerekli kılıyorsa çocuğun soyadı 
değiştirilebilecek. Yani kararın 
özeti bu. Anne dava açarken han-
gi gerekçelerle bu soyadı değişik-
liği istediğini belirtecek. İncele-

me yapılırken, eğer çocuk idrak 
yaşındaysa çocuğa da görüşleri 
sorulacaktır. Hangi gerekçelerle 
soyadı değişikliği istendiği soru-
lacaktır ve mahkeme gerekçeleri 
yeterli görürse velayet altındaki 
çocuğun annesinin soyadını vere-
bilecektir” dedi.

‘ÇOCUKLARI SİLAH OLARAK 
KULLANMASINLAR’

Kararın, kadın-erkek eşitliği 

yönünden atılmış çok doğru bir 
karar olduğunu söyleyen Ayşe 
İşleyici, şöyle konuştu: “Soy ismi 
değişikliği için mahkeme kararı 
ve haklı bir neden olması gere-
kiyor. Bu uygulamayı da bundan 
sonra göreceğiz, tepkiler olacak-
tır mutlaka. Bu karar, kadın-er-
kek eşitliği yönünden atılmış çok 
güzel bir adım. Cinsiyete dayalı 
kanundaki farklılıkların düzel-
tilmesi gerektiğini zaten biz her 
platformda söylüyoruz. Bu da 
bu konuda atılmış çok güzel bir 
adım. Bu konuda ailelerin, özel-
likle çocukların menfaati konu-
sunda dikkatli olmalarını tavsiye 
ediyorum. Sırf karşı tarafa zarar 
vermek amacıyla, karşı tarafı 
rencide etmek amacıyla böyle 
davalar açmasınlar. Gerçekten 
çocuk için yararlı olabilecek ya 
da çocuğun psikolojisini düzel-
tilecek bir durum söz konusu 
ise ancak bu şekilde bir talepte 
bulunsunlar. Değilse sırf karşı 
tarafı rencide etmek için böyle 
bir adım atmasınlar. Gerçekten 
haklı biri nedenleri olsun. Ço-
cukları arada yıpratacak işlemler 
yapmasınlar. İntikam duygusuy-
la hareket etmesinler. Çocukları 
bir silah olarak kullanmasınlar 
Benim ebeveynlere tavsiyem 
budur.”
n AA

Meram’da ihtiyaca göre fonksiyonel yatırım

Ev almak için gelen gurbetçinin 
cipinden 100 bin lirayı çaldılar

Otomobiliyle seyir halindeyken 
ruhsatsız tabancasıyla intihar etti

Kimliği henüz belinlenemeyen 
2 hırsız, ev almak için bir inşaat fir-
masına gelen gurbetçi Abdülkadir 
Başaran’ın (45) cipinin arka camını 
kırarak, 100 bin lirayı çalıp kaçtı.

Olay, saat 10.45 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Sancak Ma-
hallesi’nde bir inşaat firmasının 
önünde meydana geldi. İddiaya 
göre, gurbetçi Abdülkadir Başa-
ran, merkez Karatay ilçesi Büsan 
Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 
bankadan çektiği 100 bin lirayı, 
BS-16465 İsviçre plakalı cipinin 
bagajına koydu. Başaran, daha 
sonra ev almak için inşaat firma-
sına gitti. Aracını firmanın önüne 
park eden Başaran, bir süre sonra 
dışarı çıktığında cipin arka camı-
nın kırıldığını ve içinde parasının 
bulunduğu çantanın çalındığını 
fark etti. Firma yetkililerinin ihbarı 

üzerine olay yerine çok sayıda polis 
ekibi sevk edildi. Güvenlik kame-
rası görüntülerini inceleyen polis, 
sahte plakalı bir otomobille cipin 
yanına yanaşan ve başlarında ka-

püşon bulunan 2 hırsızın camı kır-
dıktan sonra parayı alıp kaçtığını 
tespit etti. Polisin olayla ilgili soruş-
turmasının sürdüğü belirtildi.
n DHA

Otomobiliyle seyir halindey-
ken, ruhsatsız tabancasını kalbine 
dayayıp, ateşleyen Ali B. (32) ya-
şamını yitirdi. Ali B.’nin intiharıyla 
kontrolden çıkan otomobil, taklalar 
atarak, şarampole devrildi. Olay, 
saat 14.30 sıralarında, Konya- 
Seydişehir yolunun 34’üncü kilo-
metresinde meydana geldi. Ali B. 
yönetimindeki 70 BH 697 plakalı 
otomobil, iddiaya göre, kontrolden 
çıkıp, taklalar atarak, şarampole 
devrildi. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrol-
de, Bilici’nin yaşamını yitirdiğini 
belirledi. Ekipler, Bilici’nin, kaza 
nedeniyle değil; otomobilde bu-
lunan ruhsatsız tabancasını kal-
bine dayayıp, ateşlemesi sonucu 
öldüğünü tespit etti. Ali B.’nin, 
uzman çavuşluktan ayrılarak, baş-

ladığı besicilikte para kaybettiği 
ve bu nedenle psikolojik sorunlar 
yaşamaya başladığı öğrenildi. Ali 
B.’nin cansız bedeni, olay yerinde-

ki incelemelerinin ardından otopsi 
için morga götürüldü. Polis, olayla 
ilgili soruşturma başlattı. 
n DHA

Ayşe İşleyici
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‘Adımlarımızı korkarak, bilinçli atıyoruz’
Yükseklik korkusu olanların 

yapamayacağı zorlu mesleklerden 
minare ustalığını icra edenler, ce-
saretleriyle görenleri hayrete düşü-
rüyor. İslam beldelerinin işaretle-
rinden camilerin ayrılmaz parçaları 
minareler, estetik görünümleriyle 
ibadethanelere ruh ve anlam katı-
yor. Ramazan ayında mahyaların 
asıldığı minarelerin yapımı zorlu 
bir süreç gerektiriyor. Minare usta-
ları, metrelerce yükseklikte ekmek 
parası kazanmanın mücadelesini 
veriyor.

Minarenin dökülen boyası, 
külahının tamiri için metrelerce 
yükseğe çıkıp işlerini en iyi şekilde 
yapmaya çalışan minare ustalarının 
sayısı ise gün geçtikçe azalıyor.

Metrelerce yükseklikte ekmek 
parası kazanmanın mücadelesi-
ni verenlerden biri de Konyalı Ali 

usta... Minare ustası Ali Kuranel, 
cesaretiyle  görenleri hayrete dü-
şürüyor.

Mesleğin zorluklarını AA mu-
habirine anlatan Kuranel, 10 ya-
şında babasının yanında mesleğe 
başladığını, yaklaşık 30 yıldır korku 
ve tereddüt göstermeden iskeleye 
çıktığını söyledi.

Kuranel, bugüne kadar 700’ün 
üzerinde minarenin yapımında bu-

lunduğunu belirterek “Yurt içinde 
25 metre ile 72 metre yüksekliğin-
de minareler yaptık. Köy camilerin-
deki minareler 25 metreden baş-
lıyor, tek şerefeli oluyor. Mahalle 
camileri ise 25 ila 50 metre yüksek-
liğinde çift şerefeli olur. Merkezileri 
ise 50 ve üzeri olmak üzere üç şe-
refeli inşa ediyoruz.” diye konuştu.  

Türkiye’de ve dünyada çok az 
meslektaşının kaldığını anlatan Ku-

ranel, şöyle devam etti:
“Bize ‘minareci’ diyorlar. Mi-

nare ustası aslında sanatkardır. Az 
bulunur. İşinin her branşını bilmek 
zorundadır. Beton, demir, kalıp ve 
hat süslemesini bilmek zorundadır. 
Bütün bu işleri usta yapar. Mina-
renin inşasında 3 kişi çalışıyoruz. 
Ekip işidir. Gittiğimiz yerde kalmak 
zorundayız. Dolayısıyla inşası bite-
ne kadar ailemizden ve evimizden 

uzak kalıyoruz. Sabah erken saat-
lerde başlayıp gün sonuna kadar 
çalışıyoruz. Yaz aylarında güneşin 
altında ter döküyoruz. İnşası bir ay 
ile 3 ay arasında sürüyor. Günde 
50-60 kez inip çıkmak zorunda ka-
lıyoruz. Sürekli inip çıkmaktan ba-
cak kaslarımız çok gelişmiştir, asla 
yağlanmaz.”

Kuranel, minarede çalışırken 
ekip iletişiminin iyi olması gerekti-

ğine işaret ederek şunları kaydetti: 
“Çünkü minare çok tehlikelidir. Bu 
minarede alemi takarken rüzgar, 
yıldırım ve yağışı gördüm. Kaza ve 
beladan uzak tutan şey korkudur. 
Sürekli tehlike altında çalıştığımız 
için adımlarımızı korkarak, bilinçli 
atıyoruz. Minare yaptığımız yerler-
de, özellikle yaşlı amcalar ve teyze-
ler sabahtan akşama kadar bizim 
için dua ederler. Gençler ‘Trilyon 
verseler oraya çıkmam’ diyor. Yap-
mak zorundayız, baba mesleğimiz, 
ekmek kavgası. Meslek hayatımda 
bir kaç defa tehlikeli anlar yaşadım. 
Çalıştığım bir minarenin zirvesinde 
alemi takarken yıldırım düştü. Fark 
edemedim, bir şey olmadı. Mina-
rede topraklama olduğu için zarar 
vermedi. Meslek hayatım boyunca 
hamdolsun hiçbir kaza yaşama-
dım.” n HABER MERKEZİ

15 Temmuz’da Konya’da 
toplu ulaşım ücretsiz

Sanatçı Ferhat Göçer,
Akşehir’de konser verdi

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 
Temmuz Şehitleri Anma, De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 
Büyükşehir Belediyesine ait toplu 
ulaşım araçlarının 16.00-06.00 sa-
atleri arası ücretsiz hizmet verece-
ğini duyurarak tüm Konyalıları 15 
Temmuz akşamı Mevlana Meyda-
nı’ndaki programa davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’ne ait otobüs ve tramvaylar 15 
Temmuz Şehitleri Anma, Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü’nde ücret-
siz olarak hizmet verecek. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 
Temmuz FETÖ ihanetinin Anado-
lu topraklarının görmüş olduğu en 
büyük ihanetlerden biri olduğunun 
altını çizerek, aziz Türk milletinin 
bu ihanete karşı birleşerek tarihte 
eşi benzeri görülmemiş şekilde bir 
kahramanlık destanı yazdığını vur-

guladı. 
15 Temmuz’un ikinci yıldö-

nümünde tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Konya’da da gün boyu çeşitli 
programlar düzenleneceğini kay-
deden Başkan Altay, hain darbe 
girişiminin ve darbeye karşı Türk 
milletinin zaferinin yıldönümü 
olan 15 Temmuz Şehitleri Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’n-
de saat 20.00’da Mevlana Meyda-
nı’nda başlayacak ve sabaha kadar 
devam edecek programlara herke-
si davet etti. 

Programa katılacak Konya-
lıların ulaşım konusunda sıkıntı 
yaşamamaları için 15 Temmuz 
günü toplu ulaşımda ek seferler 
konulduğunu, tramvayların yanı 
sıra otobüslerin de ana arterlerde 
sabaha kadar hizmet vereceğini 
kaydeden Altay, ulaşımın 16.00 - 
06.00 saatleri arası ücretsiz olaca-
ğını ifade etti. n HABER MERKEZİ

Toplumda büyük tepkilere neden olan çocuk istismarına karşı KTO Karatay Üniversite-
si Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bir öneri raporu hazırladı

Çocuk istismarına karşı
KTO Karatay’dan rapor

KTO Karatay Üniversitesi, ço-
cuk kaçırma, taciz ve cinsel istismar 
olaylarıyla ilgili rapor hazırladı. Son 
zamanlarda ülkemizin en büyük 
sorunlarından biri olarak karşımı-
za çıkan çocuk istismarı, çocukla-
rın psikolojik ve fiziksel gelişimine 
olumsuz etkileri ve bu durumun 
bilinmesi toplumun bilgilendirilme-
si büyük bir önem taşıyor. Sıklık-
la gündeme gelen çocuk kaçırma 
olayları ile ilgili olarak, KTO Karatay 
Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 
ve KTO Karatay Üniversitesi Çocuk 
Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin (KARÇEM) iş birliği ile 
bir öneri raporu hazırlandı. Raporda, 
çocuk kaçıranların genellikle çocuk-
luğunda aile içi şiddete maruz kaldı-
ğına ve olayları engellemek için aile 
ve topluma düşen görevlere dikkat 
çekildi.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal 
ve Beşerî Bilimler Fakültesi Sosyal 
Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Kamil Alptekin, soruna yönelik is-
tatistiklere dikkat çekerek şu açık-
lamalarda bulundu: “Sorun, yeni 
olmamakla birlikte görsel ve yazılı 
medya organlarınca görünür hale 
gelmiştir. Sorun, medyanın eleşti-
riye açık haber anlayışına veya tekil 
sapma davranışa indirgenemeyecek 
büyüklüktedir.TÜİK verilerine göre 
2008 yılından bu tarafa güvenlik 
birimlerine bildirilen kayıp çocuk 
sayısı 105 bini geçmiştir. Konya’da 
Adli makamlarca, Türk Ceza Kanu-
nu’nun 234. Maddesinde ifadesini 
bulan “Çocuğun Kaçırılması ve Alı-
konulması” suçuna dair son on yılda 
4 bin 140 dosya açıldığı bildirilmiş-
tir. Türkiye’de kayıp çocuk olayları, 
özellikle büyük şehirlerde ve yoğun 
göç alan şehirlerde daha fazla görül-
mektedir. Çocuk kaçırılma olayları; 
taciz, ihmal ve istismar davranışları 
iç içe geçmiş karmaşık bir görüntü 
çizmekte, normal dışı davranış ol-
manın yanı sıra sosyolojik, ekono-
mik, hukuki ve ahlaki boyutlar da 
içermektedir. Hızlı toplumsal deği-
şim içerisinde; bireyselliğin artma-
sı, evlilik ve karşı cins ilişki kalıpla-
rındaki değişimler, görsel ve yazılı 
kitle iletişim araçlarıyla cinselliğin 
yüceltilmesi, toplumsal sorumluluk, 
yardımlaşma ve dayanışma ruhu-
nun giderek zayıflaması, toplumu 
bir arada tutan değer yargılarındaki 
aşınma gibi pek çok sosyal olgu bu 
tür sapma davranışlarının birer ha-
zırlayıcısı olabilir mi? Soruna yönelik 
çok yönlü bakış açısı ve sorgulama 
arka planda duran büyük resmi gör-
memizi kolaylaştıracaktır.”

“YENİ HİZMET MODELLERİ 
GELİŞTİRMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Prof. Dr. Alptekin, çocuk kaçır-
ma olaylarının önüne geçebilmek 
için şu önerilerde bulundu. Alpte-
kin, “Böylesine karmaşık ve sonuç-
ları ağır olan bir soruna yaklaşım 
ve müdahaleyi düşünürken elbette 
önleyici ve koruyucu nitelikte ça-
lışmalara öncelik verilmelidir. Ço-
cuktan çok şey beklemek ve ona 
yüklenmek yerine anne-babalar, 
hatta öğretmenler önleyici ve koru-

yucu çalışmaların odağında olma-
lıdır. Faillere yönelik bir risk grubu 
çalışması tüm zorluklarına rağmen 
başlatılmalıdır. Çocuklara, ergenlere 
ve ailelere sunulan danışmanlık hiz-
metleri için sosyal hizmet merkezle-
rinden bağımsız kurumlara ihtiyaç 
vardır.”dedi

“ÇOCUK KAÇIRANLAR, 
ÇOCUKLUĞUNDA AİLE İÇİ ŞİDDETE 

MARUZ KALMIŞ OLABİLİR”
KARÇEM Müdürü Dr. Öğr. Üye-

si Hatice Yalçın, çocuğun ailedeki-
lerle her konuyu konuşabilmesi ve 
çocuğun fikirlerine saygı duyulması 
gerektiğine vurgu yaparak “Ebevey-
nler sadece iyi dokunuş-kötü doku-
nuş, özel bölgelerin öğretimi, ‘ha-
yır’ demeyi öğretmekle kalmamalı. 
Ebeveynler çocuğa yönelik türü ne 
olursa olsun şiddet içeren davranış-
lardan uzak durmalı; aşağılamadan 
ve alay etmeden çocukla konuşma-
lıdır. Çocuk kaçırma ya da istismar 
davranışını sergileyenler, daha çok 
çocukluğunda aile içi şiddete maruz 
kalanlardır; anne babasıyla sağlıklı 
iletişim kuramayanlar,özsaygısı ge-
lişmeyen kişilerdir. Cinsel istismar-
cıların yarısı, cinsel istismara uğra-
mış ve kötü bir çocukluk geçirmiş 
olan kişiler arasından çıkmaktadır” 
açıklamalarında bulundu.

“ÇOCUKLARA ALO 183, ALO 
150 BİMER HATTINI ÖĞRETİN”
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın, “Kötü 

niyetli olanların el atabileceği zayıf 
halka çocuklarımız olabiliyor. Bu 
nedenle ailenin çocuğuna sevgi ve 

güven vermesi, ilgilenmesi ve her 
konuda çocukla konuşabilmesi çok 
önemli. Her yaştaki çocuğa ALO 
183 Kadın ve Çocuk Sorunları Hattı 
ile ALO 150 BİMER Hattını öğretin” 
diye aileleri uyardı.

Çocuklara mahremiyet eğitimini 
doğru vermek için aile danışman-
lığının yaygınlaştırılması ve etkin 
hale getirilmesi gerektiğini belirten 
Yalçın, “Ailede tutarsızlık, baskıcı 
ortam veya aşırı hoşgörü varsa ve 
gelişim dönemlerine uygun sorum-
luluklar verilerek yaşam becerisi 
geliştirilmediyse çocuklar problem 
çözemez, doğru karar veremez. 
Böyle çocuklar çabuk kandırılır” diye 
konuştu.

ÇOCUK KAÇIRMA OLAYLARINI 
ENGELLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Raporda çocuk kaçırma olayları-
nın önlenmesi konusunda şu öneri-
ler sunuldu:

-Çocuk kaçırma suçunu engel-
lemek için evde, okulda ve sosyal 
ortamda güvenliğin sağlanması ge-
rekir. Çocuğun ne zaman, nerede 
ve kiminle olduğunu aile bilmelidir. 
Zaten evinde sevgi ortamı ve dosta-
ne bir etkileşim ile yetiştirilen çocuk, 
taciz ve istismarı kendiliğinden an-
ne-babasıyla paylaşacaktır.

–Çocuk sorun yaşadığında ai-
lesine danışamasa bile yardım için 
kime başvurabileceğini bilmelidir.

-Otogar, istasyon ve toplu taşı-
ma merkezlerinde yalnız görülen 
çocuklar takip edilmeli ve denetlen-
melidir.

-Şiddet içinde büyüyen çocuk 
zamanla şiddeti normal bir davra-
nış olarak görecektir. Bu nedenle 
toplumda herkes şiddet eğilimi gös-
teren kişileri bildirmeli, bu kişilerin 
belli bir plan kapsamında eğitimi 
ve denetiminin yapılmasına herkes 
katkı sağlamalıdır.

-Okullarda problemli öğrencile-
re, okul yönetimi ve öğretmenler ta-
rafından ev ziyareti yapılmalı ve ye-
tişkinlik hayatında sapkın davranış 
gösterip göstermediği izlenmelidir.

-Okullarda rehberlik saatlerinde 
çocuklara duygudaşlık gelişimi, so-
rumluluk, iş birliği, dayanışma, ar-
kadaş edinme gibi konularda kalıcı 
ve verimli etkinlikler yapılmalıdır.

-Kayıp çocuklar bulundukların-
da aile ve çocuk uzun süreli uzman 
yardımı almalıdır.

ÇOCUK KAYBOLDUĞUNDA 
NE YAPILMALI

KTO Karatay Üniversitesi ta-
rafından hazırlanan raporda bir 
çocuğun kaybolmasını takip eden 
ilk günlerin, çocuğun bulunması 
ve güvenli bir şekilde eve dönmesi 
açısından en kritik süreç olduğu da 
belirtildi.

İlk 24 saat içinde çocuğun ka-
yıp olduğu yetkililere hemen bildi-
rilmelidir. Yetkililer eve ulaşana ve 
delilleri toplayana kadar eve giriş 
çıkışlar sınırlanmalı; ev ve çocuğun 
eşyalarına dokunulmamalı, eşyala-
rın yeri değiştirilmemelidir. Görev-
lilere çocuğun kaybolmasıyla ilgili 
tüm olaylar ayrıntılı anlatılmalı; ço-
cuğun nerede olduğuna dair ipucu 
sağlayabilecek tüm bilgiler veril-
melidir. Telefonlara bakacak bir kişi 
belirlenip tüm görüşmeler ayrıntılı 
not edilmelidir. Çocuğu kaybolan 
ailenin dinlenmesi, iyi beslenmesi, 
psikolojisini destekleyen uzman yar-
dımı alması gerekir. İkinci 24 saat 
içinde çocuğu görmüş olabilecek 
herkes ve medya görüşmeleri, te-
lefonları da kapsayacak şekilde tüm 
ayrıntılar değerlendirilmelidir. Şan-
taj girişimleri mutlaka yetkililere bil-
dirilmelidir. Arayan bilgisi ve arama 
bekletme özelliği olan ikinci bir tele-
fon edinilebilir. Eğer kaçırılan çocuk 
bulunursa mutlaka uzman desteği 
alınmalı ve sonrasında da aile danış-
manlığı desteği sürdürülmelidir.
n HABER MERKEZİ

Ünlü Sanatçı Ferhat Göçer, 59. 
Uluslararası Akşehir Nasreddin 
Hoca Şenliği kapsamında Akşe-
hir’de konser verdi.  Konser alanını 
saatler önce dolduran Akşehirliler, 
konser öncesi ünlü showman ve 
sunucu Doğukan Alsay’ın şovuyla 
coştu. Hareketli müzikler, yarış-
malar ve şovuyla Akşehirlilere ha-
reketli dakikalar geçirten Alsay’ın 
şovunun ardından Ferhat Göçer 
sahne aldı. Ferhat Göçer slow şar-
kıları ile başladığı konserinde daha 
sonra seyirciyle birlikte hareketli 
şarkıları seslendirdi. Akşehir’deki 
seyirciye ve kalabalığa hayran kal-
dığını söyleyen Göçer, “Akşehir’de 
muhteşem bir atmosfer var, başka 
yerlerde de konserler veriyoruz 
ama burası bir başka. Bundan son-
ra gideceğimiz yerlerdeki konserler 

buraya göre sönük kalacak” dedi.  
Seyirciyle düet yaparak şarkılarını 
söyleyen ve sahnede 2 saat kalan 
sanatçıya konser sonunda Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya ta-
rafından plaket takdim edildi. 59. 
Uluslararası Akşehir Nasreddin 
Hoca Şenliği’nin bu konser ile son 
bulduğu söyleyen Başkan Akkaya, 
şenliğe katkı sağlayan ve emek ve-
ren herkese teşekkür etti. Şenliğe 
sponsor olan şirketin yetkilisi Muh-
sin Makascı’ya da Belediye Başkanı 
Salih Akkaya tarafından plaket tak-
dim edildi.  Konser sonunda Baş-
kan Akkaya ve sanatçı Ferhat Gö-
çer seyirciyle birlikte selfie çektirdi. 
Konseri yaklaşık 7 bin kişi izlerken 
konser bitiminde havai fişek göste-
risi de yapıldı.
n İHA

Yükseklik korkusu olanların yapamayacağı zorlu mesleklerden minare ustalığını icra edenler, cesaretleriyle görenleri hayrete düşürüyor.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın Prof. Dr. Kamil Alptekin
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

p UNİVERSAL TORNA 
PRES USTALARI ve
İyi derecede İngilizce bilen, 

p MAKİNA MÜHENDİSİ 
alınacaktır.

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

Tel: 0 332 345 48 20

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.



 12 TEMMUZ 2018 9İLAN

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

- KALİTE KONTROL BİRİMİNDE
ÇALIŞACAK ELEMAN ALINACAKTIR.

TELEFON: 0 332 239 14 20

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

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

Selçuklu/Konya

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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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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.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere ;

BAYAN
BAKLAVACI

alınacaktır.

Adres: Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi 
Caddesi No: 1/A Meram/KONYA
İrtibat: 0332 320 11 22

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KARAMEL PASTA
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ZAYİ
B Sınıfı Ehliyetimi Kaybettim, hükümsüzdür.

YAŞAR SALMAN

Z-368

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

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

Karadeniz yaylalarında terör ör-
gütü PKK’ya yönelik operasyon sü-
rerken, “Bizi biran evvel çıkartın” 
diyen teröristlerin çaresizliği telsiz 
konuşmalarına yansıdı. Uzman Ça-
vuş Ali Cevizci’yi şehit eden grubun 
başında olan ve telsizde ‘Zap’ kod 
adını kullanan ‘Türk Tarık’ kod adlı 
Barış Öner ve yanındaki ‘Aras’ kod 
adlı Aras Aslan ile kimliği tespit edil-
meye çalışılan diğer örgüt üyesi her 
yerde aranıyor. Bölgede iyice sıkışan 
bölücü terör örgütü üyelerinin çare-
sizliği ise telsiz konuşmalarına yan-
sıdı. PKK’lılar telsiz konuşmalarında 

her yerde askerin olduğunu ve böl-
geden biran evvel çıkmak istedikle-
rini dile getirdi. Bursa ‘Timsahlar’, 
Ankara ‘JÖAK’, Bulancak ‘Kartallar’ 
timleri ve Polis Özel Harekat timleri 
tarafından sürdürülen operasyonla-
ra Diyarbakır ve Tunceli’den gelen 
‘Süper Kobra’ savaş helikopterleri de 
destek veriyor. Öte yandan, bölgede 
bulunan askerlere ise vatandaşlar 
adeta gözü gibi bakıyor. Askerlerin 
sabah kahvaltısı, yemek gibi ihtiyaç-
larını vatandaşlar sırayla hazırlaya-
rak sofralar kuruyor.  
n AA

PKK’lılar yalvardı:
Bizi biran evvel çıkartınİçişleri Bakanlığı, Osmaniye 

Amanos Dağlarında emniyet is-
tihbarat ve jandarmanın ortak 
operasyonu ile 11 terörist, Di-
yarbakır’da 3 terörist, Şırnak’ta 
4 terörist olmak üzere toplam 18 
teröristin etkisiz hale getirildiği-
ni açıkladı. İçişleri Bakanlığından 
yapılan yazılı açıklamada, “Os-
maniye Amanos Dağlarında em-
niyet istihbarat ve jandarmanın 
ortak operasyonu ile 11 terörist, 
Diyarbakır’da 3 terörist, Şırnak’ta 
4 terörist olmak üzere toplam 18 
terörist etkisiz hale getirilmiştir. 
Operasyonlar devam etmektedir” 
denildi.  n İHA 

PKK’ya darbe, 18 terörist öldürüldü
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T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2017/101 SATIŞ
DÜZELTME İLANI

Memurluğumuzun yukarıda yazılı satış dosyasında; 12/04/2018 tarihli satış ilanında satışa konu 
taşınmazda 14 Bağımsız bölüm yazılmış isede; Satışa konu taşınmazdaki Bağımsız Bölümün 4 
olduğu ve 4 Bağımsız Bölüm nolu Mesken nitelikli taşınmazın satılacağına dair düzeltme ilanıdır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 836466

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ GÖKKUŞAĞI AVMDE KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Yüz Ölçümü (m²) Kapı No Kiralan Cinsi Yıllık Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Son Teklif Tarihi Son Teklif Saati İhale Tarihi İhale Saati

1 20 60 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:00
2 20 61 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:05
3 20 62 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:10
4 20 63 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:15
5 20 64 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:20
6 20 67 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:25
7 20 68 Turizm/Seyahat Acentesi/Bilet Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:30
8 20 69 Araç Kiralama (Rent a Car) 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:35
9 20 70 Çiçekçi 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:40
10 20 71 Gözlük/Optik Malzeme/Saat Satışı 27.000,00 6.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:45

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 836308

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ KEYKUBAT KÖŞK AVMDE KİRALANCAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Yüz Ölçümü (m²) Kiralan Cinsi Yıllık Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Son Teklif Tarihi Son Teklif Saati İhale Tarihi İhale Saati

1 38,50 Waffle/Çiğ Köfte Satışı 15.000,00 3.750,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:50
2 13,75 Ayakkabı/Çanta/Kemer Satış ve Tamiri 10.000,00 2.500,00 23.07.2018 15:00 24.07.2018 09:55

1- Üniversitemiz Alaeddin Keykubat Kampüsü içerisinde kalan ve aşağıda listede ihale tarih 
ve saatleri ile belgelerini teslim edeceği tarih ve saatleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya 
verilecektir.  
2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Rektörlük (merkez) binasında yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartname Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. Ancak ihaleye 
katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 20,00 TL. bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 
5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.                
4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatlerde aşağıda istenen belgelerle 
birlikte Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
4.1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna, tüzel kişi olması halinde ise T.C. 
kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olduğuna dair belge
4.2- Türkiye›de tebligat için adres beyanı
4.3- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge;
  a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı 
olduğunu gösterir belge
  b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil 
Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri 
veya bu hususları gösteren belgeler
  c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve 
(b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını 
ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan 
alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
4.4- İstekliler, AVM’de bulunan ve bu şartnamenin 2 inci maddesinde iştigal konuları belirtilen 
taşınmazdan ihale sonucunda uhdesinde kalanlarla ilgili olarak mevcut işin devamı için zorunlu olan 
mevcut malzeme (demirbaş) bedellerinin kayıtlı değer üzerinden amortisman payı düşüldükten sonraki 
kısmını rayiç bedel üzerinden ödemeyi taahhüt edeceklerdir.

4.5- İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize 
borçlarının bulunmadığını ve belgeleyeceklerdir.
4.6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini 
vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve 
(b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 
4.7- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini/beyannamesini vermek.
4.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi 
ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen 
veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
4.9- İhale tarihi itibariyle vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
4.10- İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge 
vermek.
4.11- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont, makbuz ve/veya idare tarafından verilen 
tutanak ile belgelendirilecektir).
4.12- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını ya da aslı idarece görülerek onaylanmış olanı veya 
noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
4.13- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri (Verilen tekliflerin geçerlilik 
suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olarak değerlendirilecektir)
4.14- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminatı yatırmış olmaları veya en az 90 gün 
süreli banka teminat mektubunu vermeleri şarttır.
5- İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
6- İstekliler hazırladıkları evrakları Satınalma Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim 
edeceklerdir. 
7- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Yeni sistemin ilk 
Başkanı Erdoğan ilk 
kabinesini de açık-
ladı. 16 sandalyeli 
hükümetin hemen 
tüm bakanları, atan-
dıkları konunun için-
den gelmiş, uzman 
insanlar..

Son Başbakan 
Binali Yıldırım kabi-
nesindeki yerlerini 
koruyan Üç Bakan, 
Süleyman Soylu, Abdulhamit 
Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu da da-
hil..

Özellikle güvenlik ve savun-
ma güçlerimizi örümcek gibi 
sarmış Fetöcülerin ayıklanması 
tamamlanmamışken ve PKK ile 
mücadele yoğun şekilde devam 
ederken, İçişleri ve Adalet bakan-
larının değişmemesi, Erdoğan'ın 
seçiminin "Teknik" olduğunu 
gösteriyor.

Bir yandan bizi yıllardır çocuk 
gibi oyalayan Avrupa Birliği'ne, 
bir yandan artık fazla değeri 
kalmayan NATO'ya karşı çıkar-
ken, "İpek Yolu" gibi muazzam 
bir proje ile yüzümüzü Doğu'ya 
döndük. İsmet Paşa "O zaman 
dünya yeniden kurulur. 

Türkiye de bu yenidünyada 

yerini alır" de-
mişti.

Erdoğan'ın 
kurulmasın-
da önemli rol 
oynadığı bu 
yenidünyada 
gelişmeler hız-
la devam eder-
ken, Dışişleri 
Bakanı'nı de-
ğiştirmeme-
sinden doğal 

ne olabilirdi? Yani o da teknik bir 
atama..

Bu yeni Dünya'nın kurulu-
şunda en önemli rolü oynayan 
"İpek Yolu Projesi" mimarların-
dan Berat Albayrak'ın, ekono-
mi sorumlusu olması da öyle..

Gelelim dışardan atamalara..
En Teknik atama olarak gö-

rülen şey, Genelkurmay Başka-
nı'nın, Savunma Bakanı yapılma-
sı. Bu bir yandan tam teknik de, 
öte yandan fevkalade sembolik 
bir atama..

Bizde Genelkurmay Başkan-
ları ya emekli olurlardı, ya Baş-
kan..

Bu sembolik atama eğer 
bir terfi ise ki öyle, Ordu'nun 
sivil yönetime, yani Milli Sa-
vunma Bakanı'na bağlı olduğu-

nun göstergesi. 
Yeni Genelkurmay Başkanı, 

dünkü komutanına bugün "Sayın 
Bakanım" diyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, Talim Terbiye Kurulu Baş-
kanlığı'ndan gelme.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Medipol Hastanesi ve Üniversite-
si'ni kuran adam.

Fatih Dönmez, başarılı Enerji 
Bakanı Berat Albayrak'ın müste-
şarıydı. Görevi devraldı.

Ulaştırma Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, Karayolları Genel 
Müdürüydü.

Çevre, Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum da teknokrat. TOKİ ve 
Emlak Konut'un başındaydı.

Kültür ve Turizm Baka-
nı Mehmet Ersoy, tam turizmci. 
ETS'yi, Voyage Otel zincirini ku-
ran adam..

Spor Bakanı Mehmet Kasa-
poğlu, Spor Toto Teşkilat Başka-
nı iken imza attığı spor tesisleriy-
le biliniyor.

Böyle Teknokrat Kabineler ül-
kemizde genelde "Geçiş" dönem-
lerinde kurulurdu. 

Başkanlık sistemi ile kalıcı 
hale getirilmiş oluyor. "Falan-
ca ile filanca bölgeye bir bakan" 
değil. "Bu işe, bu bakan" sistemi...

TEKNİK KADRO

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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Kulu ilçesinde meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre, D.D.idaresindeki 06 JU 828 plakalı 
otomobil, Kulu ilçesinde seyir halindeyken 
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu şarampole devrildi. Emniyet 
kemeri bağlı olan alkollü sürücüyü yoldan 
geçen vatandaşlar araç içerisinden çıkardı. 
112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen 
sürücü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Sürücünün 144 promil alkollü olduğu tespit 
edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
n AA

Beyşehir’de düzenlenen doğada arama 
kurtarma eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.  
Alınan bilgiye göre, Konya İl Sağlık Mü-
dürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekibi (UMKE) ve Konya Valiliği İl Afet Acil 
Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi işbirliği 
ile Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Mahallesi’nde 
doğa kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçek-
leştirildi.  Dağda yaralanan iki kazazede 
kişiye senaryo gereği UMKE ve AFAD ekip-
leri ortak arama faaliyeti yaparak ulaşırken, 
olay yerinde ilk tıbbi müdahalesi yapılan 
kişilerin ardından en yakın sağlık kuruluşu-
na sevki sağlandı. n AA

Kulu’da otomobil 
şarampole devrildi

Kurtarma eğitimi ve 
tatbikatı düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaletle kurban organizas-
yonu düzenleyen kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki 
hizmet ve faaliyetlerini denetleyebilecek. Cumhurbaşkanlı-
ğı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 
yapılan düzenleme kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı 
kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi 
amacıyla gerekli tedbirleri alacak. Buna göre Başkanlık, ve-
kaletle kurban organizasyonu düzenleyen kurum ve kuru-

luşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleye-
bilecek. Ayrıca, Başkanlık tarafından yönetilen cami, mescit 
ve Kur’an kurslarının müştemilatındaki yerlerin kiralanma-
sı, işletilmesi veya işlettirilmesiyle ilgili iş ve işlemler Di-
yanet tarafından yürütülecek. Başkanlık, cami, mescit ve 
eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının 
uygulama, usul ve esaslarını belirleyebilecek.
n AA

Kurban organizasyonları denetlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, İs-
lam dininin temel nitelikleri açısın-
dan sakıncalı olduğu tespit edilen 
Kur’an-ı Kerim ve meallerinin ba-
sım ve yayımının durdurulmasına, 
dağıtılanların toplatılması ve imha 
edilmesine karar verebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ile Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının görevlerine eklenen madde 
ile Mushafları İnceleme ve Kıraat 
Kurulunun onay ve mührü bulun-
mayan Mushaflar, cüzler halindeki 
Mushaflar, mealli Mushaflar ile ses-
li, görüntülü ve elektronik ortamda 
hazırlanan Kur’an-ı Kerimler bası-
lamayacak ve yayımlanamayacak. 
Onaysız veya mühürsüz basıldığı 
veya yayımlandığı tespit edilen Mus-
haf ve cüzler halindeki Mushaflar ile 
sesli, görüntülü ve elektronik ortam-
da hazırlanan Kur’an-ı Kerimlerin, 
Başkanlığın müracaatı üzerine, ba-
sım ve yayımının durdurulmasına, 
dağıtılanların ise toplatılması ve 
imha edilmesine karar verilebilecek.

Ayrıca Din İşleri Yüksek Ku-
rulu Başkanlığınca Kur’an-ı Kerim 
mealleri, Başkanlık ile diğer kamu 
kurumları, özel kişi ve kuruluşların 
talebi üzerine veya resen incelene-
cek ya da incelettirilecek. İnceleme 

sonunda İslam’ın temel nitelikleri 
açısından sakıncalı olduğu Kurul 
tarafından tespit edilen meallerin, 
Başkanlığın yetkili ve görevli mer-
ciye müracaatı üzerine, basım ve 
yayımının durdurulmasına, dağıtı-
lanların toplatılması ve imha edil-
mesine karar verilebilecek.  Yayının 
internet ortamında yapılması halin-
de, Başkanlığın müracaatı üzerine, 
bu yayınla ilgili olarak erişimin en-

gellenmesi yetkili kurumlardan iste-
nebilecek.

Bu kararın bir örneği gereği ya-
pılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanlığına gön-
derilecek. Bu kararlara ve Başkanlı-
ğın talebinin reddine dair kararlara 
karşı tefhim veya tebliğinden itiba-
ren iki hafta içinde yetkili ve görevli 
merciye itiraz yoluna gidilebilecek. 
İtiraz üzerine verilen karar kesin 

olacak. 
Toplatma ve imha kararına veya 

erişimin engellenmesi kararına iti-
raz edilmesi, karara konu yayınların 
toplatılmasını ve bu yayınlara eri-
şimin engellenmesini durdurma-
yacak. Toplatma ve imha kararına 
konu yayınlar, bu karara süresi için-
de itiraz edilmediği veya yapılan iti-
raz reddedilmesi durumunda imha 
edilecek. n AA

2 bin yıllık sınır 
kuleleri bulundu

Karatay ilçesinde bulunan Boz-
dağ Milli Parkı’nda 2 bin yıl önce 
Roma İmparatorluğu tarafından 
sınır karakolu olarak inşa edilmiş, 
daha sonra Bizans tarafından da 
kullanıldığı tespit edilen 100 gö-
zetleme kulesi bulundu.  Kulele-
rin bulunduğu alanın, Roma dö-
neminde askeri garnizon, erken 
Hristiyanlık döneminde piskopos-
luk merkezi olarak kullanıldığı, 
Selçuklular zamanında ise önemli 
ticaret merkezlerinden biri olduğu 
belirlendi.

Antik Çağ’dan İslami döneme 
kadar önemini koruyan bölgede-
ki kalıntılar, Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi İlker Işık ve 8 kişilik bir ekip 
tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Işık, doğal sit alanı olan Bozdağ 
Milli Parkı’nın tarihi ve kültürel an-
lamda Antik Çağ’dan bu yana kul-
lanılan önemli bir bölge olduğunu 
söyledi. Alanın çevresinde önemli 
antik kentlerin bulunduğunu belir-
ten Işık, şöyle devam etti: “Burası 
Roma döneminden itibaren hem 
askeri garnizon hem de Hristi-
yanlar için önemli bir piskoposluk 
merkezi olarak kurulmuş. Alanda 
birçok stratejik noktaya kurulmuş 
askeri üs ve kuleler tespit edildi. 
Amaç, güvenliği sağlamak, yol 
güzergahını korumak ve düşmana 
karşı erken önlem alarak ordunun 
toplanmasını sağlamak. Burası 
daha önce hiç araştırılmamış, çok 
bakir bir bölge.”

Yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri 
araştırmalarda 3 bin 500 hektar 
alanın tarandığı bilgisini veren Işık, 
“Yol güzergahlarına inşa edilmiş 
100 kule tespit ettik. Çift veya tek 
mazgallı, tek veya iki nöbetçinin 
durabileceği gözetleme kuleleri 
olarak yapılmış. Bunlardan 42’sini 
fotoğraflayıp, görüntülerini kay-

dettik. İlerleyen zamanlarda diğer 
kuleler üzerinde çalışacağız” diye 
konuştu.

Işık, Selçuklu döneminde 
önemli tüccar ve seyyahların böl-
geyi geçiş noktası olarak kullandı-
ğına işaret ederek şunları kaydetti: 
“Antik Çağ yazarlarından Strabon, 
Yağlıbayat köyündeki Savatra 
Antik Kenti’nin kervanların geçiş 
güzergahında yer aldığını, dünya-
nın en derin su kuyularının bura-
da olduğunu belirtiyor. Milli Park 
içerisinde yaptığımız araştırmalar 
neticesinde Fatih Sultan Mehmet 
dönemine ait gümüş sikkelerle, 
Hollanda ve Saksonya Eyaleti’ne 
ait gümüş sikkeler bulduk. Bu 
da 16’ncı yüzyıla kadar bölgenin 
ticari anlamda ne kadar önemli 
olduğunun bir göstergesi. Araş-
tırmalarımız devam ediyor. Alan 
çalışmasını kendi imkanlarımızla 
oluşturduğumuz hava ve şarj is-
tasyonu sayesinde yaptık. Hava 
istasyonu sayesinde anlık görün-
tü alarak yer tespiti yapabiliyoruz. 
Şarj istasyonumuz sayesinde de 
uzun süre çalışmalarımızı yürüte-
biliyoruz. İlerde bu bölgenin turis-
tik bir arkeopark olmasını temenni 
ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ 

Aile hekimlerine yönelik eğitim programına katılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
“Birinci basamak sağlık hizmetlerinde de dönüşümü başarı ile tamamlayacağız” dedi 

Birinci basamak sağlık 
hizmetleri dönüşüyor

Meram İlçe Sağlık Müdürlü-
ğü’ne bağlı Aile Sağlığı Merkezlerin-
de görev yapan aile hekimi ve sağlık 
çalışanlarına İl Sağlık Müdürlüğü 
Konferans Salonu’nda eğitim orga-
nizasyonu düzenlendi. 9-10 Tem-
muz tarihleri arasında 2 gün süren 
eğitim programına İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, Halk Sağlığı 
Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Kerim 
Yeşildağ, Kamu Hastaneleri Hiz-
metleri Başkanı Prof. Dr. Kadir Dur-
gut, Personel ve Destek Hizmetleri 
Başkanı Gökhan Arıcan ve Meram 
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muammer 
Özdemir’in yanı sıra 120 aile hekimi 
ile ASM’nde görevli 100’ün üzerin-
de sağlık çalışanı katıldı. 

Eğitim programının açılış ko-
nuşmasını yapan Meram İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Muammer Özdemir, 
“Hekim ve sağlık çalışanlarımızla 
tek tek bir araya gelmenin zor ol-
duğu bir dönemde, bu tür eğitim 
organizasyonları ile hekim ve sağlık 
çalışanlarımızla beraber olma fırsatı-

nı yakalıyoruz. Düzenlediğimiz top-
lantılar sayesinde hem aile hekimle-
rimizin bilgilerini güncelleme şansı 
yakalıyor hem de çalışanlarımızın 
sıkıntı ve taleplerini dinleme şansı 
bularak bu talepleri üst makamları-
mıza daha hızlı bir şekilde ulaştırmış 
oluyoruz” dedi.

Aile hekimleri ile ve buralarda 
görev yapan sağlık çalışanları ile 
bir arada olmaktan dolayı mutlu ol-
duğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç da, “İnşallah 
sizlerin de destek ve katkıları ile 
hızlı kararlar alarak çok daha güzel 
hizmetleri hep birlikte başaracağız” 

dedi. Sağlık alanında yaşanılan sı-
kıntıları sahada dinleme ve buralar-
da problemleri tespit ederek çözme 
gayreti gösterdiklerini de vurgula-
yan Prof. Dr. Koç, “Bizler birbirimi-
zin mesai arkadaşlarıyız. Disiplin 
ölçüsünde herkes sorumluluklarını 
yapmak zorundadır, denetim ve 
eğitimlerde tek bir amacımız vardır; 
O da niteliği artırmaktır. Hastanele-
rimiz sağlıkta dönüşüm projeleri ile 
birlikte çok iyi noktalara geldi, inşal-
lah birinci basamak sağlık hizmet-
lerinde de bu dönüşümü başarı ile 
tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 
Sosyal Hizmet Uzmanı Songül Sez-
gin ‘Etkili iletişim’, Diş Hekimi Tuba 
Özçelik ‘Koruyucu ağız ve diş sağlı-
ğında farkındalık eğitimi’ ve Dr. Ha-
nife Aydın da ‘Dezavantajlı gruplara 
sağlıklı yaklaşım’ başlıklı sunumları-
nı katılımcılarla paylaştılar. İnterak-
tif  bir ortamda verilen eğitimin son 
bölümü soru cevap kısmına ayrıldı.
n HABER MERKEZİ

Diyanet’ten Kur’an-ı Kerim ve meallerine yakın takip

İl Sağlık 
Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet 
Koç
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FETÖ’ye yönelik yürütülen 100 binin üstünde soruşturmada örgütün taktikleri, çeşitli sahtekarlık yöntemleri, yasa-
lara uygun olmayan çalışmaları ifşa edildi. Soruşturmalar, örgütün ilginç taktiklerini ve gerçek yüzünü ortaya çıkarttı

Deşifre edilen FETÖ sahtekarlıkları
Fetullahçı Terör Örgütü’ne 

(FETÖ) yönelik 100 binin üstünde-
ki soruşturmada, örgütün taktikleri, 
çeşitli sahtekarlık yöntemleri, yasa-
lara uygun olmayan çalışmaları or-
taya çıkarıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişiminin ardın-
dan harekete geçen Cumhuriyet 
Başsavcılıkları, Türkiye genelinde 
iki yıl içerisinde darbe girişimi ve 
örgüte yönelik 100 binin üzerinde 
soruşturma başlattı. Soruşturmalar, 
örgütün ilginç taktiklerini ve gerçek 
yüzünü ortaya çıkarttı. Savcıların 
yaptığı soruşturmalarda elde edilen 
deliller ve ifadelere göre, askeri per-
sonele ilişkin fişleme amaçlı bilgiler 
“MATRIX” adı verilen özel prog-
ramla çalıştırılan flaş bellekler aracı-
lığıyla örgüt yöneticilerine aktarıldı.

Örgüt yöneticileri, askeri ya-
pılanma içerisindeki üyelerine, 
programın yüklü olduğu özel flaş 
bellekleri dağıttı. Örgüt üyelerinin 
flaş bellekleri bilgisayara taktığında 
programa, verilen özel şifrelerle giriş 
yaptı.  Askeri yapılanma içerisindeki 
üyelerin, rütbeli askerlerle ilgili ver-
dikleri bilgilerin tamamı bu taşınır 
belleklerde depolandı.

FALCON OYUN SİMGESİYLE 

KAMUFLE EDİLDİ
Bilişim alanında da çeşitli tak-

tikler geliştiren örgütün kriptolu 
haberleşme ağı “Falcon”, cep tele-
fonlarına elektronik, spor ve video 
oyunu odaklı canlı görüntü sağlayan 
programın simgesiyle yüklendi.

FETÖ üyeleri programa, diğer 
bir şifreli haberleşme ağı olan “By-
Lock”ta olduğu gibi verilen “ID”ler 
üzerinden giriş yaptı. Örgüt üyeleri 
birbirlerini bu program üzerinden 
ekleyerek iletişim kurdu.

Örgüt tarafından Falcon’dan 
gönderilen mesajların 48 saat içinde 
otomatik silinmesinin ardından me-
sajların ve talimatların saklanması 
için özel not defteri uygulaması da 
geliştirildi. 

“Cryptnote” adlı uygulamanın 
deşifre olmasının önüne geçmek için 
meşru bir uygulamanın simgesini 
ve adını kullanan örgüt, üyelerin cep 
telefonlarına özel geliştirdiği progra-
mı yükledi. Örgüt üyeleri bu progra-
ma Falcon’da olduğu gibi verilen şif-
relerle giriş yaptı. FETÖ mensupları, 
Falcon’dan gönderilen talimatları 
bu uygulamaya kaydederek gerek 
görüldüğünde tekrar okunması için 
sakladı.

MİT’İ SUÇLAMAK İÇİN REYHANLI 

SALDIRISINA GÖZ YUMULDU
Hakimler ve Savcılar Kurulu 

Teftiş Kurulu Başkanlığının raporu-
na göre, MİT tırlarının durdurulma-
sına ilişkin soruşturma kapsamında 
tutuklanan, Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sindeki saldırıya ilişkin iddianameyi 
de hazırlayan eski Cumhuriyet Sav-
cısı Özcan Şişman’ın, “ByLock” kul-
lanıcısı olduğu tespit edildi. Şişman, 
FETÖ’nün amacı doğrultusunda 
örgüt mensubu kolluk görevlileriyle 
hareket etti. Türkiye’yi ve hükümeti 
yurt içi ve yurt dışında zor durum-
da bırakarak itibarsızlaştırma gayesi 
taşıyan Şişman, 11 Mayıs 2013’te 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bomba 
yüklü iki aracın patlatılması sonucu 
53 kişinin hayatını kaybettiği, çok 
sayıda vatandaşın yaralandığı saldı-
rıyı MİT ile ilişkilendirerek sözde Se-
lam Tevhid-Kudüs Ordusu’nun şid-
det eylemi olarak sunmayı amaçladı.

Şişman, Reyhanlı saldırısının 
planlayıcısı Anas Asalieh ve bağlan-
tılarına yönelik Antakya ve Saman-
dağ’da MİT-Emniyet koordinasyon 
toplantısında alınan karara rağmen 
planlanan operasyonu erteledi. Ay-
rıca Şişman, Asalieh ve bağlantılı 
diğer kişilere ilişkin telefon-ortam 
dinlemeleri olmasına ve operasyon 

konusunda mutabakat sağlanması-
na rağmen, 1 Mart 2013’te Hatay 
Yayladağı’ndan Türkiye’ye giriş ya-
pan Asalieh’in yakalanmasına yöne-
lik operasyon talimatı vermekten de 
kaçındı. “Ellerinde somut silah-pat-
layıcı ve benzeri malzeme bulun-
maması, operasyondan beklenen 
neticenin alınamayacağı endişesi ta-
şıdığını” ileri süren Şişman, operas-
yonun ertelenmesini savundu. Böy-
lece Şişman, Reyhanlı ilçesindeki 
terör saldırısını haber almasına rağ-
men operasyon başlatmadı, MİT’i 
suçlamak için saldırıya göz yumdu.

MÜFETTİŞE ÖZEL ZİL SESİ
Çorum Cumhuriyet Başsavcı-

lığınca yürütülen FETÖ soruştur-
ması kapsamında, örgüte ait eğitim 
kurumlarında yasal olmayan uy-
gulamaların nasıl gerçekleştirildiği 
belirlendi. Bu soruşturmaya göre de 
örgüt, eğitim kurumlarında belgesiz 
öğretmen çalıştırdı.

Okullara gerçekleştirilecek mü-
fettiş denetimlerinde ise belgesiz 
öğretmenlerin derslerden çıkarak 
okullardan uzaklaşmaları için ilginç 
bir yönteme başvuruldu. Müfettiş-
lerin okullara denetime geldiğinde 
teneffüs zil sesleri farklı tonlarda 
çalındı. Böylece, belgesiz çalışan öğ-

retmenler şifre olarak kullanılan zil 
sesinin çalmasıyla denetimlere karşı 
uyarıldı.
PARA TRANSFERİNE İŞ GEZİSİ KILIFI

Kırklareli’nde yürütülen bir so-
ruşturmada ise FETÖ’nün “iş gezisi” 
adı altında düzenlediği yurt dışı ge-
zilerinde para transferi yaptığı tespit 
edildi.

Yurt dışına çıkışlarda her bir ki-
şinin gümrükten çıkarabileceği para 
miktarının hesaplanmasıyla geziye 
katılanlara 5’er bin avro para dağı-
tıldı. Bu paralar katılımcılar tarafın-
dan gidilen ülkeye sokuldu. Daha 
sonra toplanan paralar, örgütün yurt 
dışındaki birimlerine dağıtıldı. Kırk-
lareli’ndeki soruşturmada kurban 
bağışlarında da usulsüzlük yapıldığı 
belirlendi. Örgüt, kurban bedelinin 
üzerinde topladığı paraları kendi ka-
sasına aktardı. Soruşturmalarda, te-
rör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in 
olağanüstü özelliklere sahip biri 
olarak görüldüğü de deşifre edildi. 
Örgüt üyeleri, ABD’nin Pensilvanya 
eyaletinde görüştükleri terörist başı 
Gülen’in bardağından artan suyu 
içmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
ÖRGÜT ÜYELERİNE ATLET HEDİYESİ

Eskişehir’de alınan bir sanık 
ifadesine göre, Gülen, bazı örgüt 

mensuplarına kendi giydiği atletleri 
hediye olarak gönderdi. FETÖ üye-
lerinin bu atletleri giyerek uyuduğu 
ortaya çıktı.

İzmir’de yürütülen FETÖ so-
ruşturması kapsamında itirafçı 
olan eski emniyet mensubu, örgüt 
elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı 
Pensilvanya’daki malikaneye yaptığı 
ziyarette yaşadıklarını anlattı. İtirafçı 
N.Y, örgüt üyelerinin Gülen’in ağzını 
sildiği peçeteyi sakladığını aktardı.

N.Y, ifadesinde, “Gülen’in içti-
ği bardaktan artan suyu ‘zemzem’ 
diye şişeye koyuyor, sonradan içi-
yorlardı. Orada bulunduğum süre 
içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu 
Arif Erdem, kapatılan Samanyolu 
TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet 
Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi 
yazarı Ali Ünal’ı gördüm. Hatta Fe-
tullah Gülen’in artık suyundan en 
çok Arif Erdem içiyordu” dedi. Baş-
ka bir itirafçı S.K ise Gülen’in ısırdığı 
bir hurmanın bir örgüt üyesine ve-
rilmesini, “Fetullah Gülen orucunu 
açmak için hurmadan bir miktar 
ısırdı. Kalanını ise Ankara’da kamu 
görevinden ihraç edildiği söylenen 
kişiye ‘üzülmesin’ diye ulaştırılmak 
üzere salonda bulunan birine verdi-
ler” ifadeleriyle anlattı.  n AA 

Kazada araçta sıkışan yaşlı bir 
kadın, itfaiye ve sağlık görevlileri ta-
rafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 
Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki oto-
mobilin çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 4 kişi yaralan-
dı. Kaza, Ali Akkanat Bulvarı Öğret-
menevi kavşağında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Ali Bayram 
B.’nin kullandığı 42 B 7117 plakalı 
otomobil, Mehmet Ali Y. yönetimin-
deki 42 H 7770 plakalı otomobille 
çarpıştı. Kazada 42 H 7770 plakalı 
otomobilin sürücüsü Mehmet Ali 
Y. ile araçta yolcu olarak bulunan 

Zeliha Y., Keziban D. ve diğer araç 
sürücüsü yaralandı. Yaralılardan 42 
H 7770 plakalı aracın ön koltuğun-
da oturan yaşlı kadın sıkıştığı yerden 
sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardı-
mıyla güçlükle çıkarıldı. Yaralılar, 
olay yerine sevk edilen ambulans-
larla Beyşehir Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfa-
iye ve polis ekipleri, kazanın ardın-
dan LPG’li olan 42 H 7770 plakalı 
otomobilde gaz kaçağı riskine karşın 
güvenlik şeridi çekerek önlem alır-
ken, vatandaşları araçlardan uzak-
laştırdı.  n İHA 

Kulu’da itfaiye ekipleri, bir gün-
de 950 hektar anız yangınına müda-
hale etti. Edinilen bilgiye göre, Kulu 
ilçesinde itfaiye ekipleri, bir günde 4 
farklı mahalleden gelen anız yangını 
ihbarları üzerine harekete geçti. İh-
barları değerlendiren itfaiye ekipleri, 
bir günde 950 hektar alanda çıkan 
anız yangınını yaptıkları soğutma 
çalışmalarının ardından söndürdü. 

Kulu İtfaiye Müdürü Yunus Ka-
rayazı, Karacadağ, Ömeranlı, Tuz-
kaya ve Değirmenözü mahallerinde 
950 hektarlık alanda anız yangına 
müdahale ettiklerini söyledi. Yan-

gında birçok hayvanın telef olduğu-
nu belirten Karayazı, çiftçileri anız 
yakmamaları konusunda uyara-
rak, “Çoğu yanan anızlar içerisinde 
kaplumbağalar, kertenkeleler, kuş 
yavruları ve diğer canlıların da yan-
mış olarak göze çarpmaları üzücü 
olmaktadır. Çiftçilerimizin anız ve 
otlakları yakmamalarını, içerisinde 
yaşamakta olan canlıları gözlerinin 
önüne getirmelerini istiyoruz. Ayrı-
ca anızları yanan tarlaların veriminin 
düşmesine neden olduklarını da bil-
meleri gerekiyor” dedi.
n İHA 

Beyşehir’de iki otomobil 
çarpıştı: 4 yaralı 

İtfaiye bir günde 950 dekar 
anız yangınına müdahale etti

Çumra Belediyesi ve İlçe 
Müftülüğümüz tarafından dü-
zenlenen yaz dönemi piknik 
programları başladı. İlçede Ku-
ran Kursu ve Camilerimizde 
eğitim gören öğrencilerine yö-
nelik her gün ayrı bir kursun 
ve camimizin piknik yaptığı 
Çumra’da ilk program başladı. 
Çumra Belediyesi Gökhüyük 
Tesislerinde gerçekleşen piknik 
programında çocuklar gün boyu 
doyasına hem eğleniyor hem 
eğitmen hocalarıyla sohbetler 
ediyorlar. 

Doyasıya eğlenen çocukla-

rı ziyaret eden Çumra Beledi-
ye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz 
çocuklarla sohbet etti. Başkan 
Oğuz, “Bugün itibariyle çocuk-
larımızın mutluluğuna ortak 
olmak için İlçe Müftülüğümüz,  
Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 
yaptığımız ortak çalışmayla il-
çede Kuran Kurslarımızda ve 
Camilerimizde eğitim gören 
çocuklarımızı Belediyemiz ta-
rafından tüm imkanları sağla-
narak Gökhüyük Mahallemizde 
bulunan tesisimizde bir gün 
boyunca piknik yapmak ve eğ-
lenmeleri vakit geçirmeleri için 

misafir ediyoruz. 
Bu çocuklarımız çok özel 

çocuklardır. Rahmetli Mustafa 
Yıldırım ve Şeker Hocamızdan 
sonra uzun zamandır ilçemizde 
hafız yetişmiyordu bu dönem 
Allah onlardan razı olsun Hafız-
lık İmam Hatip ortaokulumuzla 
birlikte ilçemizde 120 kardeşi-
miz hafız olmak için eğitim gö-
rüyor. 

Bizler de buna kayıtsız kal-
mamak için ilk hafız olan 3 
kardeşimizi kutsal topraklara 
Umre’ye göndereceğiz tabi bu-
nunla da kalmayıp yarım hafız-

lığı tamamlayan kardeşlerimizi 
de il dışında Seyahat program-
larıyla ödüllendireceğiz” dedi 
ve çocuklarımızın yetişmesine 
vesile olan aileleri başta olmak 
üzere belletmenlerine teşekkür 
etti. 

Çumra Belediyesi tarafından 
gün boyu devam eden prog-
ramda çocuklara çeşitli ikram-
larla birlikte yeni oyunlar ve 
ezgiler öğretiliyor gün sonunda 
ise Gökhüyük mahallesinde bu-
lunan Obruk gezisi düzenleni-
yor.
n HABER MERKEZİ 

Çumra Belediyesi’nden çocuklara piknik 
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‘İkinci bir başkan yardımcısı atayabilirim’
Başkan Recep Tayyip Erdo-

ğan, şu anda bir başkan yardımcısı 
atandığını, ileride bir ikinci başkan 
yardımcısı daha atama durumu 
olabileceğini söyledi. Başkan Re-
cep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz’da 
yemin ederek resmen göreve baş-
lamasının ardından ilk yurt dışı 
ziyaretlerini Azerbaycan ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptı.

Erdoğan, Azerbaycan ve KKTC 
seyahatleri sırasında gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.

Erdoğan, “Şu anda bir başkan 
yardımcısı olarak atadık, ama ile-
ride bir ikinci başkan yardımcısı 
atama durumum da olabilir. Bir 
mesafe alalım, nerede bir aksama 
oluyor olmuyor bakarız. İlerde du-
rumu değerlendirir, gerekli görür-
sek gerekli adımı atarız” dedi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın 

Milli Savunma Bakanlığı’na bağ-
lanıp bağlanmayacağı şeklindeki 
bir soruya Erdoğan, “Bağlanabilir, 
hiçbir manisi yok. Dikkat eder-
seniz, Hulusi Akar Paşa’yı bakan 
olarak açıkladık. Aynı anda da 

Genelkurmay Başkanı’nı, Kara 
Kuvvetleri Komutanı’nı ve Genel-
kurmay İkinci Başkanı’nı atadık. 
Çünkü Silahlı Kuvvetler boşluk 
kabul etmez. Aslında devlet yö-
netiminde hiçbir yer boşluk kabul 

etmez. Nitekim ben aşağıda ba-
kanlarımızı açıklamaya giderken, 
vekaleten olmaz dedik ve atama-
ları hemen yapalım diyerek, işi bi-
tirdik” diye konuştu.
n İHA

İstanbul merkezli 4 ilde, Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda 235 kişi hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar’ın mal varlığına el konuldu

Adnan Oktar suç 
örgütüne operasyon 

Kamuoyunda “Adnan Hoca” ola-
rak bilinen Adnan Oktar ve grubuna 
yönelik operasyonda, ‘’suç örgütü 
elebaşı” olduğu iddiasıyla hakkında 
gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile 
Oktar Babuna’nın da aralarında bu-
lunduğu 166 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nca, Adnan Oktar ve grubuna 
yönelik, “suç işlemek amacıyla örgüt 
kurma, çocukların cinsel istismarı, 
cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel 
ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıko-
nulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hür-
riyetinden yoksun kılma, tehdit, cebir, 
siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve 
duyguların istismar edilmesi suretiy-
le dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama, özel 
hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede 
sahtecilik, Terörle Mücadele Kanu-
nu’na muhalefet, iftira, halkı askerlik-
ten soğutma, hakaret, suç uydurma, 
yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na 
muhalefet, Vergi Usul Kanunu’na 
muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim 
hakkının engellenmesi, eziyet, suç-
tan kaynaklı mal varlığı değerlerini 
aklama, özel hayatın gizliliğinin ihlali, 
kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi 
hakların kullanılmasının engellenme-
si, Terörle Mücadele Kanunu’na mu-
halefet, Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Ka-
nun’a muhalefet” suçlarından soruş-
turma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında İstanbul 
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekiplerinin yaklaşık 2 yıl süren 
çalışması ve MASAK’ın yürüttüğü in-
celeme sonucunda, yurt dışından ge-
len kayıt dışı paralarla suç gelirlerinin 
aklandığı tespiti yapıldı. 

Bunun üzerine haklarında gözaltı 
kararı verilen 106’sı kadın 235 şüp-
helinin yakalanması için İstanbul’da 
22 ilçedeki 115 adres, Ankara’da 2 
ilçedeki 3 adres, Muğla ve Antalya’da 
birer adres olmak üzere 120 adrese 
operasyon düzenlendi. 

GÖZALTI SAYISI 166’YA YÜKSELDİ 
Operasyonda, ‘’suç örgütü eleba-

şı” olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı 
kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar 
Babuna’nın da bulunduğu 166 şüp-
heli gözaltına alındı. 

Oktar’ın kaçmak isterken polis 
ekiplerince yakalandığı öğrenildi. 

Operasyon düzenlenen adresler-
de yapılan aramalarda, 50’nin üzerin-
de tabanca ve tüfek bu silahlara ait ile 
çok sayıda mermi, çelik yelek ve bir 
zırhlı cip ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüphelilerin bir 
kısmı, Haseki Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki 
yerleşkesine götürüldü.  Hastaneye 
getirilişi sırasında basın mensupları-
nın suçlamalarla ilgili soruları üzerine, 
Oktar, “İngiliz derin devletinin oyun-
ları bunlar, hepsi yalan.” dedi. 

Oktar, hastanedeki işlemlerin ar-
dından emniyete götürüldüğü sırada, 
buradaki bazı vatandaşlar tarafından 
yuhalandı. 

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 

Adnan Oktar’ın kaçmaya çalışırken 
gözaltına alındığını açıkladı. Adnan 
Oktar grubuna yönelik operasyona 
ilişkin açıklama yapan İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı, “Başsavcılığımız 
tarafından 235 şüpheli hakkında gö-
zaltı kararı verilmiş olup, İstanbul Em-
niyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar-
la Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından örgüt lideri Adnan Oktar 
biraz önce kaçmaya çalışırken yaka-
lanmıştır. Şüphelilerin yakalanma 
işlemleri devam etmektedir” denildi. 

Operasyon kapsamında İstan-
bul’un 22 ilçesinde 115 adrese, An-

kara’da 2 ilçede 33 adrese, Muğla ve 
Antalya’da ise birer adrese baskınlar 
yapıldığı belirtildi.

ADNAN OKTAR’IN ‘KEDİCİĞİ’ 
BODRUM’DA GÜNEŞLENİRKEN 

GÖZALTINA ALINDI 
İstanbul merkezli olarak Adnan 

Oktar ve müritlerine yönelik yapılan 
operasyon sonucunda Bodrum’da 
tatil yapan ‘kediciği’, şezlongda gü-
neşlenirken gözaltına alındı. İstanbul 
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü, Adnan Oktar ve grubuna yöne-
lik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan 
operasyon kapsamında 235 kişi hak-
kında gözaltı kararı verildi. Operasyon 
kapsamında Adnan Oktar’ın kediciği 
olarak bilinen B.B. isimli kadının ise 
Gümbet Mahallesi’nde bulunan bir 
rezidansta kaldığı belirlendi. Bodrum 
KOM amirliğince düzenlenen ope-
rasyon sonucu B.B.’nin kaldığı eve 
operasyon düzenlendi. B.B.’nin evin 
önündeki havuzda şezlongda güneş-
lendiğini gören ekipler B.B.’yi gözaltı-
na aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 
B.B.’nin işlemlerinin ardından İstan-
bul’a götürüleceği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU 

İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nın talebi üzerine, Sulh Ceza 
Hakimliği’nce şüphelilerin mal var-
lıklarına el konulmasına hükmedildi.  
Hakimlik, ayrıca arama yapılan yer-
lerde ele geçirilen kıymetli her türlü 
mal ve eşya hakkında da kazanç mü-
saderesine tabi olabileceği gerekçe-
siyle el koyma kararı verdi. Bu arada, 
emniyet kaynakları da şüphelilerin 
şirket, vakıf ve derneklerine kayyum 
atandığını bildirdi.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali 

Şube ekipleri, Adnan Oktar’ın evine 
düzenledikleri operasyonda adeta bir 
cephanelik ele geçirdi. Evde yapılan 
aramalarda uzun namlulu tüfekler, 
tabancalar ve çok sayıda mühimmat 
ele geçirildi. Adnan Oktar grubuna 
yönelik düzenlenen operasyonda ele 
geçirilen malzemeler şoke etti. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube 
ekiplerince Adnan Oktar’ın evinde ya-
pılan aramalarda adeta bir cephanelik 
bulundu. Aramalarda ele geçirilen 
uzun namlulu tüfekler, tabancalar ve 
bunlara ait mühimmatlar dikkat çekti.
n AA

Ebu Lübabe Beşir 
(Rifaa) b. Abdilmünzir 
el-Ensari el-Evsi; Medi-
ne’ye emir olarak gön-
derilen ve Bedir ganimet-
lerinden kendisine pay 
verilen sahabe.

Adının Ebu Lübabe, 
Büşeyr, Rafi‘, Mervan 
olduğunu söyleyenler 
bulunduğu gibi Beşir ve 
Rifaa’nın onun iki kardeşi 
olduğunu ileri sürenler de vardır. Kızı 
Lübabe, Zeyd b. Hattab ile evlenmiş-
tir. Ebu Lübabe İkinci Akabe Biatı’nda 
bulundu ve Hz. Peygamber tarafın-
dan kabilesine temsilci tayin edildi.  
Beni Kaynuka‘ ve Sevik gazvelerinde 
de Medine’de emir olarak bırakıldı. 
Uhud Gazvesinden önce bir hur-
malık yüzünden Ensar’dan yetim bir 
çocukla aralarında anlaşmazlık çıktı. 
Hz. Peygamber Ebu Lübabe lehine 
hükmettiyse de ondan hakkını çocu-
ğa bağışlamasını rica etti. Ebu Lüba-
be’nin bu ricayı kabul etmemesi Hz. 
Peygamber’i gücendirdi. Daha sonra 
Uhud Gazvesi’ne katıldı. Beni Kurayza 
muhasarasında onun eski müttefi-
ki ve komşuları olan Yahudiler Ebu 
Lübabe’nin yanlarına gönderilmesini 
istediler ve kendisini bir kurtarıcı gibi 
karşıladılar. Ebu Lübabe onlara Sa‘d b. 
Muaz’ın hükmüne boyun eğmelerini 
ve teslim olmalarını tavsiye etti. Bunun 
kılıçtan geçirilmek demek olduğunu 
anlatmak için de eliyle boğazını işaret 
etti. Fakat daha sonra pişman oldu ve 
bu davranışıyla Allah’a ve Resul’üne 
ihanet ettiğini düşünerek Hz. Pey-
gamber’in yanına uğramadan mesci-
de gidip kendisini bir direğe bağlattı. 
Affedildiğine dair ayet nazil oluncaya 
ve bizzat Hz. Peygamber tarafından 

çözülünceye kadar altı 
bazı rivayetlere göre 
yedi, sekiz, on veya on 
beş gün yiyip içmeden 
direğe bağlı olarak kal-
dı. Sonraları bu direk 
“tövbe direği” (üstü-
vanetü’t-tevbe) diye 
anıldı. Bazı rivayetlere 
göre ise Ebu Lübabe 
ashaptan birkaç kişiyle 
birlikte Tebük Gazve-

si’ne katılmadığı ve bu sebeple Hz. 
Peygamber tarafından azarlandığı için 
kendisini bu şekilde cezalandırmıştır. 
Affedildikten sonra Beni Kurayza’ya 
komşu olan mülkünün tamamını sa-
daka olarak vermek istediyse de Hz. 
Peygamber bunun ancak üçte birini 
tasadduk etmesine izin verdi. Mes-
cid-i Dırar’ın yapımına da yardımda 
bulundu; ancak bu konuda herhangi 
bir ithama uğramadı.

Ebu Lübabe’nin vefat tarihi kesin 
olarak bilinmemektedir. Hz. Osman’ın 
hilafeti zamanında (644-656) veya 
onun şehit edilmesinden sonra ya-
hut Ali b. EbuTalip’in hilafeti yıllarında 
(656-661) öldüğü, hatta 50 (670) yılı-
na kadar yaşadığı rivayet edilmektedir. 
Nesli oğullarından Saib vasıtasıyla de-
vam etmiş olup İbn Sa‘d (ö. 230/845) 
kendi zamanında onun torunlarının 
bulunduğunu söylemektedir.

On beş hadis rivayet eden EbuLü-
babe ’den oğulları Saib ve Abdurrah-
man ile Abdullah b. Ömer, onun oğlu 
Salim, Mevlası Nafi‘, Abdurrahman b. 
Yezid, Said b. Müseyyeb ve daha baş-
kaları rivayette bulunmuşlardır. Tövbe 
suresinin 102, 117 ve 118. ayetleriyle 
Maide suresinin 41. ve Enfal suresinin 
27. ayetinin nüzul sebepleri arasında 
Ebu Lübabe’nin de adı geçmektedir.

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 86
EBU LÜBABE el-ENSARİ(R.A.)

Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube 
Başkanı Berdan Aktan, Srebre-
nitsa katliamını hiçbir zaman 
unutmayacaklarını ve unuttur-
mayacaklarını söyledi. 

TÜMSİAD Konya Şube Baş-
kanı Berdan Aktan, 23. yıl önce 
Bosna Hersek’in doğusundaki 
Srebrenitsa’da silahsız ve masum 
8 binden fazla Müslüman’ın sı-
ğındıkları güvenli bölgede Birleş-
miş Milletler adına görev yapan 
Hollandalı askerlerce Sırp asker-
lere teslim edildiğini hatırlatarak, 
“Ratko Mladic komutasındaki 
Sırp askerler soykırım suçu işle-
yerek savunmasız insanları şehit 
etmiştir. Avrupa, 2.Dünya Sava-
şından sonra yaşanan en büyük 

soykırıma sessiz kalmış, Boşnak 
Avrupalıların ölümünü izlemiştir. 
Bu utanç Avrupa’ya her yıl anım-
satılmalı. Srebrenitsa katliamını 
hiçbir zaman unutmayacağız ve 
unutturmayacağız. Müslüman 
oldukları için ülkelerinde kendi-
lerine ‘Türk’ denilen Boşnakları, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk 
halkı yalnız bırakmayacak, mad-
di ve manevi desteğini de hiçbir 
zaman esirgemeyecektir. Bosna 
savaşında şehit edilen kardeş-
lerimizi bir kez daha rahmetle 
anıyor, ülkesini işgalden kurtar-
mak için yokluklar içinde savaşan 
bilge lider Aliya İzzetbegoviç’i de 
saygı ve özlemle yad ediyorum” 
dedi. 
n İHA 

‘Srebrenitsa katliamını 
unutturmayacağız’

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

 İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin 
yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda Adnan Oktar gözaltına alındı.
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İsrail’den Gazze sınırına roket saldırısı FETÖ, kilise desteğiyle imam yetiştiriyor
İsrail’in Gazze’de bir grup Fi-

listinliye roket saldırısı düzenlediği 
bildirildi. İsrail’in Gazze’de “yanan 
uçurtma” taşıyan bir grup Filis-
tinliye roket saldırısı düzenlediği 
bildirildi. Yerel kaynaklardan alı-
nan bilgiye göre, İsrail savaş uçak-
ları, Gazzenin güneyinde “yanan 
uçurtma” havalandıran bir grup 
Filistinliye roket saldırısı düzen-
ledi. Roketli saldırının ardından 
İsrail tarafından söz konusu saldı-
rıya ilişkin bir açıklama yapılmaz-
ken Gazze’deki Sağlık Bakanlığı da 
olayda can kaybı olup olmadığına 
ilişkin henüz bir açıklama yapma-
dı. İsrail basınında, Filistinli göste-
ricilerin, Gazze Şeridi çevresindeki 
Yahudi yerleşim yerlerine “yanan 
uçurtma” ile helyum gazıyla şişi-
rilmiş balonlar göndermesi nede-
niyle bölgede bir dizi yangın mey-
dana geldiğine ilişkin haberler 
yer almıştı. Filistinli sivillere karşı 

orantısız güç kullandığı için sık sık 
eleştirilen İsrail ordusunun, Filis-
tinlilerin uçurtmalarına karşı savaş 

uçakları yollaması bir kez daha bu 
eleştirileri gündeme getirdi.
n AA

Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/
PDY) ABD’nin Pensilvanya eya-
letinde kurduğu Respect (Saygı) 
Enstitüsü, ABD’nin en köklü kilise 
fakültelerinden Moravian Theo-
logical Seminary (Teoloji Okulu) 
ile yakın iş birliği içinde “imam” 
yetiştiriyor. 

Başkanlığını firari FETÖ men-
suplarından Süleyman Eriş’in 
yürüttüğü Respect Enstitüsü, in-
ternet sitesinde amacını ABD’de-
ki sosyal hayatın değişkenlik ve 
zorluklarına cevap vermek üzere 
akademik çalışmalar yapmak ola-
rak açıklıyor. İnternet sitesinde 
enstitünün çalışma alanlarından 
birinin de “chaplain” (din görevli-
si) yetiştirmek olduğu belirtiliyor. 
Enstitünün eğitim kadrosunda 
Eriş dışında biri Türk, ikisi Hristi-
yan sadece 5 kişi bulunuyor. Okul 
programında İslami çalışmalarının 

yanı sıra farklı inançlar arası diya-
log kursları da bulunuyor.  Res-
pect Enstitüsünde başvurularla 
ilgilenen ve ismini vermeyen Türk 
görevli, AA ekibinin Türkiye’den 

yapılan bağışlar ve 15 Temmuz 
FETÖ darbesiyle ilgili sorularını 
yetkisi olmadığı gerekçesiyle ce-
vapsız bıraktı.
n AA

Srebrenitsa soykırımının tanık-
larından İbranovic, soykırımın 23. 
yılında, yaşananları halen unuta-
madıklarını belirterek, Türk halkına 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a Bosna Hersek’e verdik-
leri destek için minnettar olduklarını 
söyledi. 

Avrupa’nın göbeğinde İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan 
“en büyük insanlık trajedisi” olarak 
kabul edilen Srebrenitsa soykırımın-
da, kız kardeşi yaralanan ve pek çok 
akrabasını kaybeden Narmina İbra-
novic, anma günü etkinlikleri kap-
samında geldiği İzmir’de, o dönem 
yaşadıklarını anlattı. 

İbranovic, o dönem Srebrenit-
sa’dan kaçanların bir bölümünün 
Tuzla kentine geldiğini, Sırp asker-
lerin saldırılarının Tuzla’da ve ya-
kınlarında da sürdüğünü belirterek, 
“Srebrenitsa katliamının olduğu 
dönem, Tuzla’da da roket saldırısı 

oldu. Çarşıda gençlerin yoğun oldu-
ğu akşam saatinde bir roket atıldı. 
Bu saldırıda kız kardeşim yaralandı, 
bazı akrabalarımla çoğunluğu genç 
73 kişi öldü, 180 civarında genç ya-
ralandı.” dedi. 

Soykırımın her Boşnak’ın kalbin-
de derin yaralar bıraktığını anlatan 
İbranovic, “Orada ölen kardeşleri-
miz için çok üzüldük. Hepimiz bili-
yoruz ki bu katliamın en büyük so-
rumluları Hollandalı askerlerdi. Bu 
kadar insanın ölmesi gerekli miydi? 
Hala bu soruyu soruyoruz kendimi-
ze. Bu katliamın neden yapıldığını 
soruyoruz ve buna anlam veremi-
yoruz.” diye konuştu. İbranovic, soy-
kırıma dair anılarını anlatmanın çok 
zor olduğunu dile getirerek, “Bosna 
toprakları adeta kanla sulandı. Biz 
katliamı yaşayanlar olarak bunları 
unutmayacağız. Srebrenitsa’dan ka-
çanların Tuzla’ya geldiklerinde neler 
yaşadıklarını biliyoruz. Bugün aynı 

topraklarda Sırplarla ve Hırvatlarla 
beraber yaşıyor olsak bile yaşananlar 
unutulmayacak.” ifadelerini kullan-
dı. “Türkiye, Bosna için bir annedir”

Savaş sırasında ve sonrasında en 
büyük desteği Türkiye’den gördük-
lerini vurgulayan İbranovic, şunları 
kaydetti:

“Bu katliamın bir soykırım oldu-
ğunu anlatmak noktasında, Türkiye 
hep yanımızda olmuştur. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu 
konuda gereğini yapmıştır. Türkiye, 
Bosna için bir annedir, Boşnaklar da 
bu annenin evlatlarıdır, çocuklarıdır. 
Bu yüzden bir bütünüz. Ben de bu 
desteklerden ötürü başta cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve Türk halkına teşekkür ederim. 
Türkiye sadece bizim acımızı paylaş-
madı, bize destek oldu. Savaş sona 
erdi ama Türkiye savaştan sonra da 
hayatın devam etmesi için Bosna 
Hersek’te çok güzel şeyler yaptı. Biz 

Müslümanlar olarak güçlü ve bir ol-
mak zorundayız. Güçlü olduğumuz 
sürece kimse bizi bu zor duruma bir 
daha düşüremez.” n AA

CHP’li Erdoğan Toprak 
Meclis Başkanı adayı oldu

Kılıçdaroğlu’nun 
Başdanışmanı istifa etti

CHP Grup Başkanvekilleri En-
gin Altay ve Engin Özkoç, bera-
berinde CHP İstanbul Milletvekili 
Erdoğan Toprak ile birlikte TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kum-
buzoğlu’na adaylık başvurularını 
sundu.  Altay, Toprak’ı TBMM 
Başkanlığına aday gösterdiklerini 
belirterek, dilekçelerini iletti. Top-
rak da ayrıca adaylık başvurusun-
da bulundu.

Altay ve Toprak, daha sonra 
gazetecilere açıklamalarda bulun-
du. Toprak, Türkiye’nin zor bir 
süreçten geçtiğini, insan hakları, 
dış politika, ekonomi, toplumsal 
barış gibi ağır sorunları bulun-
duğunu öne sürdü. Erdoğan, 16 
Nisan referandumdan sonra par-
lamentonun yetkileri kısılmış olsa 
da ülkenin sorunlarının çözüleceği 
mabedin, önünün açılacağı yerin 
Meclis olduğunu vurguladı. Tür-
kiye’nin sorunlarının çözümünde 
yasamanın temel görevleri bulun-
duğunun altını çizen Toprak, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Yasamayı, 
denge-denetimi yok kabul ederek, 
Türkiye’nin önündeki meselele-
ri açamayız. Bunu yapacak yer, 

TBMM. Türkiye’nin her yerinden 
buraya gelen 600 temsilci, ülke-
nin sorunlarını en iyi bilen kişiler-
dir. Onlarla beraber, uzlaşı kültürü 
içinde hiçbir parti ayırımı yapma-
dan, Türkiye’nin meseleleri neyse 
çözüm üreterek bu parlamentodan 
çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti 
parlamentosu çok güçlü bir geç-
mişi olan parlamentodur. Bu par-
lamentonun itibarını tekrar sağla-
mak zorundayız. Bu parlamentoyu 
bir gölge altında bırakmamalıyız. 
Türkiye’de kanunlar çıkarırken bir 
yerden gelen kanun değil hangi 
kesimi ilgilendiriyorsa o kesimle-
rin görüşlerinin burada, komis-
yonlarda, yasamaya yansımasını 
sağlayacağız. Hiçbir parti ayırımı 
yapmayacağız. Türkiye’nin ulusla-
rarası alanda itibarını sağlayacak 
yer burasıdır. Bir ülkenin Meclisi 
güçlüyse o ülke güçlüdür. Bir ülke-
nin Meclisi saygınsa o ülke saygın 
bir devlettir. Bu çatı altında bulu-
nan 600 parlamenterin vicdanları-
na, kendimi teslim ediyorum. Mec-
lis Başkanı olduğum dönemde bu 
mabedi yine kutsal kılacağız.
n AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Ali 
Arif Özzeybek görevinden istifa 
etti. Özzeybek, istifasına ilişkin di-
lekçesini Kılıçdaroğlu’na sundu. 
Dilekçede, davet üzerine 2011’de 
başdanışmanlık görevini kabul et-
tiğini belirten Özzeybek, o tarihten 
bugüne kadar vizyoner projelerin 
oluşturulması için çalışmalar yü-
rüttüğünü ifade etti.

“Kılıçdaroğlu, bu kötü gidişi 
durduracak hiçbir ciddi tedbir al-
madı”

CHP içerisinde demokrasi ve 
özgürlükler temelinde atılacak 
adımlarla, toplumsal ve siyasi ha-
yatın yeninden barışçıl bir iklime 
kavuşacağına inandığına dikkati 
çeken Özzeybek, şunları kaydet-
ti: “Parti liderliğinin siyaset yap-
ma tarzı, beni ve ihtimal ki temiz 

his ve kanaatlerle CHP ailesine 
katılmış sayısız yurttaşı da hayal 
kırıklığına uğrattı. Bu şartlar altın-
da vatandaşlara söyleyecek yeni 
sözlerimiz kalmadı. Siyaset çözüm 
üretmek için vardır ve üreteme-
diğinde halkın önünden çekilmek 
siyasi ahlak gereğidir. İnandırıcılık 
krizi en son 24 Haziran seçimlerin-
de açıkça ortaya çıktığı üzere sayı-
sız seçim yenilgisini de beraberin-
de getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu 
kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi 
tedbir almadı. Özgürlük, demok-
rasi, adalet, bereket ve toplumsal 
barış ideallerine sıkı sıkıya bağlı 
bir siyasetçi olarak CHP içerisinde 
siyaset yapma olanağım günden 
güne tükendi. Tüm bu sebeplerle 
CHP üyeliğinden ve Genel Başkan 
Başdanışmanlığı görevinde istifa 
ediyorum.” n AA

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 savunma sistemlerine ilişkin, “Önümüzdeki yıl 
sonuna doğru ilk bataryalar gelecek. Neticede artık bunun sorgulanmasına da gerek yok” dedi

2019’da S-400’ün 
bataryaları gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, NATO Zirvesi için geldiği 
Brüksel’de basının sorularını yanıt-
ladı. Rusya’dan S-400 aldıktan son-
ra sadece ABD’den değil bazı NATO 
üyelerinden de bunu sorgulayan 
açıklamalar geldiğine işaret eden 
Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 

“Teknik kısmını anlayabiliyo-
ruz. Örneğin S-400’ün NATO’yu 
ve NATO sistemlerini, müttefikleri 
düşman olarak tanımlayıp tanıma-
dığını sormaları ya da bunu anlama-
ya çalışmaları normal. Bu konuda 
biz de zaten hassasız. Alırken de bu 
konudaki şartlarımızı ortaya koy-
duk. Bu bizim acil bir ihtiyacımızdı. 
Bu ihtiyacımızı müttefiklerimizden 
karşılayamadığımız için Rusya’dan 
aldığımızı, en iyi teklifi de Rusya’nın 
verdiğini, sonuçta da Türkiye’nin 
bağımsız ve özgür bir ülke olduğu-
nu, kendi kararını kendisi verebi-
leceğini söyledik.” “Acaba Türkiye 
NATO’dan uzaklaşıyor mu” türü 
sorgulamaları kabul etmediklerini 
belirten Çavuşoğlu, “Hayır, Türki-
ye NATO’dan uzaklaşmıyor. Eğer 
NATO müttefiklerimiz bu ihtiyaç-
larımızı karşılasaydı biz onlardan 
alacaktık, önceliği de onlara verdik.” 
ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrı-

ca, “Önümüzdeki yıl sonuna doğru 
ilk bataryalar gelecek. Neticede ar-
tık bunun sorgulanmasına da gerek 
yok” dedi.

“NATO’YU VE MÜTTEFİKLERİ 
TEHDİT EDEN BİRİNCİ UNSUR 

TERÖR ÖRGÜTLERİDİR”
Bugün NATO’yu ve müttefikle-

ri tehdit eden birinci unsurun terör 
örgütleri olduğunu vurgulayan Ça-
vuşoğlu, NATO’nun terörle müca-
delede sonuç alıcı önlemler alması 
gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, NA-
TO’nun bugün özellikle de müttefik 

ülkelerin istikrarının korunmasında 
rol oynaması gerektiğini ifade ede-
rek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Her ne kadar askeri ve güven-
likle ilgili bir örgüt olsa da bugün 
tehdidin boyutu değiştiği için NATO 
kendisini buna göre uyarlamalıdır. 
Sadece askeri bakımdan değil, siyasi 
bir örgüt olmamasına rağmen müt-
tefiklere ve tüm üye ülkelerin halk-
larına güven verebilmesi için siyasi 
gelişmeleri çok yakından takip edip 
ona göre de NATO yönlendirici poli-
tikalar uygulamalıdır.” n AA

İbranovic: Türkiye, Bosna için bir annedir

Mevlüt Çavuşoğlu

Narmina İbranovic
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Erzurumspor, Arsen Khubulov ile sözleşme imzaladı 
Spor Toto Süper Lig ekiple-

rinden Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor, Rus sağ kanat Arsen Khu-
bulov ile sözleşme imzaladı. 

Kulüp tesislerinde gerçekleşen 
imza törenine Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt 
Doğan ile Asbaşkan Ünsal Kıraç ve 
Yönetim kurulu üyesi Basın Sözcüsü 
Metin Barlak katıldı. Khubulov geçti-
ğimiz sezon formasını giydiği Anzhi 
Makhachkala ile oynadığı 38 maçta 
8 gol attı. Başkan Mevlüt Doğan, 
BB Erzurumspor olarak kadrolarını 
güçlendirmeye devam ettiklerini 
belirterek, “Bir yandan transfer ça-

lışmalarını yürütüyoruz bir yandan 
da kulübün ileriye dönük planlarını 
yapıyoruz. Bu zamana kadar 5-6 
transfer yaptık. Bugün de Rusya’dan 
bir futbolcu kardeşimizi getirdik ve 
sözleşme imzalıyoruz” dedi. 

Teknik heyet ve transfer komite-
sinin uzun uğraşlar sonucunda Rus 
futbolcu ile anlaştığını dile getiren 
Doğan, “Bundan sonra 2 ya da 3 
futbolcu daha alacağız. Kamp döne-
mi bitince eksik gördüğümüz yerler 
olursa onlara da ayrı bakacağız. 
Amacımız kümede kalmak değil 
yukarıları zorlayabilen, şehrimizin 
ve taraftarımızın izlemekten keyif 

alacağı bir takım kurmak” diye ko-
nuştu. 
DOĞAN: “LİGDE HANGİ TAKIMLA 

MAÇ YAPACAĞIMIZIN 
BİR ÖNEMİ YOK” 

Öte yandan Süper Lig fikstürü 
ile ilgili de açıklamalarda bulunan 
Doğan, “İlk maçımızı deplasmanda 
Konya ile oynayacağız. İkinci hafta 
kendi sahamızda Beşiktaş ile maç 
yapacağız. Ligde hangi takımla 
maç yapacağımızın bir önemi yok. 
Önemli olan takımın kendi durumu-
dur. Eğer kalitemiz ve durumumuz 
iyi ise hiçbir takım fark etmez. Biz 
kendi oyunumuzu oynayıp galip ge-

lebilirsek problem yoktur” dedi. BB 
Erzurumspor Onursal Başkanı ve Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Sekmen ise, “Transferler devam 
ediyor. Biri iki transfer daha yaparak 
transfer çalışmalarını tamamlamış 
olacağız. BB Erzurumspor bundan 
önce gösterdiği başarıyı bu yıl da 
Süper Lig’de gösterecek. Şehrimi-
zi her yönden hem değiştirip hem 
dönüştüreceğiz. İnşallah bu yıldan 
sonraki hedefimiz alt yapıya daha 
önem vereceğiz. Alt yapısı güçlü 
olan takımlar ayakta durur” şeklin-
de konuştu. 
n İHA

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Di-
rektörü Erol Bulut, transferle ilgili yaptığı 
açıklamada, “Transferde komitemizin 
görüşme halinde olduğu oyuncular var. 
Bu oyuncuların Topuk Yaylası kampına 
katılmaları en büyük beklentimiz” dedi. 

Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon 
hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör 
Erol Bulut kamp ve transferle ilgili açık-
lamalarda bulundu. İyi bir kamp dönemi 
geçirdiklerini belirten Bulut, “Bolu’da 
yaklaşık 11 günlük bir hazırlık sürecimiz 
oldu. Burada hazırladığımız programlar 
doğrultusunda yoğun bir çalışma döne-
mi geçirdik. Aramıza yeni katılan arka-
daşlarımızın da bizim tempomuza ayak 
uydurmaları ve uyum süreçleri için fay-
dalı oldu diyebilirim. Burada iki de ha-
zırlık müsabakası oynadık. Bu maçlarda 
bazı oyuncuları daha yakından görme 
durumumuz oldu. Tabi maçları kazan-
mak önemliydi ama bundan da önemlisi 
nasıl bir durumda olduğumuzu görmek 
daha da önemliydi. İki karşılaşmada 
da iyi bir görüntü sergilediğimizi söyle-

yebilirim. İnşallah forma anlamındaki 
bu yükselişimiz devam eder” şeklinde 
konuştu. 

“EN KISA ZAMANDA KATILMALARI 
BİZİM İÇİN AVANTAJ OLUR” 

Transferle ilgili de konuşan Bulut, 
takıma katılmasını beklediği oyuncular 
olduğunu da belirterek, “Transferde 
komitemizin görüşme halinde olduğu 

oyuncular var. Bu oyuncuların Topuk 
Yaylası kampına katılmaları en büyük 
beklentimiz. Bu oyuncuların aramıza 
en kısa sürede katılmaları bizim için 
avantaj olur. Bu anlamda görüşme ha-
linde olduğumuz oyuncuların aramızda 
olmalarını bekliyoruz. Yeni sezona en 
iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu çalışma-
lardan yeni arkadaşlarımızın da istifade 

etmeleri kendi adımıza iyi olur” diye 
konuştu. 

“HER YÖNÜYLE VERİMLİ BİR 
KAMP SÜRECİ GEÇİRDİĞİMİZİ 

SÖYLEYEBİLİRİM” 
Bu arada kampla ilgili açıklama-

larda bulunan Sportif Direktör Ali Rav-
cı, Bolu kampının her yönüyle verimli 
geçtiğini ifade etti. Takım olarak yorucu 
bir kamp süreci geçirdiklerini belirten 
Ravcı, “Kampımız şuan için sorunsuz 
bir şekilde devam ediyor. Tek sıkıntı-
mız Adem Büyük’ün talihsiz sakatlığı. 
Bununda dışına her yönüyle verimli bir 
kamp süreci geçirdiğimizi söyleyebili-
rim. Hocamız nezaretinde güç depola-
manın yanı sıra, oynadığımız hazırlık 
maçlarıyla da ne durumda olduğumu 
görme şansımız oldu. Bolu kampımızın 
sonuna gelmiş bulunmaktayız. 2 günlük 
iznin ardından Topuk Yaylasında ikinci 
etap çalışmalarımız start alacak. İnşal-
lah orada da verimli bir süreç bekliyo-
ruz” diye konuştu. 
n İHA

Malatyaspor’da Erol Bulut’un transfer beklentisi var

Milos Jojic 
Başakşehir’de

Atiker Konyaspor’da
localara yoğun ilgi

Çaykur Rizespor 
Erzurum’da çalışıyor

Başakşehir Kulübü, Bundesliga’dan Sırp futbolcu Milos 
Jojic’i kadrosuna dahil etti. 

İstanbul Başakşehir Kulübü, Bundesliga’dan Sırp fut-
bolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten 
yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, geçen sezon Bun-
desliga’da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos 
Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Partizan 
ve Borussia Dortmund’da da oynayan 26 yaşındaki futbol-
cu, yarın sabah Salzburg’daki kampımıza dahil olacak. 
Milos Jojic’e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli 
formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temen-
ni ediyoruz” denildi. 
n İHA

Atiker Konyaspor’un geçtiğimiz günlerde satışa sun-
duğu Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki localara 
yoğun ilgi olduğu belirtildi. 9 loca kaldığını açıklayan Atiker 
Konyaspor konuyla alakalı olarak, “Atiker Konyaspor’u-
muzun 2018-2019 Futbol Sezonunda oynayacağı iç saha 
karşılaşmaları için loca satışları 29 Haziran’da başlamıştı. 

Satışa çıkan 12-15-18 kişilik localardan bugün itibariy-
le sadece Doğu Tribününde yer alan 9 loca kaldı. Satışların 
başlamasının hemen ardından en yoğun ilgiyi Batı Tribü-
nündeki localar gördü. Buradaki locaların tamamı satışa 
çıktıktan kısa bir süre sonra satıldı. 

Batı ve Doğu Tribünlerden loca satın alan taraftarları-
mız 2018-2019 sezonunda Atiker Konyaspor’umuzun ev 
sahibi olduğu tüm Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarını 
izleme ve bazı hizmetlerden yararlanma imkânını elde 
edecek.

Atiker Konyaspor olarak localara yoğun ilgi gösteren 
taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kalan 9 loca satışları hakkında detaylı bilgi almak için 
0 332 236 19 22/3 (Dahili) numarayı arayabilirler” açıkla-
masını yaptı.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni 
sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Palandöken 
Dağı’ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde teknik direktör 
İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 
yaklaşık 2 saat sürdü. Futbolcular, idmanda ısınma hare-
ketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antren-
man, şut ve orta açma organizasyonlarının ardından teknik 
çalışmayla son buldu. İdmandan Konyaspor’un eski kapta-
nı Ali Çamdalı da yer aldı.
n AA

Kartal’da kombine 
fiyatları belli oldu
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 2018 – 2019 sezonu kombine bilet fiyatları 

belli oldu. Sezonluk bilet fiyatları 150 ve 1800 TL arasında değişiyor ancak öğrencilere, 
kadınlara, yaşlılara, gazilere ve şehit yakınlarına kolaylık imkanı sağlanacak

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da sezonluk kombine bilet fiyatları 
belli oldu. Süper Lig ve Türkiye Kupası 
maçlarında geçerli olacak olan kombine 
bilet fiyatları 150 TL’den başlıyor. Kon-
yaspor resmi internet sitesinden konu ile 
ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi; “Atiker Konyaspor’umuzun Kon-
ya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
oynayacağı iç saha maçlarında geçerli 
olacak 2018-19 sezonu kombine kartları 
için öncelikli satış süreci aynı koltuk/blok 
zorunluluğu olmaksızın 13 Temmuz 2018 
Cuma günü saat 14.00’te genel satışlar ise 
17 Temmuz 2018 Salı saat 12.00’de baş-
layacak. 

Yönetim Kurulumuz 2017-18 Sezonu 
Süper Lig müsabakalarında düzenli olarak 
maçlara gelerek takımımıza destek veren 
taraftarlarımıza maç sayısına göre indi-
rim uygulanması kararını almıştı. Ancak 
Passolig ile görüşmelerimiz neticesinde 
sistemin bu istekler doğrultusunda gün-
cellenmesinin mümkün görünmediği ifade 
edilmiştir. Sistemin gelecek sezon devreye 

girmesiyle birlikte maçlara daha sık gelen 
taraftarlarımız, maçlara giriş sayılarına 
göre farklı indirim oranlarından en üst se-
viyede yararlanmış olacaklardır.  

Yönetim Kurulumuzun kombine satış-
larıyla ilgili aldığı kararlar şöyle: Öncelikli 
satış süreci eski kombine sahiplerine %20 
indirimli olup, 13 Temmuz 2018 Cuma 
günü saat 14.00’te başlayacak, 16 Tem-
muz Pazartesi saat 18.00’de sona erecek-
tir.
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÜCRETSİZ

Genel satışların başlama tarihi ise 17 
Temmuz 2018 Salı günü olacaktır. Üyelik 
aidat borcu olmayan delegelerimiz ‘Kulüp-
ten borcu yoktur’ yazısı alıp ücretsiz olarak 
(BATI ALT A BLOK) gişelerden kombine 
yüklemesi yapabileceklerdir. İlgili dernek-
lere başvuru sonrasında hazırlanan liste-
lerde yer alan Şehit Aileleri ve Gazilerimiz 
(DOĞU ALT A BLOK) ücretsiz olarak maçla-
rımızı izleyebileceklerdir. Kadın taraftarla-
rımıza (istedikleri tribünden)  %50 indirim 
yapılacaktır. 7-16 yaş arası çocuk ve genç-
lere (istedikleri tribünden) % 50 indirim uy-

gulanacaktır. Öğrencilerimize (istedikleri 
tribünden) % 25 indirim yapılacaktır. 60 
yaş üstü taraftarlarımız (istedikleri tribün-
den)  % 75 indirimli olarak kimlik fotoko-
pileriyle birlikte gişelere gelerek yükleme-
lerini gerçekleştirebileceklerdir. İndirimli 
satışlar sadece Passolig gişelerinde yapı-
lacak olup, indirimli kombine sahiplerinin 
kombineleri transfere kapalı olacaktır.

Kombine indiriminden faydalanmak 
isteyen şehit aileleri, gaziler, kadınlar, 
öğrenciler (e-devlet öğrenci belgesi),  ço-
cuklar (kimlik fotokopisi) ile 60 yaş üstü 
taraftarlarımız sadece Passolig satış gişe-
lerine giderek ilgili kimlik ve belgelerini 
ibraz etmek zorundadırlar. 

Bir kişi birden fazla indirimden yararla-
namayacak ve Kombine alımlarında avan-
tajlı olan indirim geçerli olacaktır. 

İndirimlerden yararlanamayan kom-
bine sahiplerinin sezon içinde en fazla 6 
maç koltuklarını bir başkasına transfer 
hakkı bulunmaktadır. Transfer hakkı dolan 
ve maça gidemeyecek olan taraftarımız ve 
diğer tüm kombine sahipleri, koltuklarını 

her maç için, satılmak üzere kulübümüze 
devredebileceklerdir.  

Kombine almak veya mevcut 
kombinesini yenilemek isteyen ta-
raftarlarımızın aşağıdaki hususla-
ra dikkat etmesi gerekmektedir:                                                                                                                   
Kombine satışları sadece Konyaspor lo-
golu Passolig kart sahiplerine yapılacaktır.         
Passolig kartlarının 2018-2019 sezonu 
boyunca geçerli olması için kart vizesinin 
01.06.2019 tarihine kadar uzatılmış olması 
gerekmektedir. Bilet ve kombine satışla-
rımıza ilişkin bilgi, detay ve duyurular sa-
dece resmi web sitemiz ve sosyal medya 
hesaplarımızdan yapılmaktadır. Bunun 
dışında paylaşım mecramız bulunmamak-
tadır. 

FİYATLAR 150 TL’DEN BAŞLIYOR
Taksitli kombine alımlarında %6 vade 

farkı uygulanmaktadır. Belirtilen banka ve 
kartları haricindeki kredi kartlarına taksit 
yapılmamaktadır. Sezonluk kombine satış-
ları Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 
gişelerinde ve www.passo.com.tr adresin-
den yapılacaktır.”
n SPOR SERVİSİ
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2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükan-
donyadis Sezonu hazırlıklarına Bolu Gerede’de yaptığı 
birinci etap kampı ile devam eden temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da futbolcular laktat testinden geçti. Yrd.
Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü ile Konyaspor sağlık ekibine 
eşlik eden ve Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi’nden gelen ekip yönetiminde sabah saatle-
rinde gruplar halinde gerçekleştirilen test sonuçlarına 
göre oyuncuların çalışma değerleri belirlenecek.
n SPOR SERVİSİ

Son olarak Elazığspor’da forma giyen performansı 
ile dikkat çeken Konyalı kaleci Ahmet Sabri Fener, 1. 
Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a imza attı. Mavi 
lacivertli ekiple her konuda anlaşan Fener, iki yıllık 
sözleşmeyi imzalayarak formayı giydi. Ahmet Sabri 
Fener attığı imzanın ardından sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada, “Böyle büyük bir camiaya 
geldiğim için hem çok heyecanlıyım hem de çok mut-
luyum. Şimşekler grubu başta olmak üzere, bu kadar 
büyük bir taraftarın önünde oynayacak olmam benim 
heyecanımı daha da arttırıyor. Emin olun nereye gel-
diğim ve benden beklentinizin farkındayım. Bu camia 
için terimin son damlasına kadar savaşacağımdan 
gram endişeniz olmasın. Transferimde emeği geçen 
sayın başkanımıza, yönetime ve hocama teşekkür 
ederim Allah razı olsun. Safımız belli, Masmavi Şim-
şekler. Süper Lig hasreti inşallah bu sene son bulacak, 
inancım sonsuz” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) düzenlediği 
2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, Konya’da 
başladı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
şampiyonanın açılış töreninde konuşan TSF Başkanı 
Gülkız Tulay, organizasyona 39 ilden 61 kulübün katıl-
dığını söyledi. Konya’daki atmosferin şampiyona için 
çok elverişli olduğunu belirten Tulay, “Şampiyonaya 
katılan 852 sporcumuzla beraber buradayız. Aynı za-
manda burada satrançla ilgili sorunlarımızı konuşaca-
ğız, çözüm önerilerimizi masaya yatıracağız. Katılan 
tüm sporcular ve tüm kulüplere başarılar diliyorum.” 
diye konuştu. Şampiyona, 15 Temmuz Pazar gününe 
kadar sürecek ve toplam 9 tur ile tamamlanacak.
n AA

Atiker Konyaspor 
laktat testinden geçti

Ahmet Sabri Fener 
Adana Demirspor’da

Satranç şampiyonası 
Konya’da start aldı

‘Bizim için güzel 
bir sezon olacak’
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Asbaşkanı Recep Çınar, fikstür avantajı veya dezavantajı diye 
bir şeye inanmadığını belirterek, “Bizim için fikstürün iyi tarafı, ilk ve son maçımızı evimizde oynayacak 

olmamız” dedi. Çınar, geçtiğimiz sezon yaşanan sıkıntıların tekrarlanmayacağını sözlerine ekledi

Atiker Konyaspor’da İletişimden So-
rumlu Asbaşkan Recep Çınar, 2018-2019 
Lefter Küçükandonyadis sezonu fikstü-
rü konusunda açıklamalarda bulundu. 
Transfer çalışmalarının devam ettiğini de 
vurgulayan Recep Çınar, “Geçen sezonki 
sıkıntıları yaşamama adına gerekli yerle-
re gerekli takviyeleri yapacağız. Bu an-
lamda arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz 
çalışıyor. İnanıyorum ki, bu sezon Atiker 
Konyaspor için güzel bir sezon olacak. 
Sadece Atiker Konyaspor için değil, alt 
liglerde mücadele eden takımlar ile üst 
liglerde mücadele eden bütün takımlar 
için de güzel bir sezon olmalı. 2018-2019 
Lefter Küçükandonyadis sezonunda skor-

ların, dostluğun ve centilmenliğin, sport-
menliğin önüne geçmeyeceği bir sezon 
olmasını umuyoruz. Hakemlerin konuşul-
mayacağı, tribün olayların gündeme gel-
meyeceği, sakatlıkların yaşanmayacağı, 
sadece futbolun ve güzelliklerinin konu-
şulacağı bir sezonu temenni ediyoruz” 
dedi. 

“İÇ SAHADA BAŞLAMAK GÜZEL” 
Sezona Erzurumspor maçıyla, üste-

lik iç sahada başlayacaklarını hatırlatan 
Recep Çınar, “Sahamızdaki ilk maçımızı 
ligin yeni ekibi Erzurumspor ile oynaya-
cağız. İlk maçı iç sahada oynamak hem 
takım için, hem de taraftarlarımız için 
güzel. Sezona iyi başlama açısından bu 

maçı kazanmak istiyoruz. Erzurumspor ta-
kımı her ne kadar bu ligin yeni takımı olsa 
da, iyi bir takım ve kesinlikle çantada kek-
lik değil. Yani iyi bir rakiple sezona baş-
layacağız. Ancak rakip ne olursa olsun, 
bizim tek düşüncemiz maçı kazanmak ve 
sezona 3 puanla giriş yapmak. Tabi bura-
da taraftarların da desteğine ihtiyacımız 
olacak. Ben taraftarlarımızın yeni sezon-
da da örnek işlere imza atacaklarına ina-
nıyor ve arzuluyorum” diye konuştu. 

“FİKSTÜR AVANTAJI
DİYE BİR ŞEY YOK” 

Asbaşkan Recep Çınar, 2018-2019 
sezonu fikstürünün tüm takımlara hayırlı 
olmasını diledi. Çınar açıklamasını şöyle 

sürdürdü: “Ben iyi fikstür ya da kötü fikstür 
gibi bir değerlendirmeye girmeyeceğim. 
Çünkü sonuç olarak bütün takımlarla hem 
iç sahada, hem dış sahada karşı karşıya 
geleceğiz. Fikstür avantajı veya dezavan-
tajı diye bir şeye inanmıyorum. Bu benim 
kişisel görüşüm. Bizim için fikstürün iyi-
liği, ilk ve son maçımızı evimizde oyna-
yacak olmamız. Atiker Konyaspor olarak 
hazırlık maçları da dahil, oynayacağımız 
bütün maçlara kazanmak için çıkacağız. 
Dolayısıyla da ligi en iyi yerde tamam-
lamak istiyoruz. Kolay bir lig olmayacak. 
Bütün takımlar kadrolarını güçlendirdi ve 
güçlendirmeye de devam ediyorlar.”
n İHA

OSB’nin şampiyonu AYD oldu!

Özkan Taştemur, Boluspor’a imza attı

Konya Organize Sanayi Kupası’nda  
rakiplerini bir bir eleyerek finale gelen ve 
final maçında da son rakibini 3-1 mağlup 
eden AYD futbol takımı kupanın sahibi 
oldu.

Geleneksel olarak düzenlenen Konya 
Sanayi Organize Sanayi Bölgesi Futbol 
Turnuvası’nda bu yıl da çekişmeli bir dö-
nem geçti. Konya Sanayi Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların 
oluşturduğu futbol takımları, kıyasıya mü-
cadele sergiledi. Gösterdiği performansla 
kupanın en gözde takımı olan AYD, finalde 
A101 futbol takımını 3-1 yenerek şampiyon 
oldu. 

Şampiyonluk sonrası kupayı kaldıran 
AYD futbolcuları, sevincini firma yetkilileri 
ve çalışma arkadaşları ile paylaştı. Kupa 

sonunda bir açıklama yapan oyuncular, 
“Emeklerimizle bugüne geldik ve kupayı 
kazandık. Ekip olarak son derece disiplinli 
ve kararlı bir futbol oynadık. İstikrar da bize 

kupayı kazandırdı. Firmamızın ekonomi 
alanında gösterdiği üstün başarılara spor 
dalındada şampiyon olarak yeni bir başarı 
eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz.  Des-

teğini esirgemeyen başta Yönetim Kurulu 
Başkanımız Harun Aydın ve tüm yöneticile-
rimize teşekkür ediyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 
anlaşma sağladığı 8 futbolcu için toplu imza 
töreni düzenledi. İki sezondur Konya Anadolu 
Selçukspor forması giyen ve başarılı perfor-
mansı ile milli takımlara kadar yükselen Öz-
kan Taştemur, yeşil beyazlı kulüpten ayrılarak 
Boluspor’a 2 yıllık imza attı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan 
tesislerinde düzenlenen imza törenine, Bo-
luspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ve kulüp 
yöneticileri ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 
Ümit Kurt, 2 yıl anlaşma sağlanan Umut Gün-
doğan, 1 yıllığına takıma katılan İsmail Haktan 
Odabaşı, 2 yıllık mukavele yapılan Uğur Akde-
mir, 3 yıl anlaşma sağlanan Özkan Taştemur 
ve ikişer yıllığına anlaşılan Sinan Akaydı, Gök-
han Köstereli ile Hayrullah Bilazer katıldı.

İmza töreni öncesinde bir açıklama yapan 
Başkan Çarıkçı, yaklaşık 10 gün önce anlaştık-
ları ve takımla antrenmana çıkan futbolcuları 
tanıtmak ve sözleşme imzalamak için bir ara-
ya geldiklerini belirtti.

Sözleşme imzaladıkları isimlerden biri 
olan İsmail Haktan Odabaşı’nın daha önce 
Boluspor forması giyen bir futbolcu olduğunu 
anımsatan Çarıkçı,  “İsmail Boluspor kulü-
bünde 1 sene görev yaptı. O dönem zarfında 
Boluspor’a çok önemli hizmetleri oldu. Yine 
bizim geçmişte çok istediğimiz ama alama-
dığımız bir oyuncu vardı. Kartalspor takı-
mındayken izlediğimiz beğendiğimiz Uğur 
kardeşimizle de belki 4-5 sene sonra inşallah 
çalışmak nasip olacak. Yine bizim izlediğimiz 
Umut Gündoğan’ı Galatasaray’dan aldık. Da-

rıcaspor’dan da bir yıldır takip ettiğimiz Kaleci 
Gökhan Köstereli ile genç kardeşimiz Hayrul-
lah’ı da aramıza kattık. En son da yine bu sene 
takip ettiğimiz Özkan var.” diye konuştu.

Geçen sezon Çaykur Rizespor’da forma 
giyen Ümit Kurt ile de 1+1 yıllığına anlaştık-
larını ifade eden Çarıkçı, “Yine, Rizespor, Si-
vasspor ve Gençlerbirliği’nde oynamış karde-
şimiz Ümit Kurt ile de sözleşme imzalıyoruz. 
Ümit daha önceden bildiğimiz bir futbolcu. 
Kendisi bu sene 3-4 kulübün teklifini geri çe-
virdi. Boluspor’u tercih etti. Bu nedenle ken-
disine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Transferle ilgili artık son noktaya yaklaş-
tıklarını da aktaran Çarıkçı, en fazla 2-3 oyun-
cu daha transfer ederek bu dönemi kapatacak-
larını kaydetti.  n AA
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Atiker Konyaspor adına geride bıraktıkları sezon-
da yaşananlardan gereken dersleri çıkarttıklarını ve 
yeni sezona buradan hareketle hazırlandıklarını ifa-
de eden kaptan Ali Turan, tek düşüncelerinin Atiker 
Konyaspor’u hep birlikte eski başarılı günlerine dön-
dürmek olduğunu söyledi.  Atiker Konyaspor’un yeni 
sezon hazırlıklarının birinci etap kampını sürdürdüğü 
Bolu Gerede’de değerlendirmelerde bulunan tecrü-
beli oyuncu Ali Turan, “Sezon başı kampları yoğun 
geçiyor. 1 haftadan bu yana da Bolu’dayız. Çalışma 
ortamımız da gayet güzel. Günde çift antrenman 
yapıyoruz. Milli Takımlardaki görevleri nedeniyle 
aramıza geç katılacak arkadaşlarımız var. Onların-
da birkaç gün içerisinde aramıza katılmalarıyla tam 
kadro olarak çalışmaya başlayacağız. İnşallah kamp 
çalışmalarımız bizim adımıza verimli ve güzel bir 
şekilde gerçekleşir” diye konuştu.

GEÇEN SEZON BİZE DERS OLDU
 Ali Turan, sezonun başlamasına 1 aylık bir dö-

nem olduğunu belirterek, “Bu dönemde iyi ve sıkı 
çalışıp lige iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezon ya-
şadığımız sıkıntıları ve aldığımız kötü sonuçları bir 
daha yaşamak istemiyoruz. Bu bize ders oldu. Bu 
sene sezona iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz” şek-
linde görüş belirtti. Atiker Konyaspor’un hedefinin 
kupa kazanmak ve ligin üst taraflarında yer almak 
olduğunu da ifade eden Ali turan açıklamasına şöyle 
devam etti:

 “Atiker Konyaspor, yeniden lige çıktığından bu 
yana hep üzerine koyarak yoluna devam etmiştir. Ge-
çen sene maalesef istemediğimiz bir yerde bitirdik. 
Çünkü son 3-4 seneye baktığımızda ZTK’nı almış, 
ligi üçüncü sırada bitirmiş bir Atiker Konyaspor var-
dı. Aslında sezona Süper kupayı alarak iyi başladık. 
Ama ligde maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. 
Bunun en önemli sebebi üç kulvarda birden müca-
dele ediyor olmamızdı. Hem Süper Lig, hem UEFA 
Avrupa ligi hem de ZTK biz açıkçası çok yıprattı. Lige 
maalesef fazla konsantre olamadık. Sezonun son 
haftasında da zaten ligde kaldık. İnşallah aynı şeyle-
ri bu sene yaşamayız. Çünkü geçen seneden kötü bir 
tecrübe kazandık. Atiker Konyaspor’un her zaman ilk 
5-6 takım arasında olması gereken bir yapısı vardır. 
Bunu da bu sene devam ettirmek istiyoruz. Bunu ya-
pacak kapasitemiz ve gücümüz var. Çünkü son 5-6 
yıldır kadro olarak gelen-giden arkadaşlarımız olsa 
da iskeleti korunmuş bir durumdayız. Aramıza yeni 
katılacak arkadaşlarımızın da uyum sorununu en 
kısa sürede çözüp takım olacağımıza ve Atiker Kon-
yaspor’u hak ettiği üst sıralarda ilk 4-5 takım arasın-
da bulunduracağımıza inanıyoruz…”  

 YAŞIN BİR ÖNEMİ YOK
35 yaşında olmasına rağmen her sene kendi 

performansının üzerine koyarak çalışmaya devam 
ettiğini de sözlerine ekleyen tecrübeli Ali Turan, “Ya 
aslında bu işler yaşa bakmıyor. Çünkü çok çalışıyo-

rum. İnsan açıkçası büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe, 
tecrübelendikçe daha da çok çalışıyor. Baktığımızda 
geçen sene 37, bir önceki sene 40 maç oynamışım. 
Bence yaşa bakmıyor. Doğru çalışırsan, istekli ve 
hırslı olursan her zaman takımına faydalı olursun. 
Bence dediğim gibi yaşın bir önemi yok.  Ben ça-
lışmaya devam edeceğim. Hocamda şans verdiği 
sürece Atiker Konyaspor için elimden gelen müca-
deleyi ve hırsı göstereceğime inanıyorum” ifadele-
rine yer verdi.

 LİGDE KALDIYSAK TARAFTARIMIZ SAYESİNDE
Açıklamasının sonunda taraftarlara bir kez daha 

teşekkür eden Ali Turan, “Taraftarlarımızın özellikle 
stadyumumuz yapıldıktan sonra bize destekleri daha 
da arttı. Bunu zaten Milli Takımımızın Konya’da oy-
nadığı maçlarda da gördük. Tüm Türkiye’nin gön-
lünü kazandılar. Kaybettiğimiz maçlarda bile bize 
sırtlarını dönmediler. Ligde kaldıysak bunda onların 
da büyük katkısı vardı. Onlara da buradan teşekkür 
ediyorum. İnşallah bu sende bizi hem içeride hem 
de dışarıda asla yalnız bırakmazlar. Bizde onların 
desteğiyle bu sene iyi ve ilk 5’in içerisinde giren bir 
Atiker Konyaspor izlettirmek istiyoruz. Kendilerine 
bu konuda bu sene çok ihtiyacımız var. Çünkü bizim 
için itici bir güçler. İnşallah bu sene istediğimiz so-
nuçları alırız. Ve hep birlikte Atiker Konyaspor’u iyi 
yerlere çıkartırız” şeklinde görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ

‘GEÇEN SEZON
DERS OLDU’

Atiker Konyaspor’un tecrübeli kaptanı Ali Turan devam eden Bolu kampında önemli 
açıklamalarda bulundu. Geçen sezon sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Ali Turan, “Bu 

bize ders oldu. Bu sezon Konyaspor’u eski iyi günlerine döndüreceğiz” dedi
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