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ALZHEİMER RİSKİNE 
KARŞI NE YAPMALIYIZ?

HAC VE UMRE 
GARAJI YAPILSIN

Zade Vital ile güne sağlıkla merhaba

Turizmcilerden faydalı öneri

Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünce ve davranış 
problemlerine neden olan bir bunama çeşididir. Bu 
hastalığa yakalanan kişilerin %5’i 40-50 yaş civarın-
dadır. Alzheimer konusunda uzmanlar önerilerde 
bulunuyor.

Hac ve umreye gidecekler Mevlana Kültür Merke-
zi’nden uğurlanıyor. Ancak alanın yetersizliği nede-
niyle vatandaşlar ve turizm acentaları, Hac ve Umre 
Garajı’nın yapılmasını talep ediyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 17’DE

‘Gökçek Hoca 
kahramandır’

Temizlik için 
seferber oluyorlar

Aydınlar Ocağı’nda Hacı-
veyiszâde Mustafa Kurucu 
Hocaefendi’nin talebesi Yaşar 
Gökçek Hoca anıldı. Dr. Musta-
fa Güçlü, “Değerlerimize bağlı 
bu toplumun kahramanlarından 
birisi de Yaşar Gökçek Ho-
ca’dır” dedi. n SAYFA 7’DE

Karatay’da Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
gece-gündüz çalışarak daha te-
miz bir Karatay ve daha sağlıklı 
bir yaşam alanı oluşturabilmek 
için özverili bir şekilde çalışma-
larını sürdürüyor.
n SAYFA 15’TE

Konya ekonomide
adından söz ettiriyor

E-ihracat Seferberliği proje-
sinin tanıtımı Konya Ticaret 
Odası Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi. KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, “Konya son 
16 yılda küresel ekonomide 
adından söz ettirmeyi başardı” 
dedi. n SAYFA 16’DA

15 Temmuz’u 
filmle anlattılar

Selçuklu Belediyesi, 15 Tem-
muz’un 2. yıl dönümünde şehitler 
anısına bir kısa film hazırladı.  
#15Temmuz hashtagiyle Sel-
çuklu Belediyesi sosyal medya 
hesaplarından paylaşılan film 
büyük ilgi gördü.  n SAYFA 15’TE
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İmar Barışı’nın sınırları 
tekrar gözden geçirilmeli

Konya, İmar Barışı 
için yoğun ilgi 
gösteren ilk 3 il 
içinde. İMO Konya 
Şube Başkanı 
Süleyman Kamil 
Akın, “İmar 
Barışı’nın olumlu 
tarafları varken, 
olumsuz tarafları 
da mevcut” dedi. 
n SAYFA 3’TE

Yeni döneme ilişkin 
beklentilerini dile getiren 

eğitim sendikaları, yönetici 
atamalarında liyakat, 

öğrencilerin becerilerine göre 
yönlendirilmesi ve eğitimde 
sürekliliğin sağlanması gibi 
ortak konularda buluşuyor

EĞİTİMDE KÖKLÜ 
DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Türkiye’nin uzun yıllardır en çok 
tartıştığı konulardan biri “Eğitim” 
alanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da geçmişte yaptığı bazı 
konuşmalarda eğitim alanındaki ek-
sikliklerin varlığına dikkat çekmişti. 
Bu nedenle yeni dönemde özellikle 
eğitim alanında köklü değişikliklerin 
gerçekleşmesi bekleniyor.

LİYAKAT, SÜREKLİLİK
ÖNCELİKLİ OLMALI

Bu konuda değerlendirmelerde bu-
lunan sendikalar ise ortak akılda bu-
luşmuş durumda. Sendikalar eğitim 
alanında liyakat, sınavsız bir sistemin 
getirilerek öğrencilerin becerilerine 
göre yönlendirilmesi ve eğitimde 
sürekliliğin sağlanması gibi konular-
da ilerleme kaydedilmesini bekliyor.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Liyakat istiyorlar

Nefesimiz oluyorlar
Şehrin gürültüsünden, stresinden, hava kirliliğinden uzak 
mekanları olan parklar, yaz aylarıyla birlikte vatandaşlardan 
yoğun ilgi görüyor. Ailesi ve arkadaşları ile birlikte şehir 
merkezinden uzaklaşarak, bir haftanın yorgunluğunu ve stresini 
atmak isteyenler, piknik alanlarında yoğunluk oluşturuyor

Başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Selçuklu, 
Karatay ve Meram Belediyesi de son yıllarda şehre 
kazandırdıkları fonksiyonel parklarla dikkat çekiyor. Farklı 
özellikteki parklar Konya’yı yaşanabilir iller arasında üst seviyeye 
çıkartırken, marka değerini de yükseltiyor.  n SAYFA 10 VE 11’DE
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Hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde en önemli konulardan birini eğitim oluşturuyor. Yeni döneme ilişkin beklentilerini dile getiren eğitim 
sendikaları, yönetici atamalarında liyakat, öğrencilerin becerilerine göre yönlendirilmesi ve eğitimde sürekliliğin sağlanması gibi ortak konularda buluşuyor 

Eğitimde ortak akıl; liyakat!
Türkiye’nin uzun yıllardır en çok 

tartıştığı konulardan biri “Eğitim” ala-
nı. Milli Eğitim alanının rayına oturtul-
ması ve düzene sokulması amacıyla 
birçok defa değişiklikler, yenilikler 
gerçekleştirildi. Ancak eğitim sistemi 
tam manasıyla rayına girmedi. Bu ko-
nuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da geçmişte yaptığı bazı ko-
nuşmalarda eğitim alanındaki eksik-
liklerin varlığına dikkat çekmişti. Bu 
nedenle yeni dönemde özellikle eğitim 
alanında köklü değişikliklerin gerçek-
leşmesi bekleniyor. Bu konuda de-
ğerlendirmelerde bulunan sendikalar 
ise ortak akılda buluşmuş durumda. 
Sendikalar eğitim alanında liyakat, sı-
navsız bir sistemin getirilerek öğrenci-
lerin becerilerine göre yönlendirilmesi 
ve eğitimde sürekliliğin sağlanması 
gibi konularda ilerleme kaydedilmesi-
ni bekliyor. 

LİYAKAT ESAS ALINMALI
Eğitim Bir-Sen Konya Şube Baş-

kanı Nazif Karlıeryaptığı açıklamada, 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un işin 
mutfağından gelen başarılı bir isim ol-
duğunu söyledi. Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı yürüttüğü dönemde olduk-
ça dikkat çeken fikirlerinin ve projele-
rinin olduğun belirten Karlıer, “Milli 
eğitim Bakanımız kendisi eğitimci. 
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da 
yapmıştı. Bizim de istediğimiz öğrenci 
insan odaklı bir eğitim. Yeni Bakanımı-
zın da böyle düşünceleri var. Çocuğa 
dokunma gibi. Bunların yapılacağı ka-
naatindeyim. Hem öğrenci yetiştirme 
hem de öğretmen yetiştirmeye ihtiyaç 
var. Kendisinin bu konuda düşünceleri 
var. Bunu başarırsak eğitimde güzel 
işlere imza atarız. Bunlar inşallah söy-
lemde kalmaz. Ben Milli eğitim ba-
kanlığında büyük değişimlerin olacağı 
kanaatindeyim. Profesyonelleşeceğiz. 
Bizim idarecilerimiz, eğitimcilerimiz 
iyi olmalı. Liyakat ve ehliyet dediğimiz 
konularda muhakkak önem vermeli-
yiz. Konusunda liyakat sahibi insanlar 
göreve gelmeli. Ahbap çavuş ilişkisiyle 

devlet yönetilmemeli. Yapabiliyorsa o 
göreve devam etmeli şayet yapamı-
yorsa o kişi eski görevine iade edilmeli. 
Herkes Milli Eğitim Müdürü olacağım 
dememeli. Yapabiliyorsa bu görevi 
yürütmeli başarılı olamıyorsa da eski 
görevine dönmeli” diye konuştu. 

İSTİŞARE ÖNEMLİ 
Eğitimde yapılan değişikliklerin 

uzun vadeli düşünülerek hayata geçi-
rilmesi görüşünü savunan Karlıer, şöy-
le devam etti, “15 yılda 9 yönetici ata-
ma yönetmeliği değişti. Aynı dönemde 
5 kere sınav değişti. Bunların bir tak-
vime ve sayıya bağlanması gerekiyor. 
Bunun uzun süreli olması gerekiyor. 
Sınavdan vazgeçilmeli. Çocuğumuzun 
kabiliyetine göre yönlendirme yapıl-
malı. Çocuğumuz sözel mi, sayısal mı, 
çocuğumuzun el beceresi nedir buna 
yönlendirelim. Biz her öğrenciyi aynı 
yemeği yemeye tabi tutuyoruz. Bu 
işin bir yönü. Biz öğretim yapıyoruz, 
bazıları öğrenemeyebilir. Başka bece-
risi vardır ona yönlendirelim. Herkesin 
fıtratına göre davranmazsanız ben in-
sanları bir günde başarısız kılarım. Da-
yatmadan çıkmamız gerekiyor. Kim 
neyi yapıyorsa o alana yönlendirelim. 
Meslek Liselerini işler hale getirelim. 
Bu çocuklarımız meslek lisesinden çık-
tığı zaman diplomasını işe yarar hale 
getirelim. Dolayısı ile sınavları kaldı-
ralım, yönlendirme yapalım. Ben yeni 

bakanımızın bu noktada adım atacağı-
nı, Cumhurbaşkanımızın da bu konu-
da iradesinin olduğunu biliyorum. Bu 
konuda inanmış kadroların da oluş-
ması gerekiyor. Eğitimde güzel işler 
olacağına inanıyorum. Bu müfredatın 
değişmesi noktasın biz çalıştık. Yeterli 
değil. Kitaplarda birçok yanlış vardı bir 
kısmı düzeltildi tamamen milli olan bir 
müfredatın da tamamen gerçekleş-
tirilmesi gerekiyor. Üniversitelerimiz 
gerçekten ilim adamı yetiştiriyor mu 
bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Milli eğitimde inşallah söylediklerimiz 
dikkate alınır ve iyi işlere imza atılır 
diye umut ediyorum.” Eğitim sendika-
larının her birinin ayrı ayrı çalışmalar 
yürüttüklerini ve fikirler sunduklarını 
dile getiren Karlıer, bu durumun bir 
zenginlik olduğunu söyledi. Burada 
önemli olanın istişare ve dikkate alma 
olduğuna dikkat çeken Karlıer, “Sen-
dikalar sahanın en kılcal damarlarına 
kadar varlar. Herkes görüşlerini be-
lirtiyor bakanlıkta bu görüşlerin karşı-
lığının olması lazım. Bizim dediğimizi 
yapın anlamında değil, bunlar güzel, 
bunlar eksik, bunu şöyle düzeltelim 
ya da buna nasıl katkıda bulunabiliriz 
konusunda istişare noktasına gelme-
liyiz. Paydaşlarıyla bakanlık istişare 
yapmalı. Bunu yaparsanız doğru yolu 
bulursunuz. Farklılıklarımız bizim zen-
ginliğimiz, farklılıkları uygulanabilir 

hale getirilmeli. En önemlisi istişare-
dir” ifadelerini kullandı. 

ATAMALARDA LİYAKAT İSTİYORLAR
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 

Şube Başkanı Tanfer Ata da yaptığı 
değerlendirmede, gelecekten umutlu 
olduklarını söyledi. Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk’un tecrübeli bir isim 
olduğuna dikkat çeken Ata, “Gönlü-
müz öğretmen bir bakandı ve bunun 
da gerçekleştiğini düşünüyoruz. Eği-
timdeki tüm çalışanların sorunlarına 
yakından vakıf olan biri olduğunu dü-
şünüyoruz. Bu nedenle sorunlara kafa 
yoracaktır, çözüm üretecektir” dedi. 
Yeni döneme ilişkin Türk Eğitim-Sen 
olarak beklentilerini de dile getiren 
Ata sözlerine şöyle devam etti, “Biz 

öğretmen atama sisteminin oturtul-
masından yanayız. Artık geçici, vekil, 
ücretli öğretmenlerden Türkiye’nin 
kurtulması lazım. Sadece KPSS’ye göre 
atanan, mülakatın olmadığı, haksızlık-
ların olmadığı bir atama sisteminin 
Türkiye’de bir sistem haline gelmesini 
ve devlet politikası olmasını istiyoruz. 
Her türlü atamalarda özellikle yönetici 
atamalarında liyakat ve ehliyet dediği-
miz kriterlerin çok önemli olduğunu, 
bu kriterlere göre atama yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Burada ya-
zılı sınav sistemi birara oturtulmuştu 
ama mülakatla bu iş sulandırılmıştı. 
Biz yine yönetici atama olacaksa yazılı 
sınav istiyor başka bir kriter olmasını 
istemiyoruz. Tabi ki geçmiş çalışmala-
rı, projeleri de dikkate alınarak yönetici 
atamalarının gerçekleştirilmesinden 
yanayız. Eğitim-öğretimde gerek LGS, 
YKS gibi yerleştirmelerde bir belir-
sizlik var. Sınav sistemiyle geçtiğimiz 
dönemlerde çok oynandı. Bakan ken-
disi de bundan mustaripti aslında. 
Umarım bu sınav sistemleri de belli bir 
seviyeye, Türk milli eğitim sistemine 
hizmet edecek seviyeye getirilir. Tür-
kiye’nin teminatı olan yavrularımızın 
istedikleri, okuyabilecekleri, mutlu 
olabilecekleri yerlere girerek eğitim 
hayatına devam ederler. Gerçekten bu 
Türk milli eğitim sistemi için önemli 
bir kavram. Biz küresel bir güç olacak-
sak yeni yetişen yavrularımızın yolunu 
açmamız lazım. Bakanımız sanıyorum 
bu konuda da bir düzenlemeye ihtiyaç 
duyacaktır. Bunlar acil çözülmesi gere-
ken sorunlarımız.” 

‘SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMALIYIZ’
Milli Eğitim camiasının çok büyük 

sorunları olduğuna işaret eden Eğitim 
İş Konya İl Temsilcisi Özgür Genç de 
eğitim sistemindeki sorunların çözül-
mesinin birçok sorunu da çözeceğini 
söyledi. Bu noktada eğitim sendikaları 
ile Bakanlığın istişareler yapmalarının 
büyük faydalar sağlayacağına dikkat 
çeken Genç, sözlerine şöyle devam 
etti, “Hangi okulların sınavla hangi 

okulların sınavsız alacağı gibi konu-
larda eğitim sendikaları ile istişareler 
yapılması taraftarıyız. Yönetici atama-
larında da öncelikle sınav ve liyakatın 
esas olacağı, torpilin, kadrolaşmanın 
olmayacağı bir sistem istiyoruz. Hak 
edenin hak ettiği yere geleceği bir 
sistem istiyoruz hem Türkiye’de hem 
de ilimizde. Bu anlamda Milli eğitim 
Bakanı’nın ve bürokratlarının Anka-
ra’da eğitim sendikalarının genel mer-
kezleriyle görüşerek onların görüşleri 
alınarak, tam bir mutabakat şeklinde, 
yönetici atamalarından öğretmen ata-
malarına kadar, okullara hizmetli gö-
revlendirmelerine kadar birlikte bir 
mutabakatın oluşturulmasını bekliyo-
ruz. O nedenle eğitim sendikalarının 
taleplerinin dikkate alınacağı bir milli 
eğitim bakanı bekliyoruz.Eğitim sis-
temindeki sınav sisteminin tamamen 
ortadan kaldırıldığı bir yapıyı getirelim 
diyoruz. Her öğrenci sınavsız okula gi-
debilsin. Her okul türünden bulunmalı 
ki çocuk istediği okulu seçebilmeli. 
Bunların her birini sunabiliyorsanız 
hiçbir sorun yok. Sınavsız bir şekilde 
çocuk evine en yakın okula servissiz 
bir şekilde gidebilir. 3-5 yılda değişen 
bir sınav sistemi değil, 20-30 yıl düşü-
nülerek yapılan değişiklikler gerekiyor. 
Eğitim süreklilik işidir, bu sürekliliği 
sağlamamız gerekiyor.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yeni dönemde özellikle eğitim alanında köklü değişikliklerin g
erçekleşmesi bekleniyor. Sendikalar eğitim alanında liyakat, sınavsız bir s

istemin getirilerek öğrencilerin becerilerine göre yönlendirilmesi ve eğitimde 
sürekliliğin sağlanması gibi konularda ilerleme kaydedilmesini bekliyor.

Nazif Karlıer Tanfer Ata Özgür Genç
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13 milyon konutun imar ve iskan soruna çözüm olacak İmar Barışı yoğun ilgi görüyor. Konya, İmar Barışı için yoğun ilgi gösteren 
ilk 3 il içinde. İMO Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, “İmar Barışı’nın olumlu tarafları varken, olumsuz tarafları da mevcut” dedi 

‘Yapıların sağlamlığı denetlenmeli’

Türkiye gündeminde yerini 
alan, kamuoyunda “İmar Barışı” 
olarak bilinen ve 13 milyon konu-
tun imar ve iskan sorununu çözme-
si hedefleyen Yapı Kayıt Belgesi ve-
rilmesine yönelik başvurular devam 
ediyor. Edinilen bilgilere göre, 13 
milyon konutun imar ve iskan soru-
nunu çözmesi hedefleyen düzenle-
me kapsamında Yapı Kayıt Belgesi 
almak için Türkiye genelinde 1.8 
milyon başvuru yapıldı. Vatandaş-
ların yoğun ilgi gösterdiği barış için 
başvurular 8 Haziran’da başlamış-
tı. En çok başvuru yapılan illerin 
başında ise kaçak yapıların büyük 
bölümünün bulunduğu İstanbul 
geldi. Yaklaşık 2 milyon kaçak bina 
bulunan şehirde şu ana kadar 330 
bin başvuru yapıldı. İstanbul’u 172 
bin başvuru ile İzmir takip eder-
ken, Konya ise 133 bin başvuruyla 
vatandaşın İmar Barışı için yoğun 
ilgi gösterdiği ilk 3 şehir arasında. 
Bursa ve Kocaeli’de yapılan müra-
caatlar ise sırasıyla 88 bin ile 87 bin 
500’e dayandı. 
İMAR BARIŞININ SINIRLARI TEKRAR  

GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM 

İnşaat Mühendisleri Odası Şube 
Başkanı Süleyman Kamil Akın, imar 
barışı ile ilgili düşüncelerini paylaş-
tı.  Akın, “İmar barışı ile ilgili olan 
çalışmalar aslında Türkiye’deki ruh-
satlandırılmamış yada ruhsatlandı-
rılamamış , resmi hale getirilmemiş 
yapı stokunun kayıt altına alınması 
için bir yaklaşım. Devlet bundan ka-
zanç elde ediyor ancak kayıtsız şart-
sız barışmanın çok ciddi mahsurları 
da var. Öncelikle faydalı olan kıs-
mından bir örnek verelim. Vatandaş 
köyler mahalle statüsü kazanma-
dan yıllar önce  bir ahır yaptırmış. 
Tarımsal üretimi teşvik için devleti-
miz uygun şartlarda hayvan desteği 
vermek için ahırına ait resmi evrakı 
beyan etmesini istiyor. Yapı resmi 
kayıtlarda görünmediği için destek-
leme yapılamıyor. İmar affı ile yapı 
resmileşecek ve destek yapılabile-
cek.  Diğer taraftan aynı köyde bir 
başka vatandaşımız mera sınırları 
içerisinde yada yayla tabir ettiğimiz 
bölgede bir ahır yapmış. Arazi dev-
letin ve tüm köylünün kullanımına 
açık. Burada yapıyı ve üzerinde bu-
lunduğu araziyi kişiye az bir bedel 
ile veriyorsunuz. Köylünün kullanı-
mına ait olana alan kişiye geçiyor. 
Kayıtsız şartsız İmar Barışı bu tür 
sıkıntıların oluşmasına yol açacak. 
Diğer taraftan beyan edilen yapıla-
rın doğal afetlere ve depreme da-
yanıklılığı tamamen yapı sahibinin 
beyanına kalmış. Tek katlı bir köy 
yapısında bu çok önemli görülmese 
de büyükşehirlerde 8-10 katlı yapı-
larda bu çok çok önemli. Yaşanan 
afet sonrası bu yapılarda oluşacak 
can ve mal kaybının sorumlusu kim 
olacak. Başvurulardaki beyanların 
doğruluğunun devlet tarafından ya 
da özel kuruluşlar tarafından mutla-
ka kontrol edilmesi gerekiyor. Aksi 

takdirde olmayan yapıların yada 
olan yapıların alanlarının mevcut 
halinden çok daha büyük beyan 
edilmesi kaçınılmaz. Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı şuan ki yapısı ve 
şekli ile bu beyanları kontrol edecek 
ne personele ne de teknik altyapıya 
sahip kamu mülkiyetinde bulunan 

hiçbir yapının af kapsamına girme-
mesi lazım. Bu şekilde su toplama 
havzalarında, kıyılarda, orman ara-
zilerinde çok kötü sonuçlar ile karşı 

kalacağız” diye konuştu.
KONYA BAŞVURULARDA ÜÇÜNCÜ 

SIRADA 
İmar barışına en çok başvu-

runun İstanbul’dan geldiğini ve 
Konya’nın da başvurularda üçüncü 
olduğunu ifade eden Akın, “En çok 
başvuru yapılan illerin başında ise 
kaçak yapıların büyük bölümünün 
bulunduğu İstanbul geldi. Yaklaşık 
2 milyon kaçak bina bulunan şehir-
de şu ana kadar 330 bin başvuru 
yapıldı. İstanbul’u 172 bin başvu-
ru ile İzmir takip ederken, Konya 
ise 133 bin başvuruyla vatandaşın 
İmar Barışı için yoğun ilgi göster-
diği ilk 3 şehir arasında. Konya 
nüfus olarak Türkiye’nin en kala-
balık üçüncü şehri değil, yapı sayısı 
olarak da 3. Şehir değiliz. Başvuru 
sayısının fazlalığı yıllarca birçok şeyi 
doğru yapmamış olduğumuzu gös-
termekte” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Süleyman Kamil Akın



Referans: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/alzheimer-riskinizi-olcun/

Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünce ve davranış problemlerine neden olan bir bunama çeşididir. Alzheimer, hastaların 
büyük bir çoğunluğu 65 yaş üzerinde olsa da, yaşlanmanın sonucunda olan bir rahatsızlık olarak tanımlanmaz. Bu 

hastalığa yakalanan kişilerin %5’i 40-50 yaş civarındadır. Peki, Alzheimer riskine karşı neler yapmalıyız?

Cevap: Yaşam ömrünün uzaması ile Alzeheimer ra-
hatsızlığı toplumumuzda giderek daha sık görülmeye 
başlanmıştır. Bunu engellemek için alınacak birçok 
önlem var. Bunlardan bir tanesi de beynimiz için 
gerekli olan besinleri düzenli olarak alabilmek. Yapı-
lan çalışmalarda Omega 3 takviyelerinin ve Hindistan 
cevizi yağının beynin fonksiyonların a destek olabil-
diği yönünde. Günlük olarak Omega 3 desteği almak 
için düzenli deniz ürünleri tüketebilir veya Omega 
3 kapsülleri alabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını da 
takviye bir yağ olarak almak veya yemeklerinizde 
kullanmak da iyi bir destek olacaktır. Özellikle yaz 
aylarında sıvı formda bulabileceğiniz Hindistan cevizi 
yağını Smoothie’lerinize ilave edebilirsiniz.

Dr. Didem Numanoğlu 
Gülmez, Zade Vital 

Medikal Müdürü

Alzheimer’a karşı aşağıdaki karışımdan 
destek alabilirisiniz. Tüm malzemeleri 
katı meyve sıkacağında sıktıktan sonra 
karışıma; 1 tatlı kaşığı Zade Vital 
Hindistan Cevizi Yağı  ilave ederek 
tüketebilirsiniz.
 • 1 demet maydanoz
 • 2 dilim karpuz
 • 1/2 limon
 • 1 dilim zencefil
 • 1 tatlı kaşığı Hindistan 
cevizi yağı

Değerli okuyucular;
Erken çocukluk gelişimi çocukların ha-

yatın erken dönemlerindeki (0-8 yaş) fiziksel, 
mental ve sosyal gelişimini kapsamakta ve 
beslenme, sağlık, zihinsel gelişim ve çocukla-
rın sosyal iletişimleri için gerekli tüm girişim-
leri içermektedir. Erken çocukluk gelişimini 
etkileyen üç ana bileşenden söz etmek müm-
kündür, bunlar; beslenme, çevre ve eğitimdir. 
Sağlık bu üç faktörden de etkilenecek ve 
bozulan sağlık da bu faktörleri etkileyecektir. 
Bu yazıda ben daha çok beslenmenin erken 
çocukluk gelişimi üzerindeki etkilerinden bah-
setmek istiyorum. Özellikle emzirmenin hem 
besinsel olarak hem de anne-bebek ilişkisi sonucu bedensel 
ve zihinsel gelişime olan katkısı büyüktür. 1

Beyin gelişimi döllenmeden kısa süre sonra başlamakta 
ve adölesan çağı boyunca da devam etmektedir. Bununla bir-
likte gelişim en hızlı yaşamın ilk birkaç yılında olmaktadır.

Bu dönem için aşağıda dikkat etmemizde fayda olan 
bazı şeyleri derlemek istedim;

3 Uzmanlar çocuklarımızla konuşmak, oyun oyna-
mak, şarkı söylemek gibi karşılıklı etkileşim kurmak, 
çocuklarımızın zeka gelişimi için önemli katkı olduğunu 
dile getiriyor

3 Hamilelik sırasında doktorunuza danışarak Folik 

asit ve Omega 3 takviyesini kullanabilirsiniz
3 Hamilelik ve emzirme boyunca alkol 

ve sigaradan uzak durun
3 Hamilelik sırasında annede Çinko ve 

Demir eksikliği olup olmadığının kontrolü 
önemlidir, bu tip eksiklikler çocuğun gelişi-
minde büyük rol oynamaktadır. 

3 Okul çağında yapılan bir çalışmada 
vitamin B12 eksikliği olan çocuklarda algı, 
hafıza testlerinde reaksiyon zamanları daha 
uzun, akademik başarıları daha düşük ve 
daha çok dikkat ve davranış sorunları olduğu 
saptanmıştır.1 

3 Çocuklarınıza uygun ve doğru doz-
larda Omega 3 takviyesi yapmak zihin gelişimine katkı 
sağlayacaktır.

3 Çocuklarınıza evde yaptığınız kek, kurabiye türü 
atıştırmalıklarda Hindistan cevizi yağı kullanmayı deneye-
bilirsiniz, böylelikle bir yandan beyin gelişimleri için katkı 
sağlarken bir yandan güzel tadı ve kokusuyla çocukları-
nızın severek tüketeceği sağlıklı bir atıştırmalık sunmanın 
keyfini yaşayacaksınız

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle..

Ref: 1. Elif N. Özmert; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri; Er-
ken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Dergisi 2005;48: 179-195

Yaş aldıkça bütün organlar 
gibi beynimiz de zamanın 
etkilerini yaşamaya başlar. En 

sık karşılaşılan şikayet de 
hafızanın zayıflamasıdır. 
Beraberinde öğrenme 
de eskisi kadar kolay 
olmamaktadır. 

Tüm vücudumuzu 
gelecekteki sorunlara 
karşı korumak 
mümkün… Beyin de 
buna dahil. Yaş almak 

kaçınılmaz ancak sağlıklı yaş almak için 
yapabileceklerimiz var. Beynimizi korumanın 
en iyi yolu da oksidasyondan korumak. 

Beyin enerjiyi en yoğun kullanan organımız. 
Bu nedenle de kanlanmasının çok iyi 
olması gerekli. Sigara içmek gibi damarlara 
zarar veren, vücutta oksidasyonu artıran 
alışkanlıklardan uzak durmak alınabilecek 
birinci önlem. Bunun dışında sağlıklı beslenmek 
ve beynin hızlı enerji almasını sağlayacak 
destekler de yardımcı olacaktır. Örneğin 
hindistan cevizi yağı, omega 3 balık yağı ya 
da ceviz yağı beyni koruyan önemli destekler 
arasında sayılabilir.

Son yıllarda içeriğindeki orta zincirli 
trigliseridlerle ön plana çıkan hindistan cevizi 
yağı düzenli kullanıldığında çok önemli bir 
beyin destekleyici ve koruyucu. Başka pek çok 
özelliği de olan hindistan cevizi yağını evlerden 
eksik etmemke gerekli.

Diğer taraftan yaş almayla birlikte vücutta 
yangı artmakta ve bu yangı sonucu ortaya 
çıkan kimyasallar beyin hücrelerine zarar 
vermektedir. Beyni korumak ve özellikle 
bunamayı geciktirmek için başka bir yol da 
yangıyı azaltmaktır. Bunun için de alınabilecek 
destekler arasında zerdeçal ve Omega 3’ten 
zengin tüm yağlar sayılabilir.

Beyni çalıştırmak da aktivitesini sürekli 
tutmak ve bunamayı önlemek için gereklidir. 
Özellikle bulmaca çözmek bu konuda en çok 
tavsiye edilen aktivitedir. Farklı insanlarla 
zaman geçirmek, yeni ilgi alanları edinmek 
beynin aktif tutulması için sayılabilecek 
aktiviteler arasında yer alıyor.

Sağlıkla kalın.

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Zade Vital 
Hindistan 

Cevizi Yağı

Zade Vital 
Kereviz Yağı

Zade Vital 
Curcumin 

Forte

Zade Vital 
Yetişkinler 

İçin Premium 
Omega 3 
Balık Yağı

Alzheimer Riskinizi Ölçün;
• Günlük hayatı etkilemeye başlayan unutkanlık

• Plan yapma ve problem çözmede sorunlar yaşanması 

• Daha önce bilinen ve yapılan işleri yapmada zorlanma 

• Zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar 

• Görüntüleri anlamada ve birbiriyle ilişkilendirmede zorluklar yaşanması 

• Konuşma ve yazmada kelime bulma zorlukları 

• Eşyaları yanlış yerleştirme 

• Karar vermede güçlük yaşama 

• Sosyal faaliyet ve yükümlülüklerden uzaklaşma 

Bu bulguları fark eden hasta veya hasta yakınları, 
Alzheimer yönünden bilinçli olmalı ve hasta mutlaka 

bir nöroloji uzmanına muayene olmalıdır. 

Alzheimer Riskinden 
Korunmak İçin

• Vücut ağırlığınızı 
koruyun.

• Sigara ve aşırı 
alkolden kaçının.

• Sosyal 
topluluklara katılın, 
çevreye ilgili kalın. 

• Vücut ve akıl 
egzersizleri yapın.

Alzheimer Hastalığı 
Etkenleri
• İlerleyen yaş. 
• Aile öyküsü. 
• Genetik yatkınlık.
• Kafa travmaları ile Alzheimer 
hastalığı arasında paralellik 
bulunmaktadır.
• Kalp sağlığının da Alzheimer 
hastalığı ile yakın ilgisi vardır. 
Kalbin pompaladığı kanın %20
-25’i beyin tarafından kullanılır. 
Kalp ve damar sağlığını etkileyen 
yüksek tansiyon, kalp hastalığı, 
şeker hastalığı 
ve yüksek 
kolesterol 
seviyeleri 
de bu 
açıdan önem 
kazanmaktadır.

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr
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Diş Hekimleri mezuniyet heyecanı yaşadı
Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 
Mezuniyet Töreni Mevlana Kültür 
Merkezinde düzenlenen program-
la gerçekleşti. Programda konuşan 
NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Yağmur Şener; “Bütün 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu 
tabloyu görmek için çok emek çek-
tik, yıllarca bekledik. Öncelikle Rek-
törümüz Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in 
sizlere selam ve tebriklerini iletmek 
istiyorum. Ben de katkılarından 

dolayı kendisine ve eğitici kadro-
muza teşekkür ediyorum. Sizlere 
de hayat boyu başarılar diliyorum.” 
dedi. Konuşmanın ardından Fakül-
te Müzik topluluğunun hazırladığı 
müzik dinletisi ile salonda bulunan 
öğrenciler ve aileleri keyifli vakitler 
geçirdi. Hekimlik andının içilmesi-
nin ardından, öğrencilere fakülte-
deki hocaları tarafından diplomaları 
takdim edildi. Kep atma ile tören 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi’nin annele-
re özel olarak oluşturulacak Pazar 
yerinde, kadınlar kendi el emeği 
göz nuru döktüğü ürünlerin satışını 
yapabilecek. Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun,  Hal İçi’ndeki 
mevcut Pazar yerinde Cuma gün-
lerinde özel olarak oluşturulacak 
“anneler pazarı”nda faaliyet göste-
recek Beyşehirli kadınlarla biraraya 
geldi. Özaltun, Beyşehir Belediyesi 
hizmet binasında Pazar alanındaki 
yerlerin belirleneceği kura çekimi 
öncesinde yaptığı konuşmada, Bey-
şehir Belediyesi tarafından hayata 
geçirilecek kadınlara yönelik çalış-
maya değindi.

Beyşehir Belediyesi olarak hiz-
met üretirken büyük hedefler or-
taya koyduklarını, bu çalışmaları 
yerine getirirken Konya’nın merkez 
Selçuklu, Karatay ve Meram Bele-
diyeleri’ni de takip ederek örnek 
aldıklarını dile getiren Özaltun, 
Beyşehir’de yaşayan anneler için de 
özel bir proje hazırladıklarını söyle-
di.

Bu projeyle ilgili olarak anneler-
le bir süre önce Beyşehir’deki bu-
luşmalarında gelen talepleri değer-
lendirdiklerini hatırlatan Özaltun, 
şöyle devam etti: “Beyşehirli an-
nelerimizle, kadınlarımızla biraraya 

geldiğimiz kahvaltılı toplantımızda 
sizlerden gelen bu talep bizlerin de 
çok hoşuna gitmişti. Demiştiniz ki; 
‘Haftanın bir günü, kendi ürettiği-
miz el emeği, göz nuru çalışmaları-
mızı, ürünlerimizi sizin uygun gör-
düğünüz bir yerde satışa sunmak 
istiyoruz.’ Biz de o gün sizlere mev-
cut Salı günleri sebze Pazarı kuru-
lan Hal İçi’nde, Cuma günleri böyle 
bir alan oluşturabilir, satış yapabi-
lirsiniz’ demiştik. Bu konuda, tabiiki 
ilgili birimdeki arkadaşlarımız çalış-

malarını tamamladı.  Bu konuda hiç 
kimseyi ayırt etmedik. Ama, bazı 
şartlarımız vardı. Kesinlikle burada 
satışı yapan bir erkek değil kadın 
olacak. Size tahsis edeceğimiz bu 
alan, ikinci bir şahısa hava parası 
adı altında devredilemeyecek. Bele-
diyemizle bununla ilgili protokolün 
yapılmasının ardından sizlere be-
lirttiğimiz bu Pazar yerindeki alanı 
tahsis etmiş olacağız. Burada Cuma 
günleri sabah saatlerinden akşam 
saatlerine kadar satış yapabilecek-

siniz. Satış yapacağınız alanın yerini 
isekendi ellerinizle çekeceğiniz ku-
ranın ardındanyeni kendiniz belir-
leyeceksiniz. Size tahsis edeceğimiz 
bu alan için herhangi bir tezgah 
ücreti de sizlerden almayacağız.
Şimdiden Beyşehirli annelerimize 
hayırlı olsun”dedi. 

Özaltun’un konuşmasının ar-
dından kadınlar, Pazar alanında 
kendilerine tahsis edilecektezgah 
alanlarını belirlemek için kura çekti.
n HABER MERKEZİ

‘Milletimizin beraberliği 
sorunları çözecektir’

Bakan Selçuk’un açıklamaları 
eğitim camiasını mutlu etti

Selçuklu Sanayici İşadamları 
Serbest Meslek Mensupları Derne-
ği (SELSİAD) Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Kolat, 24 Haziran 2018 se-
çim sonuçlarını ve beklentileri de-
ğerlendirdi.

“Türk halkı istikrar, birlik bera-
berlik, huzur, güven ve kalkınma 
mesajlarını sandığa yansıttı” diyen 
SELSİAD Genel Başkanı Kolat, 
yeni rejimi değerlendirerek, “Tür-
kiye Cumhuriyeti 24 Haziran 2018 
tarihinde yapılan seçimle cumhur-
başkanlığı hükümet rejimine geç-
miştir. Bu yeni hükümet sistemi 
farklı bir deyimle, Rejim, diğer bir 
adıyla, Başkanlık Sistemi olarak fi-
ilen ve hukuken başlamıştır” dedi.

Kolat, seçim sonuçlarının yeni 
umut ve beklentileri de berabe-
rinde getirdiğini vurgulayarak ba-
şarılar diledikten sonra, “Esasen 
rejimin şekli yok; rejimin ruhu var-
dır. Asıl ve önemli olan da rejimin 
demokratik hukuk devleti olup bu 
konuda atılacak daha ileri ve sağ-
lam adımlardır. Milletimiz de bunu 
beklemekte ve talep etmektedir.  
Dolayısıyla milletimiz seçimlerde, 
halk oylamalarında istek ve ira-
desini açıkça ortaya koymuştur. 
Milletimizin bu yöndeki iradesine 
ve arzusuna, ancak ve ancak saygı 
duyulmalıdır. Bu saygı içerisinde 
görüş ve kanaatlerimizi arza çalı-
şırsak; milletimizin hak ettiği refah 
devleti, sosyal hayatımız açısın-
dan da gereklidir; milletimizin her 
ferdi refahı hak etmiştir.Elbetteki 
iş dünyası ve SELSİAD olarak da 
beklentilerimiz vardır. Daha önceki 
dönemlerde başbakanımıza ve ilgi-
lilere Konya’nın ve Konya sanayi-
sinin sıkıntılarını, problemlerini ve 

çözüm önerilerini madde madde 
belirten raporlar sunduk. Bazıları 
çözüme ulaştı. Sayın cumhurbaş-
kanımızın, devlet büyüklerimizin, 
yöneticilerimizin bu yoldaki hizmet 
ve çalışmalarını saygı ve şükran 
duygularımızla özellikle belirtmek 
isterim. Yanı sıra çözüm bekleyen 
problemlerimiz hala beklemede-
dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 
Konya sanayisinin problemlerine 
çözüm getireceğinden hiç kuşku-
muz yoktur” dedi.

Dış politikaya da değinen Ko-
lat, “Türkiye’mizde ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunlar mevcut-
tur. Dış politikada ciddi sorunlarla 
karşı karşıyayız. Bütün bu sorun-
lar demokratik hukuk devletinin, 
ülkemiz devlet politikasının başarı 
ile halledeceği sorunlardır; bütün 
bunların asıl teminatı ise aziz mil-
letimizin birlik ve beraberliğinden 
geçmektedir.

Demokratik bir toplumda el-
bette ki görüş ve fikir ayrılıkları 
olacaktır ama toplumda her türlü 
fikrin cevabı ise fikirdir ve yine fikir 
olacaktır. İşte o zaman uygar dün-
ya içinde yer ve değerimizi mutena 
ve müstesna bir toplum olarak, bir 
devlet olarak alacağız. Şerefli Türk 
tarihimiz bunun en canlı şahididir.  
Tekrar vurguluyorum; milletimi-
zin birlik ve beraberliği bütün soru 
ve sorunları çözecektir. Bu ruh ve 
inançla başta Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere yöneticilerimize ve 
aynı toplumda ve topraklarımız 
üzerinde yaşayan bütün vatandaş-
larımıza saygı, sevgi, huzur, birlik 
ve başarılar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Makedonya’dan hacca gitmek için bisikletle yola çıkan iki arkadaş yolculuklarının
18. gününde Konya’ya gelerek Mevlana Hazretleri Türbesini ziyaret etti

Kutsal topraklara kadar
pedal çevirecekler

Hacca gitmek için Makedon-
ya’dan bisikletle yola çıkan avukat 
olan Senad İdrizi (31) ve din görev-
lisi olan Amir Aslani (31) ismindeki 
iki arkadaş, Arnavutluk ve Yuna-
nistan’ın ardından üçüncü durakla-
rı olan Türkiye’ye geldi. Türkiye’de 
takip ettikleri güzergahta Konya’ya 
gelen İdrizi ve Aslani, Mevlana Haz-
retleri Türbesini ziyaret etti. 

“ÇOCUKLUK HAYALİMİZDİ” 
Çocukluktan beri bisiklet ile Hac 

yolculuğu yapma hayalleri kurduk-
larını ifade eden Amir Aslani, “İki-
miz de 31 yaşındayız. Bu yolculuk 
bizim çocukluk hayalimizdi. Bisiklet-
le Hac yolculuğuna çıkmak şu anda 
kısmet oldu bize. İki sene önce bu 
yolculuğun hazırlıklarına, hangi ro-
tayı izleyeceğiz, hangi şehirlerden 
geçip Mekke’ye ulaşacağız onun 
çalışmasına iki sene önce başladık. 
Tetova’dan yola çıktık. Tetova’dan 
sonra Arnavutluk, Yunanistan... Yu-
nanistan üzerinden Türkiye’ye giriş 
yaptık. İstanbul’da 2 gün, Bursa’da 
1 gün kaldık. Bursa üzerinden Eski-
şehir’e geldik. Ondan sonra Akşehir, 
Akşehir üzerinden Konya’ya geldik. 
Bundan sonra yolculuğumuz Mer-
sin’e devam edecek. Mersin’den 
gemi yoluyla Mısır’a, Kızıldeniz’i 
geçip Suudi Arabistan’a geçip öyle 
ulaşmayı planlıyoruz” dedi. 

Konya’da oldukları için mutlu 
olduklarını belirten Aslani, “Yolculu-
ğumuzun başlangıcından beri gitti-
ğimiz her yerde sağ olsunlar insan-
lar bizi çok güzel karşıladı, çok güzel 
ağırladı. Türkiye’nin bütün şehirle-
rinde de böyle. Konya’da özellikle 
çok ihtimam gösterildi. Buradan 
herkese teşekkür etmek istiyorum. 
Tabii yolculuğumuzdan sonra Kon-
ya’ya ulaşmamız da ayrı bir keyif. 
Konya’yı gerçekten çok güzel bul-
duk. Allah’a şükür ki Hazreti Mev-
lana’nın yaşadığı Konya’yı da ziyaret 
ettik bu vesileyle. Burada çok güzel 
vakit geçirdik. Konya’ya çok teşek-
kür ediyoruz” şeklinde konuştu. 

40 GÜN DAHA PEDAL ÇEVİRECEKLER 
Kutsal topraklarda yaklaşık 20 

gün kalacaklarını kaydeden Amir 
Aslani, “Yolculuğumuzun 18. gü-
nündeyiz şu an. Takriben 40 ya da 
50 gün sürecek yolculuğumuz. Şu 
anda bin 500 kilometre yol yaptık, 

yolculuğun tam ortasındayız. Geriye 
bisikletle gideceğimiz bin 500 kilo-
metre yol kalıyor. İnşallah onu kat 
ettikten sonra kutsal topraklara var-
mış olacağız. Planımız Medine’de 10 
gün, Mekke’de de 10 gün kalmak” 
diye konuştu. 

İki arkadaş Konya’da bisiklet ba-
kımlarını yaptıktan sonra Mersin’e, 
Mersin’den ise deniz yoluyla Mısır’a 
geçecek. Senad İdrizi ve Amir Asla-
ni yolculuklarını tamamladıklarında 
yaklaşık 3 bin 500 kilometre pedal 
çevirmiş olacak.  n İHA

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “Mil-
li Eğitim Bakanı Sayın Ziya Sel-
çuk’un “Öğretmen arkadaşlarım 
benim şahsımda MEB’in koridor-
larında temsil edildiğini asla unut-
mamalı. Yaptığım her şey, öğret-
mene hürmet içindir” sözlerini biz 
eğitim çalışanlarını memnun etti. 
Bakan Ziya Selçuk, eğitim cami-
asının çok uzun zamandır hasret 
kaldığı bir tutumu ortaya koydu” 
dedi. Ata, açıklamasında şu ifa-
delere yer verdi: “MEB’deki devir 
teslim töreninde ‘Öğretmen ar-
kadaşlarım benim şahsımda Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın koridorların-
da temsil edildiğini asla unutma-
malı. Bir bayrak yükselecekse tü-
müyle öğretmen arkadaşlarımızın 
omuzlarında yükselecek. Yaptı-
ğım her şey, çocuğun hukuku için 

onlara hürmet içindir, dolayısıyla 
öğretmene hürmet içindir’ diye 
konuşan Sayın Bakan Ziya Selçuk 
çok uzun zamandır hasret kaldığı-
mız bir tutumu ortaya koymuştur. 
Sayın Bakanı öğrenciyi, eğitimi, 
eğitim çalışanlarını, öğretmeni 
önceleyen ve ilk meselenin çalı-
şanları ve öğretmenleri motive 
etmek olduğu şuuruna dikkat 
çeken bu tavrından dolayı teb-
rik ediyorum. İşte ilk düğme, bu 
olumlu tutumdur. Bu tutumun, 
yönetimde liyakati esas alan, çalı-
şanların ayrıştırılmasına müsaade 
etmeyen, uygulamaları kişisel ya 
da ideolojik taassupla değil eği-
timin ve ülkenin ihtiyaçları doğ-
rultusunda planlayan bir yönetim 
anlayışıyla beslenmesi en önemli 
beklentimizdir.” 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de annelere özel pazar

İsmail Hakkı Kolat

Tanfer Ata

Türkiye’de takip ettikleri güzergahta 
Konya’ya gelen İdrizi ve Aslani, Mevlana 

Hazretleri Türbesini ziyaret etti.
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Beyşehir’de, bir kişi kurusıkıdan 
çevirme tabanca ile vurularak öldü-
rüldü. Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Ma-
hallesinde meydana geldi. İddiaya 
göre, yerleşim merkezi girişindeki 
bir akaryakıt istasyonunda yıkama-
cı olarak çalışan 16 yaşındaki M.Ö, 
yanındaki tabancayı çıkararak, çalış-
tığı inşaattan istasyona yakıt almak 
için gelen Mehmet Karabelen’e (41) 
peş peşe ateş etti. Kurşunlar Kara-
belen’in kafası ve vücuduna isabet 
ederken, olayın ardından adrese 
sevk edilen sağlık ekipleri şahsın 
hayatını kaybettiğini belirledi. Jan-
darma ekipleri, olay mahallinden 
ayrılmayan ve ‘Namusumu temizle-
dim’ dediği öne sürülen M.Ö’yü suç 
aleti kurusıkıdan çevirme tabanca 
ile birlikte gözaltına aldı. Olay yeri 
inceleme ekipleri güvenlik şeridi çe-

kerek kimseyi yaklaştırmadığı olay 
mahallinde 3 adet boş kovan tespit 
etti. Cinayete kurban giden Kara-
belen’in cansız bedeni ise savcının 
incelemesinin ardından otopsi için 
Beyşehir Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. 

Olaydan sonra jandarma tara-
fından gözaltına alınan katil zanlısı 
16 yaşındaki M.Ö. ise işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından Beyşe-
hir Devlet Hastanesinde sağlık kont-
rolünden geçirilerek adliyeye sevk 
edildi. Öte yandan, Mehmet Kara-
belen’in bir süre önce M.Ö’nün ai-
lesiyle ilgili karıştığı öne sürülen bir 
suçtan dolayı cezaevine girip çıktığı 
öğrenildi. Cinayete ise hakkındaki 
bu iddiaların sebep olduğu öne sü-
rüldü.
n İHA

Tuz Gölü’nde allı turna 
şöleni yaşanıyor

Dünyada allı turnaların kuluç-
kaya yattığı en önemli sulak alanlar 
arasında bulunan Tuz Gölü’nde bu 
yıl on binlerce yavru kuluçkadan 
çıkarken gölde adeta allı turna (fla-
mingo) şöleni yaşanıyor. Tuz Gö-
lü’nün güneyinde Aksaray’ın Eskil 
ilçesinde kuluçkadan çıkan binler-
ce allı turna yavrusu, el değmemiş 
doğasıyla dikkati çeken bölgeyi 
adeta “allı turna cenneti”ne dö-
nüştürdü. Eskil Belediye Başkanı 
Niyazi Alçay, Anadolu’da halk di-
linde “allı turna” olarak bilinen allı 
turnaların Akdeniz havzası içinde 
en fazla yavru dünyaya getirdiği 
bölgenin Tuz Gölü olduğunu söy-
ledi. Allı turnaların kuluçka noktası 
ararken çok seçici olduklarını belir-
ten Alçay, “Allı turnalar, tuzlu su-
lak alanlarda çamurdan yaptıkları 
yuvalarında, yumurtaları üzerine 
kuluçkaya yatıyorlar ve yavrularını 
çıkartıyorlar. Göl içinde de yavru-
larını büyütüyorlar. Allı turnaların 
insanlardan uzak böyle bir alanı 
da yeryüzünde bulabilecekleri çok 
nadir alanlar var. Bu nadir alanlar-
dan birisi de Tuz Gölü’dür.” diye 
konuştu. Her yıl on binlerce allı 
turnanın beslenme ve üreme için 
Tuz Gölü’ne geldiğine dikkati çe-
ken Alçay, şöyle devam etti: “Allı 
turnalar üreme dönemi geldiğinde 
nisan ayında Eskil’e geliyorlar. Ta-
bii ki geçmişte çok daha fazla kuş 
geliyordu. Milyonlarca allı turna 
burada yavrulayıp, dünyaya ya-
yılırdı. Fakat bu sayı her geçen yıl 
azalarak devam ediyor. Son yıllar-
da 50 bin civarında allı turna Tuz 
Gölü’ne geliyor. Burada kuluçkaya 

yatıyorlar ve yavrularını çıkartarak 
büyütüyorlar. Bu yıl da on binlerce 
allı turna gölde. Çoğunluğu kuluç-
kadan çıkan allı turnalar, ağustos 
ayının sonundan itibaren Akde-
niz havzası çevresine, Afrika’ya 
ve dünyanın çeşitli yerlerine göç 
edecekler.” Alçay, allı turnaların 
kuluçkaya yatmasında göldeki su 
seviyesinin etkili olduğuna işa-
ret ederek, “Tuz Gölü’nde suyun 
azalması allı turnalar için tehdit 
oluşturmakta olup, göldeki su se-
viyesinin azalmasına bağlı olarak, 
kuluçkaya yatan allı turna sayısı da 
azalmaktadır.” dedi.

Göldeki su seviyesinin bu yıl 
geçen yıla göre daha iyi olduğunun 
altını çizen Alçay, şunları kaydetti: 
“Bu yılki yağışlar ve Tuz Gölü’nde 
kurulmakta olan Doğalgaz Depo-
lama Tesisinden çıkan suların göle 
verilmesiyle, 2018 yılı içerisinde 
su seviyesi geçen yıla oranla biraz 
daha çoğalmış gözükmektedir. 
Buna bağlı olarak göle gelen allı 
turna sayısı geçen yıla göre artmış-
tır. Bu şunu gösteriyor. Eğer Tuz 
Gölü’nde su seviyesini yükselte-
cek çalışmalar yapılırsa dünya bu 
değerini kaybetmeyecek. Eğer biz 
buna gereken hassasiyeti göster-
mezsek, bu değerimizi 10 yıl içinde 
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalabiliriz. Bunlar çok değerli hay-
vanlar.” Alçay, bugünlerde Tuz 
Gölü’nde allı turna şöleni yaşandı-
ğına değinerek, bu değeri görmek 
isteyenlerin Eskil ilçesine gelerek 
allı turnaları gözlemleme şansını 
elde edebileceklerini dile getirdi.
n AA

Uzman Pedagog İshak Orhan, son dönemlerde işlenen çocuk cinayetleri nedeniyle halkı galeya-
na getirmenin, kuşku içinde yaşatmanın, toplumda ayrı bir travma oluşturabileceğini söyledi

‘Aileler çevresindeki 
insanları tanımalı’

Uzman Pedagog İshak Orhan, 
son dönemlerde işlenen çocuk ci-
nayetleri nedeniyle halkı galeyana 
getirmenin, kuşku içinde yaşat-
manın, toplumda ayrı bir travma 
oluşturabileceğini söyledi. Orhan, 
“Çocukları öldürenleri idam etseniz 
bile bu bataklıktaki sineği öldürmek 
gibidir. Bizim bataklığı kurutmamız 
lazım” dedi. Ankara’nın Polatlı il-
çesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara 
cinayeti ile Ağrı’nın Bezirhane kö-
yünde 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in 
ölü bulunmasının toplumda travma 
oluşturabileceğini söyleyen uzman 
pedagog İshak Orhan, “insanlar hiç 
kimseye güvenmemeye, hiç dışa-
rı çıkmamaya ve çocuklarının bir 
yerlere göndermemeye başlıyorlar. 
İnsanlar, çocuklarını mutlaka oyna-
tacaklar. Ama gözlerinin önünden 
ayırmayacaklar. Çocuklara, yanları-
na bir yabancı yaklaştığında yüksek 
sesle bağırmasını ve ondan kaçma-
sını isteyecekler. Hele bu dönemde 
önceki olaylar şehirlerde oluyordu. 
Şimdi olaylar kırsal kesimde olmaya 
başladı. Ciddi olarak anne ve baba-
ların çocuklarının nereye gittiklerini 
ne yaptıklarından haberdar olmaları 

gerekiyor. Çocuklarına, bir yaban-
cı senin yanına yaklaşacak olursa 
yüksek sesle bağırarak ondan kaç 
denilecek. Bu çok önemli. Çocuğun 
yüksek sesle anne, baba, amca gibi 
bağırması halinde yabancılar anın-
da tepki göstereceklerdir. Yani an-
neler çocuklarını eğitmeliler. Kendi 
aralarında bir parola oluşturmalılar. 

Yabancılara her zaman inanmama-
larını, yabancıların kendilerine zarar 
verebileceklerini bilmeliler. Yaban-
cıların kendilerine kesinlikle dokun-
durtmalılar. Anne ve baba, çocukla-
rına bunu vurgulamalılar” dedi.

AİLELER, ÇEVRELERİNDEKİ 
İNSANLARI TANIMALI

Nerede otururlarsa otursunlar 

ailelerin çevrelerindeki insanları 
tanımaları gerektiğini ifade eden 
Orhan, “Artık insanlar çevrelerin-
de yaşayanların nasıl bir kişiliğe 
sahip oldukları bilmeleri lazım. Şe-
hirde de otursanız, oturduğunuz 
apartmanda, mahalledeki insanla-
rı tanımalıyım demeliler. Nasıl in-
sanlar, eşime, çocuğuma zarar ve-
rebilirler, araştırmamız lazım. Bu 
tür olayları gerçekleştirenler içine 
kapanık, kimseyle konuşmayan, 
hasta ruhlu insanlardır. Kendisi-
ne özgüveni olmayan insanlardır. 
O kişiyi idam edelim, ama o kişiyi 
öldürmek sivrisinekleri öldürmek 
gibidir. Bizim bataklığı kurutma-
mız gerekiyor. Bunun için çabala-
mak gerekiyor. Bizim toplumuzda 
en büyük yanlış eğitim yanlışlığı-
dır. Ahlaklı nesiller yetiştirmemiz 
gerekiyor. İnsanların birbirlerine 
hoşgörülü olduğu, birbirini tolere 
ettiği, her zaman hatalarını gör-
mediği nesil yetiştirmemiz gereki-
yor. Empati eğitimi yapacağız. Ço-
cuklarımızı böyle yetiştirebilecek 
olursak onları kurtarabiliriz” diye 
konuştu.
n DHA

16 yaşındaki genç cinayet işledi

İçişleri Bakanlığından, Bitlis Sehi Ormanları 
bölgesinde Jandarma tarafından düzenle-
nen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale 
getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığın-
dan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Sehi 
Ormanları bölgesinde Bitlis İl Jandarma 
Komutanlığınca icra edilen operasyonda 
5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki 
operasyonlar devam ediyor.
n AA

Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın 
itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, saat 
08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde 
çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli vatan-
daşların kiracı olarak oturduğu müstakil 
evde yangın çıktı. Evden yükselen duman-
ları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk 
edildi. Yaklaşık 25 kişinin kaldığı belirtilen 
evde bulunanların zamanında dışarıya çık-
masıyla şans eseri yangında ölen ya da ya-
ralanan olmadı. Yangının prizdeki uzatma 
kablolarına takılan şarj cihazlarından çıkmış 
olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 
n İHA

5 terörist etkisiz 
hale getirildi

Kulu’da müstakil
evde yangın çıktı

Bitlis’te 28 Haziran’daki operasyonda etkisiz hale ge-
tirilen 10 teröristten birinin, kırmızı listede aranan Sefer 
Açar olduğu belirlendi.  İçişleri Bakanlığından yapılan ya-
zılı açıklamaya göre, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit 
köyü bölgesinde, 28 Haziran’da Bitlis İl Jandarma Komu-
tanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 
teröristten birinin, “Aranan terörist” listesinin kırmızı kate-
gorisinde yer alan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Garzan 
eyaleti sorumlusu Sefer Açar (Welat Gever) olduğu tespit 
edildi. Açar’ın, 27 Kasım 1998’de Irak’ın kuzeyinde ope-
rasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK 
terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 

15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlendi.  
Sefer Açar’ın üzerinde, “Herkoda düşürülen helikopterin 
pilotunun parasıdır 11-27-1998” notu yazılı, 1998’de teda-
vülde olan “500 bin lira”yı saldırının hatırası olarak 20 yıldır 
sakladığı anlaşıldı. Terörist Açar, silahlı terör örgütüne üye 
olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, 
devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, tehlikeli 
maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, 
tesislere zarar verme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni 
ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye 
teşebbüs etme gibi toplam 18 suçtan aranıyordu.
n AA

15 şehidin verildiği saldırının faili öldürüldü

Uzman Pedagog İshak Orhan
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Tuzlukçu ilçesi Mennik Önü Mevkisinde, 
saman balyası yüklenirken alev alan kam-
yon kullanılamaz hale geldi. Hasan Genç’e 
ait 42 UG 657 plakalı kamyon, saman bal-
yası yüklemesi yapılırken elektrik tellerinin 
temas etmesi sonucunda alev aldı.  Kısa 
sürede alev alan araca itfaiye ve Tuzlukçu 
Belediyesine ait iş makineleri tarafından 
müdahale edildi. Yangında kamyon kullanı-
lamaz hale geldi.
n AA

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik 
Denetleme Şubesi ekipleri, yaz mevsiminin 
gelmesiyle birlikte 24 saat boyunca tarım 
araçlarını denetliyor. Aksaray İl Emniyet 
Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi 
ekipleri, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte 
karayollarında genel uygulamaların dışında 
tarım araçları uygulamasına başladı. Polis 
ekipleri, 24 saat boyunca görev aldıkları 
Aksaray Konya, Ankara, Adana ve Nevşehir 
karayolunda uygulamalar yapıyor.
n İHA

Saman yüklü 
kamyon yandı

Tarım araçları
denetleniyor

Karapınar Belediyesi, başka bir göreve atanan İlçe Jan-
darma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş İsmail Yü-
rekli için veda yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Yaka, 
görev süresince uyumlu ve gayretli çalışmaları nedeni ile 
İlçe Jandarma Komutanı Yürekli’ye teşekkür etti ve hedi-
ye takdim etti. Başkan Yaka, “İsmail Yürekli komutanımız 
vatandaşlarımızın beğenisini kazanmış, arkasında güzel 
hizmetler bırakmıştır. Kendisini tanımaktan mutluyuz. İl-
çemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edi-
yoruz” dedi.  Yürekli ise Karapınar’ın kendisi için özel bir 

yer olduğunu ifade ederek, “Her zaman da öyle kalacak. 
Bizden sonra göreve gelen arkadaşımıza başarılar diliyo-
rum. Karapınar önemli bir ilçe. Burada görev yapmaktan 
büyük mutluluk duydum” diye konuştu. Kırıkkale’nin Ba-
lışeyh ilçesinde görevlendirilen Yürekli’nin veda yemeğine 
Kaymakam Mustafa Karaca, Atış, Test ve Değerlendirme 
Grup ve Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Ufuk Devam, 
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, İlçe Müftüsü Kadir 
Demirlenk ve kurum amirleri katıldı.
n AA

Karapınar’da komutana veda yemeği

Aydınlar Ocağı’nda Hacıveyiszâde Mustafa Kurucu Hocaefendi’nin talebesi Yaşar Gökçek Hoca anıldı. Dr. 
Mustafa Güçlü, “Değerlerimize bağlı bu toplumun kahramanlarından birisi de Yaşar Gökçek Hoca’dır” dedi 

‘Toplumun kahramanı
Yaşar Gökçek Hoca’

Hacıveyiszâde Mustafa Kurucu 
Hocaefendi’nin talebesi Yaşar Gök-
çek Hoca, vefatının 10. Yılında Kon-
ya Aydınlar Ocağı’nda aile yakınları, 
arkadaşları ve dostları tarafından 
yâd edildi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
vefatının 10. yılında Yaşar Gökçek 
Hoca için anma toplantısı düzenlen-
di.

Konya Halk Kütüphanesi Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
ve yöneticiliğini Ahmet Demirbaş’ın 
yaptığı paneldeİbrahim Hıdıroğlu, 
İrfan Küçükköy ve Mustafa Kasırga 
ile Celâlettin Gökçek, Yaşar Gökçek 
Hoca’nınhayatını, ailesini, fikir ve 
düşüncelerini hatıralar eşliğinde an-
lattılar.Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ise, soh-
beti açış konuşmasında eskiden de-
ğerlere bağlı bir toplumların kaliteli 
bir toplum olduğunu, saygın, itibarlı 
ve hür toplumların ancak medeni-
yet inşa edebildiğine dikkati çekerek 
“Ama iktidara gelen insanlar zaman 
zaman hırslarına kapılıp bu değer-
lerden uzaklaşırlar. Hak, hukuk, 
adalet, şûra, istişare, ehliyet ve liya-
katten uzaklaşıp, kendi iktidarlarının 
hırsına kapılıp diğer süfli alanlara ka-
yarlar. O zaman da hem o toplumun 
değerleri örselenir, hem o insanların 
o değerlere bağlılıkları zayıflar ve 
toplum yavaş yavaş toplum olmak-
tan çıkar ve bir yığın olmaya doğru 
hızla mesafe kateder. Yığınlaşan 
topluluklar da başka milletlerin hay-
ranı olmaya ve hegemonyası ve esa-
reti altına girerek yıkılıp gider. Tarih 
böyle milletlerin çöplüğüyle dolu 
ve Anadolu’da bunların örnekleri 
görülebilir. Bin yıldan beri bizde bu 
topraklarda yaşıyoruz. Yok olabilir, 
kıyâmete kadar da yaşayabiliriz. Bu 
bizim elimizde. Ama biz bu değer-
lere bağlılık nisbetinde yaşayabiliriz. 
Değerlerimize bağlı bu toplumun 
kahramanlarından birisi de Yaşar 
Gökçek Hoca’dır. Bu anma prog-
ramı da bizim böyle kahramanlara 
vefa borcumuzdur” dedi. Ardından 
Yaşar Gökçek’in kızının yazdığı bir 

hikâyeyi okudu. Kur’an-ı Kerim’den 
bir aşrı şerif okunmasından sonra 
Panel Yöneticisi Ahmet Demirbaş, 
“Yaşar Hoca’nın imanı bizim imanı-
mız gibi anadan babadan kalma de-
ğil, o, birebir İstanbul’dan kalkmak 
suretiyle köy köy, vilâyet vilayet at 
ve katır sırtında ehlini bulmak için 
Türkiye’nin büyükşehirlerini gez-
miş, dolaşmış, ehlini bulmuş, yaşa-
mış, doymuş ve yaşatmıştır” dedi. 
Tarihçi, yazar Yaşar Gökçek’in Di-
yarbakır’ın Ergani İlçesine bağlı Aşa-
ğı Balahur (Ortayazı) Köyü’nde 30 
Ağustos 1921’de doğduğunu ve 12 
Temmuz 2008’de İstanbul’da vefat 
ettiğini belirterek Konya’ya, 1950’li 
yılların sonunda geldiğini, Konya 
İmam Hatip Okulu’nda dini hassa-
siyet ve yaşantıyı Yaşar Hoca’dan 
öğrendiklerini, Selçuklu ve Osmanlı 
tarihini ise kendilerine İslâm tarihi 
olarak anlattığını söyledi. Demirbaş, 
“Rahmetli hocamız, o kadar müte-
vazı idi ki fakir, kimsesiz, garip ve 
meczup kişilerle konuşarak dertleri-

ni ve sıkıntılarını gidermeye çalışırdı. 
Silleli İsmail, Parsanalı Mustafa gibi 
Konyalıların deli dedikleri insanların 
üstlerini temizler, ayaklarını caminin 
şadırvanında yıkar ve yeni çorap ile 
ayakkabılarını giydirdiğini bizler ve 
Konyalılar şahit olduk. Biz hocamı-
zı böyle gördük ve tanıdık. Cenab-ı 
Hakk rahmetiyle muamele etsin. 
Biz öğrencilerinin hüsnü şahadetini 
kabul buyursun. Onu cennetiyle ve 
cemâliyle müşerref buyursun, inşal-
lah” diyerek sözlerine son verdi.

Konuşmacılar Yaşar Hoca’nın 
damadı eczacı Mustafa Kasırga, 
Yaşar Hoca ile Şehbal Hanımın 
Kur’an-ı Kerim muallimi Eskişe-
hir’den katılan İbrahim Hıdıroğlu, 
Yaşar Hocanın talebesi İrfan Kü-
çükköy, talebeleri Ömer Sakallıoğlu, 
Mevlüt Baltacı ve Süleyman Özkafa 
sırasıyla konuşarak Yaşar Hoca ile 
ilgili hatıralarını anlattılar.

Damadı Mustafa Kasırga, ka-
yınbabası Yaşar Gökçek’in Hacı 
Veyiszâde Hocaefendi ile nasıl karşı-

laştığını anlatarak “Camide bir gün 
namaz kıldıktan sonra ayakkabıları-
nın yerinde olmadığını görür. Hacı 
Veyiszade Hoceefendi de; “Oğul bu 
bir işarettir” der demez Yaşar Ho-
ca’nın terliklerle otele döndüğünü 
ve daha sonra Konya’da kalmaya 
karar verdiğini ifade etti. Kasurga, 
“Yaşar baba rüyada gördüğünü bul-
mak için birçok vilayeti dolaşır. Ora-
daki büyüklerle görüşür, ama ara-
dığını bulamaz. Cizre’de büyük bir 
zatın olduğunu söylerler. Cizre’ye 
gider ve beklediği manevi buluşma 
orada gerçekleşir. Seyda hazret-
lerinin yanında bir süre kalır. Dini 
eğitim alır ve bir zaman sonra Sey-
da hazretleri, Konya’ya gitmesi ve 
oraya yerleşmesini söyler. Konya’ya 
gelir ve Hacı Veyiszade Mustafa 
Efendi’ye durumu anlatır, Konya’ya 
yerleşeceğini söyler. Hacı Veyiszade 
de, “Oğlum! Ayakkabıların çalındığı 
gün o kararı vermiştik zaten” der. 
Hacı Veyiszade Hocaefendi o gün-
den sonra hem Yaşar babayı hem 
Şehbal anneyi hiç yalnız bırakmaz. 
Konya İmam Hatip’in eğitim kadro-
suna alır” diye konuştu.   

Yaşar Hoca’nın Konya’da do-
ğan oğlu Mevlâna Celalettin Gökçek 
ise, rahmetli babasının çok sevdiği 
Cizreli Seyda Hazretleri’nin vefatı-
nı öğrendiğinde, hayatında ilk defa 
hüngür hüngür ağladığına şahit ol-
duğunu ifade etti. Babasının Hacı 
Veyiszâde Mustafa Kurucu, Lâdikli 
Ahmet Ağa, Türkistanlı Hakî Efen-
di, Hacı Muzaffer Özak gibi örnek 
şahsiyetler başta olmak üzere 15’e 
yakın önemli şahsiyetlerle tanıştığını 
ve Efendiler Efendisinin izinde haki-
kati aradığını söyledi. 

Anma toplantısı ise, Konya Ay-
dınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü’nün konuşmacılara “Büyük 
Selçuklu Mirası” adlı kitap hediye-
si, fatihalar ve toplu hatıra fotoğrafı 
çekimiyle sona erdi. Anma progra-
mına Yaşar Hocanın eşi Şehbal Gök-
çek, oğlu Mevlana Celalettin Gök-
çek, kerimeleri, damadı, yakınları, 
talebeleri ve sevenleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

‘Devlet tiyatroları kapatıldı’ haberine yalanlama
Devlet Tiyatroları (DT) Genel 

Müdürlüğünce, devlet tiyatrolarının 
kapatılmasının söz konusu olmadığı 
belirtilerek, “Yapılan düzenlemele-
rin kurumların kapatılmasıyla ilgili 
gibi gösterilerek, haberleştirilmesi 
ve kamuoyunda ‘Devlet tiyatroları 
artık yok’ algısı oluşturmaya çalış-
mak tamamen art niyetli bir zihni-
yetin ürünüdür.” değerlendirmesi 
yapıldı.

DT Genel Müdürlüğünden yapı-
lan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel 
medyada, “İlk Kararname ile Sanata 
Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı” 
şeklinde haberler yapıldığı anımsa-
tıldı. Açıklamada, 703 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile 
sadece devlet tiyatrolarının değil, 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağ-
lı ve ilgili birçok kamu kurumunun 

teşkilatına dair hükümlerin yeniden 
düzenlendiği belirtildi. Söz konusu 
KHK’den sonra çıkarılan 1 numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 
geçici 1’inci maddesinde “2/7/2018 
tarihli ve 703 sayılı Kanun Hük-

münde Kararname ile teşkilatlarına 
ilişkin kanun veya kanun hükmünde 
kararnameleri yürürlükten kaldırı-
lan kamu kurum ve kuruluşlarından 
münhasıran devir ve geçiş hüküm-
leri düzenlenenler dışında kalanlar 

hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle düzenleme yapılın-
caya kadar yürürlükten kaldırılan 
hükümlerin uygulanmasına devam 
olunur.” ifadesinin yer aldığı vurgu-
landı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 
“Anlaşılacağı üzere, Devlet Tiyat-
roları Genel Müdürlüğünün kapa-
tılması söz konusu değildir. Yapılan 
düzenlemelerin kurumların kapatıl-
masıyla ilgili gibi gösterilerek haber-
leştirilmesi ve kamuoyunda ‘Devlet 
tiyatroları artık yok’ algısı oluştur-
maya çalışmak tamamen art niyetli 
bir zihniyetin ürünüdür. Devlet ti-
yatroları üzerinde sistematik bir şe-
kilde yanlış algı oluşturmaya çalışan 
bu tarz haberleri ve yapılan açıkla-
maları şiddetle kınıyoruz ve kamu-
oyunun takdirine sunuyoruz.” n AA

Türkiye için keskin 
viraj olan seçimleri 
atlattık. Yeni  kabine 
kuruldu. Kabineye ba-
kılacak olursa yanlış 
atılacak tek bir adım 
ihtimali bile olmamalı 
anlayışıyla genç ve 
dinamik bir potansiyel 
gücü oluşturulmuştur. 
Bütün bakanlıklar kü-
resel oyuna meydan 
okumak için yeniden dizayn edil-
miş. Başkan emin olduğu kadroya 
devam demiş kabineye giren  isim-
ler  bunu gayet iyi açıklıyor demek-
tir. 

Yeni dönemde kabinede en 
çok ismi geçecek ve en çok mesai 
yapacak  iki isim kuşkusuz Akar ve 
Çavuşoğlu olacak gibi gözüküyor. 
Bakarsanız hükümetin kuruluşu-
nun hemen ardından Başkan Re-
cep Tayyip ERDOĞAN KKTC ziya-
retiyle hem gündeme oturdu hem 
de politikasını ve misyonunu ince 
ince haykırdı anlayana. Biliyoruz 
ki önümüzdeki yüzyılın en büyük 
kavgası tartışmasız Akdeniz olacak. 
Güney Kıbrısın son dönemde Türki-
ye için yaptığı çıkışları hatırlayalım. 
Desdekçilerinden aldığı güvenle 
Akdeniz de  borusunu öttürmeye 
çalışan güney Kıbrısa mesajlar var-
dı. Güney kıbrısın gizliden Fransa ile 
yaptığı anlaşmaya istinaden  mesa-
jın daha büyüğü ise elbette Fransa 
ya idi. Hatırlarsınız Sultan Süley-
man ın Fransa kralı fransuva ya bir 
mektubu vardır şöyle başlar;

 ‘’Ey Fransuva  Ben 
ki Sultanlar Sultanı, Hakanlar Ha-
kanı, Hükümdarlara taç veren Allah 
ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz in 
ve Karadeniz in ve Rumeli nin ve 
Anadolu nun ve Karamanın ve Rum 
un ve Dulkadir Vilayetinin ve Azar-
beycanın ve Acemin ve Şam ın ve 

Halep in ve Mısır ın ve 
Mekke nin ve Kudüs 
ün ve Diyarbakır ın ve 
bütün Arap diyarının 
ve Yemen in ve daha 
nice memleketlerin ki, 
yüce atalarımızın ezici 
kuvvetleriyle feth ettik-
leri ve benim dahi ateş 
saçan zafer kılıcımla 
fetheylediğim nice 
diyarın sultanı ve pa-

dişahı Sultan Beyazıt Hanın torunu 
Sultan Selim Hanın oğlu SULTAN 
SÜLEYMAN ım. Senki Fransa vila-
yetinin kıralı Fransuvasın’’  anlayana

Başkanın  kendisi de anlayana 
Sultan Süleyman ın mesajı gibi ince 
ince mesajlar vermiştir. Onun için 
öncelikli ziyaret  KKTC ye ziyaret 
yapıldı. Çünkü akdeniz can dama-
rımızdı, mesaj gideceği yere tam 
olarak gönderilmeliydi. Herkese 
masadaki Türklerin yeni sistemi ile 
birlikte güçlü ve yüksek sesli oldu-
ğu hatırlatılmalıydı; 24 haziranda 
hatırlatılmıştı elbette  ama gündem 
sıralamasının da altı çizilmeliydi. 

Akdeniz kuşkusuz birinci sırada 
ve kırmızı alarm derecesinde idi. 
Başkan ERDOĞAN rumlara konuş-
ması sırasında uyarıda bulundu. 
Rumlar anladımı bilinmez ama  
mesaj iletilmesi gereken en yük-
sek merciye en hızlı şekilde iletildi. 
Türkiye Akdeniz de idi hem de her 
zaman.

KKTC nin ardından gelen 
Azarbeycan ziyareti de  önemliydi. 
Liderler İKİ DEVLET TEK MİLLET 
olgusunu vurguladılar. Başkan ER-
DOĞAN özellikle savunma alanında 
yapılan desdeğin altını çizdi. Mesaj 
Netti. Taraflar ittifaklar kuruluyor, 
Türkiye her geçen gün her alanda 
popülerleşmeye ve güçlenmeye 
devam ediyor. Mesaj Netti..ANLA-
YANA

ANLAYANA

Yabancı plakalı lüks cipin camı 
kırılarak içinde 100 bin lira bulu-
nan çantanın çalınma anı güvenlik 
kamerasınca kaydedildi.  Olay, dün 
sabah saatlerinde merkez Selçuk-
lu ilçesi Sancak Mahallesi Büyü-
kırmak Sokak üzerinde bulunun 
bir inşaat firmasının otoparkında 
meydana geldi. İddiaya göre, 45 
yaşındaki gurbetçi Abdülkadir 
Başaran ev almak için bankadan 
aldığı 100 bin liranın bulunduğu 
çantayı lüks cipinin bagajına bıra-
karak, inşaat firmasının önüne ara-

cını park edip içeri girdi. Aracının 
yanına geldiğinde arka camının 
kırılarak paranın olduğu çantanın 
çalındığını fark eden gurbetçi va-
tandaş firma yetkilileri ve polise 
haber verdi. 

Güvenlik kamerası görüntüle-
rini inceleyen polis, sahte plakalı 
bir otomobille gelen kapüşonlu 2 
kişinin cipin camını kırıp çantayı 
45 saniyede çaldığını tespit etti. 
Polisin kaçan şüphelileri yakala-
mak için başlattığı çalışma sürü-
yor. n İHA

Cipin camını kırıp 
45 saniyede çalmışlar

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Şehrin farklı noktalarında yapılan 
yeşil alanlar vatandaşların dinlenmesi-
ne, stres atmasına ve ailesi ile birlikte 
vakit geçirmesini sağlıyor. Özellikle 
son yıllarda hayata geçirilen fonksiyo-
nel parklar yoğun ilgi görüyor. Karatay 
Şehir Parkı, Dutlukır Koruluğu, 80 Bin-
de Devri Alem Parkı, Kelebekler Vadisi, 
15 Temmuz Şehitler ve Birlik Parkı gibi 
yeşil alanlar  Konya’yı yaşanabilir iller 
arasında üst seviyeye çıkartırken, mar-
ka değerini de yükseltiyor. 

Havaların ısınması ile birlikte pik-
nik sezonu da açılmış oldu. Özellikle 
hafta sonlarında piknik alanları va-
tandaşlar tarafından dolup taşıyor. 
Ailesi ve arkadaşları ile birlikte şehir 
merkezinden uzaklaşarak, bir hafta-
nın yorgunluğunu ve stresini atmak 
isteyenler, piknik alanlarında yoğun-
luk oluşturuyor. Vatandaşlar özellikle 
piknik alanı seçerken hem sessiz bir 
yer olmasına dikkat ediyor, hem de 
rahat mangal yakacağı alanları tercih 
ediyor. Konya’nın her bölgesinde bu-
lunan parklara, yeni parklar ekleniyor. 
Dinlenmek, vakit geçirmek, stres at-
mak için ise içinde havuzu, çocuk oyun 
alanları, luna parkı, eğlence parkurları, 

orman örtüsü olan parklar yoğun ilgi 
görüyor. 
PARKLAR FONKSİYONEL İNŞA EDİLMELİ 

Şehir Plancıları Odası Konya Şube 
Başkanı Münir Günay şehirlerde bu-
lunan parkların vatandaşların aileleri 
ile dinilebileceği ve stres atabilece-
ği yerlerden olduğunu ifade ederek, 
parkların fonksiyonel olarak yapılması 
gerektiğini ifade etti. Günay, “Bizler 
her zaman şunu savunuyoruz. Bu tarz 
alanlar kamuya en fayda sağlayacak 
şekilde tasarlanması lazım ve bunların 
belli bir sınıflarının olması lazım. Her 
ölçekteki parkı her yere yapamazsınız. 
Kent içi parklar vardır. İnsanlar burada 
piknik yaparlar ve dinlenirler. Konya’da 
parkların sınıflandırılması ile ilgili ça-
lışma yapılması gerektiğini düşünü-
yorum. Konya’da son yıllarda parklar 
konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor.  
Mevzuatta belirtilen kişi başı 10 bin 
metrekare yeşil alanlar ayrılması ge-
rekiyor. Konya bu konuda oldukça iyi. 
Ancak bu konu ile ilgili daha iyi olabi-
lir. Örneğin parkların içerisinde küçük 
kütüphaneler inşa edilebilir.  Yapılan 
parklarda güvenlik konusu da oldukça 
önemli” diye konuştu.
PARKLAR ÇEVREYE KATKIDA BULUNUR

Mimarlar Odası Konya Şube Baş-
kanı Armağan Güleç Korumaz da 
parkların fiziksel ve psikolojik yönden 
insanların kendilerini daha sağlıklı 
hissetmesini sağladığını  ifade ederek, 
“Daha kaliteli bir kentsel yaşam için 
kendi içinde aktif ve pasif rekreasyon 
alanlarını barındıran şehir  parkları, ya-
şam kalitesinin arttırılmasında önemli 
bir yer tutmaktadır. Şehir parkları ken-
di başlarına kendi içlerinde bir sistem-
dir. Vatandaşların doğayla baş başa 
kalmasına, sosyalleşmesine, eğitimine 
katkıda bulunan alanlardır. Bunun için 
de insanların yürüyüş, oyun oynama 
gibi fiziksel aktiviteleri yapmasına, 
sanat ve topluluk aktiviteleri gibi kül-
türel aktivitelere ve sosyal aktivitelere 
olanak sağlamalıdırlar. Vatandaşla-
rın sosyalleşmesini, doğayla biraraya 
gelmesini sağlayarak sosyal bir fayda 
oluşturur. Bunun yanı sıra fiziksel ve 
psikolojik yönden insanların kendilerini 
daha sağlıklı hissetmesini sağlar. Fark-
lı etkinliklerle eğitici bir yönü vardır. 
Hava kalitesini arttırma, çevresel çe-
şitliliği koruma gibi çevreye de katkıda 
bulunur” diye konuştu.
PARK TASARIMLARI TOPLUMA HİTAP 

EDECEK ŞEKİLDE OLMALI 
Park alanlarının tasarımlarında ön-

celikli olarak hitap edilecek topluluğun, 
kullanıcının ihtiyaç ve talepleri önemli 
olduğunu ifade eden Korumaz, “Efektif 
kullanımı arttıracak en önemli belirteç-

lerden biri de lokasyon yani yer seçi-
midir. Parkın erişilebilir olması, doğru 
konumun seçilmesi birinci derecede 
önemlidir. Çok güzel bir park yerinden 
dolayı kullanılamayabilir. Bu nedenle 
erişilebilirlik, ulaşım, parkı besleyen 
donatılar çok önemli. Park alanlarında 
yeterli konforun ve güvenliğin sağ-
lanması da park kullanımının öncelikli 
olarak etkilemektedir. Şehir parkları 
şehirlerin imajıdır. Bu imajı korumak 
için de gerekli tedbirler alınmalı ve do-
natılar sağlanmalıdır. Parklar, farklı yaş 
gruplarına, farklı aktivitelerle sosyalleş-
me imkanı vermelidir. Park alanlarında 
yazın açık hava film gösterileri, imza 
günleri, konserler olabileceği gibi, kı-
şın da buz pateni yapılabilecek alanlar 
düzenlenebilir. Yöresel el yapımı ürün-
lerin satıldığı butik, küçük, demontabıl 
dükkanlar yer alabilir. Park alanlarında 
amaç, sadece yazın değil her mevsim-
de o alanı verimli bir şekilde kullanmak 
olmalıdır” diye konuştu.
ŞEHİRDE YEŞİL ALAN SAYISI ARTIYOR 

Konya’da son yıllarda park sayısın-
da ciddi artış yaşandı.  Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Ka-
ratay Belediyesi ve Meram Belediyesi, 
şehrin marka değerini artıracak parklar 
yapımında adeta birbirleriyle yarış için-
de. Hedefleri ise Konya’yı yeşil alan iti-
bariyle de daha yaşanabilir bir şehir kıl-
mak. Bu amaçla binlerce metrekarelik 
alan genişliğinin yanında oyun grup-
ları, oyun parkurları, havuzlar, spor 
salonları, yürüyüş yolları, restoran, çim 
kızağı, çiçeklerden oluşturulan görsel 
şölen, dinazorlar, kelebekler, kişiye özel 
piknik bahçeleri gibi yeniliklerle parklar 
şehrin gözdesi olmuş durumda. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYA’YA 
SOSYAL ALANLAR OLUŞTURUYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Konya’ya merkeze kazandırdığı parklar 
ile Konyalı vatandaşların dinlenmesine 
yardımcı oluyor. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından Konya’ya kazandırı-
lan parklar arasında yer alan Karaaslan 
Hadimi Parkı, Kozağaç Parkı, Akyokuş 
Parkı, Konya Kent Ormanı, Birlik Par-
kı, Japon Kyoto Parkı, Kalehan- Ecdat 
Bahçesi vatandaşlar tarafından yoğun 
ilgi ile karşılanıyor.

KARAASLAN HADİMİ PARKI
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

Konya’ya kazandıran Karaaslan Ha-
dimi Parkı içerisine bulunan meyve 
ağaçları ile dikkat çekiyor. Karaaslan 
Hadimi Parkı’nda piknik alanlarının 
yanı sıra; 7 bin metrekarelik gölet 
ve havuz, 15 bin metrekarelik mey-
ve bahçesi, atlı binicilik tesisi, kapalı 
oturma alanları, lunapark, çocuk oyun 
grupları, basketbol sahaları, tenis kortu 

ve sergi alanları bulunuyor. 
KOZAĞAÇ PARKI

Konya’nın ilk parklarından olan ve 
Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa 
edilen Kozağaç parkı vatandaşların 
ilgisini görüyor. Konya’nın ilk parkla-
rından olan Kozaağaç parkı  Meram’da 
Seydişehir Çevre Yolu’ndan sonra Ha-
tıp Caddesi üzerinde bulunuyor. Türlü 
ağaçlarla bezeli, süs havuzları, temiz 
hava, geniş park alanı, mangal yak-
maya uygun ortamları ve çocuk oyun 
alanları bulunuyor.

KALEHAN – ECDAT BAHÇESİ
Kalehan- Ecdat Bahçesi Kon-

ya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandıran en önemli park-

lardan.Kalehan Ecdat Bahçesi  yaklaşık 
30 milyon liraya mal olan eserin en 
önemli özelliği Selçuklu ve Osmanlı 
mimarisi ile ecdat hatırasını yaşatması 
ve ziyaretçilerine doyumsuz bir nostalji 
sunması. 110 bin metrekarelik alanda 
hayata geçirilen parkın içerisinde sur-
lar içinde tarihi limanı, 12 bin 500 met-
rekarelik göleti, boğaz yalısı, Osmanlı 
Sokağı, Namazgah Çeşmesi, seyir ku-
lesi, deniz feneri, Osmanlı otağı amfisi, 
Hasbahçe, Selçuklu Hanı Konya Mut-
fağı, Selçuklu ve Osmanlı kameriyeleri 
ve sosyal donatılar bulunuyor.

JAPON PARKI ŞEHRİN ÇEKİM 
MERKEZLERİNDEN

Konya ile Kyoto arasında kardeşlik 

ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yap-
tırılan parkın şehrin turizmine önemli 
katkı sağlıyor. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 2010 yılında hiz-
mete sunulan Japon Parkı, göletleri ve 
balıkları, peyzaj düzenlemeleri, taş ve 
ahşap köprüleri, Japon bitkileri, bam-
bu su oyunları ile dikkat çekiyor. Japon 
mimari tarzında yapılan kafeteryada 
ise, kahvaltı hizmetinin yanında Japon 
mutfağının geleneksel lezzetleri sunu-
luyor. Park özellikle gelin ve damatla-
rın fotoğraf çektirdiği alanların başında 
geliyor. 

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE
 VE BİRLİK PARKI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

2004 yılında hizmete sunduğu Birlik 
Parkı’nın ismi, Konya Büyükşehir Be-
lediye Meclisi kararıyla “15 Temmuz 
Milli İrade ve Birlik Parkı” oldu.

Ankara Yolu üzerinde 105 bin 
metrekare alanda kurulu bulunan 
Birlik Parkı, şehirler arası yolculuk ya-
panlara mola mekanı olurken özellikle 
hafta sonları piknik yapan ailelerle do-
lup taşıyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi kararıyla yeni adıyla Birlik Parkı 
“15 Temmuz Milli İrade ve Birlik Par-
kı” ülkenin birlik ve beraberliğini tem-
sil eden birlik anıtı, şelalesi, çocuk oyun 
alanları ve bitki dokusu ile Konyalıların 
ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

 SELÇUKLUDA BULUNAN PARKLAR 

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Konya’ya kazandıran parklar yerli ve 
yabancı turistler ve vatandaşlar tara-
fından yoğun ilgi görüyor. Selçuklu 
ilçesinde bulunan Selçuklu Çiçek Bah-
çesi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 
Selçuklu Kanyon Park yoğun ilgi görü-
yor.

SELÇUKLU ÇİÇEK BAHÇESİ
Selçuklu Belediyesi tarafından Ke-

lebekler Vadisi Parkı’na kazandırılan 
“Selçuklu Çiçek Bahçesi” yoğun ilgi 
görüyor. Park içerisinde 9 türde 250 
bin çiçeğin yer aldığı bahçe fotoğraf 
severler için görsel bir şölen sunuyor. 
Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretinde 

birçok tropik bitkiyi ilk kez görme im-
kanına kavuşan ziyaretçiler, farklı bir 
yenilik ile yeni bir ziyaret alanı oluştu-
rulduğunu gördüler. Türkiye’ye örnek 
bir çalışma olan çiçek bahçesi 8 bin 700 
m² alanda 250 bin çiçekten oluşturul-
du.Kelebekler Vadisi Parkı’na gelen 
ziyaretçileri, 8 bin 700 m² alanda yer 
alan çiçek bahçesinde özel peyzaj alanı 
ile kadifeden, sardunyaya 9 farklı türde 
250 bin çiçek tüm güzel görselliği ile 
karşılıyor. Konya’da ve Türkiye’de ilk 
kez bu kapsamda yapılan çiçek bah-
çesinde kamelyalar, seyir tepesi, çocuk 
oyun alanları ve hatıra köşesinde farklı 
türlerde yer alan binlerce çiçek fotoğraf 
tutkunları ve düğün fotoğrafçıları için 
görsel şölen sunuyor.Pazartesi Günü 
dışında haftanın 6 günü saat 12.00 ve 
20.00 saatleri arasında ziyarete açık 
olan Selçuklu Çiçek Bahçesi ücretsiz 
ziyaret edilebiliyor.

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ
Sille Parsana Mahallesi’nde 385 

bin m² alana yapımı tamamlanan Kon-
ya Tropikal Kelebek Bahçesi, kelebek-
lerin pupa halinden ölümüne kadar 
her aşamasının yaşandığı üretim alanı, 
kapalı uçuş alanı, açık uçuş alanı ve 
kelebek müzesi olmak üzere 4 ana un-
surdan oluşuyor. İçerisinde 270 bin m² 
yeşil alan, 105 bin m² sert alan ve 10 
bin m² havuz alanı yer alıyor. Kelebek-
ler Bahçesi içerisinde amfi tiyatro, mini 
sinema, gölet ve su havuzları, egzersiz 
ekipmanları, çocuk oyun elemanları, 
sirk ve go-kart alanları, sera ve botanik 
bahçeler, böcek ve kelebek müzeleri 
yer almaktadır.

KARATAY PARKLARI ZİYARETÇİ 
AKININA UĞRUYOR

Hafta sonları günlük yaşamın stre-
sinden uzaklaşıp nefes almak isteyen-
lerin adresi Karatay’da bulunan park-
lara akın ediyor. Karatay’da bulunan 
Karatay Şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, 
Karaaslan Piknik Bahçesi ve Olimpiyat 
Parkı ziyaretçi akınına uğruyor.

 KARATAY ŞEHİR PARKI
Karatay Belediyesi tarafından 

Konya’ya kazandırılan Karatay Şehir 
Parkı Konya’nın en büyük parkları ara-
sında yer alıyor. 343 bin 300 metreka-
re alana sahip şehir pakının içerisinde; 
12bin 500 metrekare  kendi kendini 
temizleme özelliğine sahip ve içerisin-
deki nilüfer çiçekleri ile görsel bir şölen 
sunan Biyolojik Gölet, 418 kamelya, 
46 Adet 5’li grup mangal yeri 14 bin 
metrekarelik  Konya’nın en büyük lu-
naparkı ile ziyaretçilerine dinlenme ve 
eğlenme imkânını aynı anda sunuyor.  
Karatay Şehir Parkı içerisinde Çocuk 
Salıncak, Kano, Mini Tren, Mini Atlar, 
Çocuk Çarpışan Oto, Karisör, Atlı Ka-

rınca, Ahtapot, Otopisto, Crazy Dance, 
Korku Evi, Dragon, Gondol, Yetişkin 
Çarpışan Oto, Power Surge, Ranger, 
Kule, Adrenalin, Kamikaze, Discovery 
ve Dönme Dolap gibi çeşitli oyuncak 
grupları bulunuyor. 

OLİMPİYAT PARKI
Taşra Karaaslan Üzümcü Mahalle-

sinde bulunan Karaman yoluna  1200 
m uzaklığında Karaaslan Villaları  Biti-
şiğinde  161 Bin 900 metrekarelik ak-
lana sahip.  100 bin m2 çim alanının 
haricinde Osmanlı bahçesi, Uzakdoğu 
bahçesi, batı bahçesi ve çocuk oyun 
bahçeleri, gokart pisti, otopark, mü-
zikle hareket eden ışıklı havuzlar ve 
birçok aktivitenin yer alacağı olimpiyat 
parkında vatandaşların bir taraftan ata 
binebileceklerini, bir taraftan bisikletle-
ri ile gezinti yaparak yürüyüş yapabili-
yor. Parkın içerisinde Fair play müzesi 
de bulunuyor. 

KONYA’DA BİR İLK 
KARAASLAN PİKNİK BAHÇESİ

Karatay Belediyesi tarafından Ka-
raaslan Hobi Bahçelerinin yanında  97 
bin 500 metrekarelik alanda Karaaslan 
Piknik Bahçesini hizmete sundu. Ka-
raaslan Piknik Bahçesi bu konsept ile 
Konya’nın ilk parkı oldu. 100’er metre-
karelik 454 adet piknik bahçesinin yer 
aldığı yeni konseptte; mangal yeri, ka-
melya, lavabo ve peyzaj bitkileri, ortak 
alanlarda ise fitness ve çocuk oyun ala-
nı mescit gibi sosyal donatı alanları bu-
lunuyor. Piknik anlayışına yeni bir yak-
laşım getiren Karaaslan Piknik Bahçesi, 
Konya’da büyük bir ihtiyacı karşıladı.

KONYA’NIN İLK VE
 TEK HAYVANAT BAHÇESİ

Karatay Belediyesi tarafından 2005 
yılında hizmete açılan ve her gün yüz-
lerce kişinin ziyaret ettiği Hayvanat 
Bahçesi, çocuklara hayvan sevgisini 
aşılayarak, hayvanları yakından tanı-
malarına olanak sağlıyor. Konya’da 
ilgi odağı haline gelen hayvanat bah-
çesindeki hayvan tür ve sayıları artırı-
lıyor. Hayvan tür ve sayılarının artırıl-
dığı hayvanat bahçesinde 80’den fazla 
türde hayvan barınıyor. Hayvanların 
barınma koşullarının daha da iyileşti-
rildiği hayvanat bahçesine vahşi hay-
vanlar da katıldı. Hayvanat Bahçesinde 
en fazla ilgiyi ise Aslan, Kaplan, Puma, 
Ayı, Lama ve Piton yılanı görüyor. Ben-
gal kaplanı ikinci kez bir batında dör-
düz doğururken, maymun sayısı 15’e 
yükseldi.
MERAM YEŞİL ALANLAR İLE BÜYÜYOR

Meram Belediyesi tarafından yapı-
lan parklar hem Meram’da yaşayan va-
tandaşlar hem de Konyalılar tarafından 
tam not alıyor. Meram Belediyesi tara-
fından Meram’a kazandıran parklardan 

olan  Dutlu Koruluğu Meram’ın göz-
desi oldu. 80 Binde Devr-i Alem Parkı 
da, masal kahramanları, dinozorları ve 
minyatür eserleri ile ziyaretçilerin ilgi 
odağı oluyor.

KONYA’NIN YENİ GÖZDESİ DUTLU 
KORULUĞU

Meram Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandıran parklarda bir ta-
nesi de Dutlu Koruluğu. Dutlu Koru-
luğunun hizmete açılması ile birlikte 
hem Konya Merkez’de yaşayan vatan-
daşlar hem de Konya dışında yaşayan 
vatandaşlar Dutlu Koruluğuna yoğun 
ilgi gösteriyor. Farklı özellikleriyle dik-
kat çeken Dutlu Koruluğu’na adeta 
akın eden Konyalılar, şehrin stresinden 
uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçi-
riyorlar.  Hizmete açıldığı günden bu 
yana şehrin dört bir yanından misafir-
lerini ağırlayan 850 bin metrekarelik 
dev koruluk, özellikle hafta sonlarında 
vatandaşların şehrin stresinden uzak-
laşarak aileleri ile birlikte vakit geçir-
melerine imkan sağlıyor.Dutlu Korulu-
ğu içerisinde  Doğal göletler, Osmanlı 
Kır Kahvesi, engelsiz çocuk oyun alan-
ları, fitness, macera çocuk oyun alanı, 
çocuklar için koşu alanları, çocuk oyun 
evleri, çim kızağı, otopark alanları, ka-
meriye ahşap sedir oturma alanları, 
spor oyun alanları, paintball, gül bah-
çesi koridoru, ateşli piknik alanları ve 
diğer donatılarıyla örnek bir yaşam ala-
nını barındıran Dutlu Koruluğu doğası 
ve sosyal donatı alanlarıyla Meram’a 
nefes veriyor. 

80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI
Konya da gezilecek yerler arasında 

yer alan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, 
masal kahramanları, dinozorları ve 
minyatür eserleri ile ziyaretçilerin ilgi 
odağı oluyor. 80.000 metrekarelik bir 
alana inşa edilen park, 23 Nisan 2014 
tarihinde tamamlanarak Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte 
ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 80 
Binde Devr-i Alem Parkının içerisin-
de 3 ayrı kısım bulunuyor. Trex Par-
kı olarak adlandırılan bölümde tarih 
öncesinde yaşayan dev dinozorların 
hareketli maketli bulunuyor. Trex Par-
kı içerisinde 50 adet dinozor maketi 
yer alıyor. Parkın minyatür bölümü, 
Cihan-ı Türk Abideler Şehri olarak 
isimlendiriliyor ve içerisinde 120 adet 
minyatür eser bulunuyor. Çocukların 
en çok ilgi gösterdiği kısım ise Pamuk 
Şekeri Masal Dünyası Parkı. Şirinler, 
Hulk, Pembe Panter, Batman, Spider-
man, Çakmaktaşlar ve Şirinler gibi 
masal kahramanlarının bulunduğu bu 
kısımda adeta hayal dünyasında yolcu-
luğa çıkılıyor.

KONYA MİLLET BAHÇESİNE 

KAVUŞUYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, 
Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, 
Konya, Samsun ve Ordu’da eski stat-
ların bulunduğu alanlar, “Millet Bah-
çesi” olacak. Kurulduğundan buyana 
68 yıldır spor camiasına hizmet veren 
yaklaşık 100 bin metrekarelik alana 
sahip Konya Atatürk Stadyumu, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı ile “Millet Bahçesi” olarak hal-
kın kullanımına açılacak. Eski stadyum 
alanında Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bir süre önce başlatılan düzenleme 
çalışmaları, halen devam ediyor. Çalış-
malara, alan içinde yer alan, Konya’nın 
hafızalarında yer alan spor salonunun 
yıkımı çalışmaları devam ediyor.

SELÇUKLU İLÇESİNDE BULUNAN 
PARKLAR

Kültür Park, Selahaddin Eyyubi 
Parkı,Japon Kyoto Parkı,Saraybosna 
Parkı,15 Temmuz Milli İrade ve Birlik 
Parkı, Lâdikli Ahmet Hüdaî Parkı, Ka-
lehan – Ecdat Bahçesi, Kelebek Vadisi, 
Akşemseddin Parkı, Bahtiyar Vahap-
zade Parkı, Cumhuriyet Parkı, Dr. Ha-
ris Silajdžić Parkı, Erenköy Parkı, Erol 
Güngör Parkı, Hafız Halit Muliç Parkı, 
Gülistan Parkı, Hocacihan Parkı, İnö-
nü Parkı, İtfaiye Parkı, Ladikli Ahmet 
Hüdai Parkı, Marangozlar Sanayi Parkı, 
Meşe Parkı, M.Abdülcemil Kırımoğlu 
Parkı, Sancak Parkı, Saray Bosna Parkı, 
Şehit Yüzbaşı Ümit Özer Parkı, Şeker-
ciler Parkı, Türk Yıldızları Parkı, Nene 
Hatun Parkı, Çelebi Parkı, Özalkent 
Hakkı Karaman Parkı, Şehitlik Parkı, 
Necmettin Erbakan Parkı, Muhammed 
İkbal Parkı, Akıncılar Parkı, Asmalı 
Park, 26 Ağustos Parkı
MERAM İLÇESİNDE BULUNAN PARKLAR

Karaaslan Hadimi Parkı, Koza-
ğaç Parkı,Akyokuş Parkı,Konya Kent 
Ormanı,Tavusbaba Parkı, 80 Binde 
Devri Alem Parkı, Dutlu Koruluğu, Ev-
liya Çelebi Parkı,Konevi Parkı, Berlika 
Parkı, Sivasli Ali Kemal Parkı, Melikşah 
Aile Dinlenme ve Trafik Eğitim Parkı, 
Şehit Erol Olçok Parkı

KARATAY İLÇESİNDE 
BULUNAN PARKLAR

Adalet Parkı, Aşkar Höyüğü, Aslım 
Ormanı,Büyük Kumköprü Parkı,Çevre 
Parkı,

Gaziosmanpaşa Parkı, İstiklal 
Parkı,İzci Parkı,Karavan Parkı, Muh-
sin Yazıcıoğlu Parkı, Mevlana Korulu-
ğu, Olimpiyat Parkı, Pelit Parkı, Şehir 
Parkı, Şehitler Parkı,Fetih Parkı, Hay-
vanat Bahçesi, Mevlana Gülbahçe 
Parkı,Saman Pazarı Parkı, Şems Parkı, 
Karaaslan Piknik Bahçesi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şehrin gürültüsünden, stresinden, hava kirliliğinden uzak mekanları olan parklar, yaz aylarıyla birlikte va-
tandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ailesi ve arkadaşları ile birlikte şehir merkezinden uzaklaşarak, bir haftanın 

yorgunluğunu ve stresini atmak isteyenler, piknik alanlarında yoğunluk oluşturuyor

Başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyesi de son yıllarda 
şehre kazandırdıkları fonksiyonel parklarla dikkat çekiyor. Farklı özellikteki parklar Konya’yı yaşanabilir iller 

arasında üst seviyeye çıkartırken, marka değerini de yükseltiyor

Şehrin nefes alınan mekanları; parklar

Şehir Plancıları Odası Konya Şube
Başkanı Münir Günay

Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı 
Armağan Güleç Korumaz
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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

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

TALAŞLI İMALAT
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları

ISIL İŞLEM TESİSİNDE
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;

KALİTE KONTROL ELEMANI
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son 
kontrol elemanları;

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

ADRES : 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu Sok. No:4 Selçuklu/KONYA   
TEL : 0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78
e-mail : www.genmot.com.tr / ik@genmot.cçom.tr
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  ADANA
 ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

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

KENTPLAZA AVM
KONYAPARK AVM

NOVADA AVM
ŞUBELERİMİZDE

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

l  VASIIFLI RESTORAN MÜDÜRÜ
l   ŞEF GARSON
l  GARSON
l   KOMİ
l   AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCILARI
l   USTABAŞI ARANMAKTADIR

İRTİBAT: TUNAHAN FİLİK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
0553 469 19 86

İnşaat halindeki 4 katlı binanın 
çatısında çıkan yangın, itfaiye ekip-
leri tarafından söndürüldü. Yangın, 
saat 15.00 sıralarında merkez Kara-
tay ilçesi Araplar Mahallesi Araplar 
Caddesi üzerindeki inşaat halindeki 
binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 
inşaat halindeki 4 katlı binanın ça-
tısından yükselen alevleri fark eden 
vatandaşlar durumu itfaiyeye haber 
verdi. İhbar üzerin olay yerine polis 
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis 
ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak 
güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiple-
ri de yangın merdiveniyle çatıdaki 
yangına müdahale etti. Yapılan so-

ğutma çalışmalarının ardından yan-
gın söndürüldü. Çevredeki vatan-
daşlar itfaiyenin çalışmasını meraklı 
gözlerle takip etti. Çatıdan yükselen 
alevler çevredeki bir vatandaş tara-

fından cep telefonuyla görüntülen-
di. Yangın sonrası binanın çatısında 
büyük çapta zarar meydana geldi.  
Binadan yükselen alevleri fark edip 
itfaiyeye haber verdiğini söyleyen 

Numan Güngör, yangının yalıtım 
malzemesi yapıştırma sırasında tah-
taların tutuşmasından kaynaklandı-
ğını söyledi. 

Halil İbrahim Hoca ise, "İnşaatçı 

arkadaşların söylediğine göre yu-
karıda izolosyon işi varmış. Çatıya 
tahta döşendikten sonra onun üze-
rine böyle mevran döşeniyormuş 
oda pürmüzle ısıtılıyormuş her hal-

de ısıtmadan dolayı kaynaklandı-
ğını söylüyorlar. Esas olay inşaatın 
arkasında başlamış o yangın sonra 
arka tarafa gittik yangın o taraftaydı 
itfaiyeler önce o tarafı söndürdüler, 
sonra bu tarafa geçtiler" dedi.  Yan-
gın sırasında annesinin bahçede 
olduğunu anlatan Elif Çetin de, "İn-
şaatçılar 'yangın var' diye bağırdı. 
Ondan sonra yangın var deyince biz 
de koştuk dışarıya. Hemen itfaiyeye 
aradık. Sonra itfaiyeyle beraber polis 
amcalar geldi, müdahale etti. Ama 
yangın çok fazlaydı çok fazla yanı-
yordu, o yüzden bizde korktuk" diye 
konuştu. n İHA 

İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısı yandı 
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Küçüktüm, ufacıktım, top oynadım, 
acıktım…

Biz eğlencenin çocuklar arasında 
bir iletişim, çocuklar arasında bir pay-
laşım alışkanlıklarına vesile olacağını 
bilirdik. Biz eğlencenin çocuklar arasın-
da bir kaynaşma bir uzlaşma ve yarınlar 
için bir şeyler yapabilme birlikteliğine bir 
başlangıcın eşiği olabileceğini sanırdık. 
Biz eğlenceyi kardeşlik, eşitlik, hoşgörü 
ve barış içinde yaşamanın ilk labirentleri 
olarak tanırdık.

Yine yanılmış yanıltılmışız. Eğlence 
sadece çocuklar için özel günlerde ya-
pılan bir riyüel değilmiş. Yine yanılmışız, 
eğlence nöbetleri her zaman gülücükler, 
öpücükler ihtiva etmiyormuş. Eğlence 
yer, zamanı ve adamı itibariyle farklılık-
lar arz eden bir tezahürmüş. İnsanın ruh 
ve bedenden olduğu tasavvur edilince 
haliyle doyum odaklarında farklı olduğu 
akla gelmelidir. Madde kendisiyle ruh 
da kendisiyle doyum aşamasına gele-
cektir. 

İlk insan yaradanın ‘ol’ demesiyle 
oldu ama daha sonra bu gerçeği kav-
ramakta zorlananlara kolaylık olsun 
ve neslinin türemesinde bir bağlantı 
kurabilsin diye, yeni insanların ve diğer 
canlıların dünyaya gelişlerini dişileriyle 
erkeklerinin birleşmesine referans etti. 
Yoksa ilk yaratılışta olduğu gibi her in-
san yaratacağında “ol” der insan olur-
du. 

Peki, yaratıcı ol diyerek tüm yaratıl-
mışları yaratma kudretine sahipken niye 
böyle bir vesileye başvurmuş olabilir? 
Tabi ki eskilerin tabiriyle “ hikmetinden 
sual olunmaz” sözcüğünü kullandıktan 
sonra nacizane şöyle yorum yapmak 
istiyorum: 

Yaratıcı meleklerden başka ken-
disine insan adını verdiği bir yaratık 
yaratmak istedi. Bu yaratık kendisine 
ibadet edecek, günah işleyecek, tövbe 
edecek, günahı af olacak, kan dökecek, 
hak yiyecek vs… Bu plağın bir yüzü, 
diğer yüzü ise dünyada kendini temsil 
ederken kulluk ve ibadette azami hata 
yapmamaya özen gösteren salih kul-
ları. Sahi neden böylesine engebeli bir 
insan yaratmayı istemiş olabilir yaratıcı? 
Yine sorunun cevabı, hikmeti kendinde 

gizli olmasıyla birlikte böyle bir insan 
yaratmamış olsaydı insan denen varlık 
olmayacak dolayısıyla dünya gezegeni 
de olmayacaktı.

Yaratıcı hayatı bir mihenk taşı, bir 
usuller silsilesi, bir başlangıç ve sonucu 
olan serüven olarak yarattı ki anlamı, 
manası ve gayesi olsun. İnsan diğer 
canlılardan farklıydı. O, tabiri caizse her 
şeye, yağmura, kara, kışa kıyamete al-
dırmadan ayakta duran koca Çınar’ın, 
her duruşunda bir mana ve önem yük-
lüydü. Yaratıcı onu öylesine kuşatmış 
öylesine kendisinden bir parça yapmış 
ki onu bu gezegende kendisinin halefi, 
temsilcisi payesiyle ödüllendirmiştir.

O, insan geceyle gündüz, heceyle 
harf, kelimeyle cümle arasında yer ve 
zemine göre değeri ve derinliği anlaşılan 
bir et bir eklem bir nüvedir. Çekirdek o, 
kök o, dal o, yaprak odur. O insanı, dün-
yayı yüzüsuyu hürmetine yarattığı hem-
cinsinin türünden yaratmış, ona çalışıp 
yükselme, tembellik yapıp alçalma se-
çenekleri sunmuştur… Diğer yaratıkla 
insanın tek farkı bu olsa gerek. Diğer 
canlıların ve diğer yaratıkların tek gayesi 
vardır, içgüdüleri doğrultusunda kime, 
niye yaşadığını düşünmeden yaşamak 
neslini devam ettirmek için üremektir.

İnsan için yaratılan gezegen bile tek 
göreve amadedir. Mevsimler de öyle; 
ilkbaharda çiçekler açar, sonbaharda 
yapraklar dökülür. Ne bir çiçek ilkba-
harda hem çiçek açmayacağım diye 
düşünme ve bu hayatın olağan akışına 
karşı gelmek gibi bir eyleme girme dü-
şüncesine sapar ne de bir meyve ağacı 
bu yaz meyve vermek istemiyorum is-
yan ediyorum bu gidişata protestosuna 
öncülük eder.

İnsansız bir gezegen aslında çok 
rahat çok sorumsuz ve çok adi bir ge-
zegen olurdu. Yaratıcı dünyayı insanla-
rın tarım alanı, imtihan alanı, kazanma 
veya kaybetme alanı yarattı. Ya çalışıp 
imtihanda başarılı olacak yaratılışına uy-
gun bir şekilde yaşayıp senden istenen 
hedefe varacaksın ya da isyan edip hem 
dünyanı hem de uhranı yakacaksın. Ga-
yesiz yaratıldığını düşünen insan baştan 
sona kaybetmiş demektir, dünyanın 
âhiretin ekin tarlası olduğu gerçeğini.

Çalışmak çalışmak 
çalışmak… Her ne ka-
dar Allah’ın oku emriyle 
sözüne başlasa da sözde 
aydınlarımızın yaklaşık 
bir asırdır uyu uyu yat yat 
uyu sözlerine inat uyut-
ma telkinlerine rağmen 
her bilinçli insanın rahat-
lıkla kavrayabileceği bir 
gerçektir. İnsan başıboş 
yaratılmamıştır. O içinde, özünde yara-
tıcının özünü ve suretini saklamaktadır. 
Onun içindir ki “halka yardım hakka 
yardımdır.” Onun içindir ki onun sevgili 
elçilerine itaat ona iteattir. Onun içindir 
ki kulluk yalnız ona yapılır,  zor anları-
mızda yalnız ondan yardım istenir. 

Eski çocuk oyunları güzeldi. Yeni 
sözde çocuk oyunlarından farklı olarak 
her biri bir gergef gibi ince dokunmuş 
ince işlenmiş, çocuğa farkına varma-
dan bir şeyler öğretme amacını hedef-
lemiştir. Mesela kale yıkmaca bir düş-
manla savaşmanın, kaleleri yıkılanın da 
teslim olmasının gerekli olduğunu işler-
ken, kaybetmenin ve kazanmanın da ne 
anlama geldiğini öğretiyordur küçüğe. 
Ta ki biz çocuklar arası eğlencenin, 
kaynaşmanın esas eğlencenin sezdi-
rilmeden büyükler arasında yaşandığı 
gerçeğini kavrayana kadar.

Çocuk masumdur. Bir arkadaşıyla 
bazı şeyleri paylaşırken bu eylemini 
kendi geleceği için bir yatırım olarak 
görmez ya da bir arkadaşına bir oyun-
cağını verirken bunun kendisi için ileriye 
dönük bir yatırım olabileceğini tasarla-
maz. Eğlencenin büyükler arasında 
olması tüm bu masumiyet putlarını bir 
bir devirmiş, yerine yeni firavunlar, yeni 
nemrutlar dikmeye başlamıştır. Yaratı-
lış ekseninden günden güne uzaklaşan 
beşeriyetin yeni putları; torbaları ve 
heybeleridir. Bu torbalar ve heybeler 
öyle bizim çocukluğumuzda olduğu 
gibi birkaç kişinin karnını doyurabilece-
ği çıkından ibaret değildir. Sahne geniş, 
oyuncu kurgulu, eğlence kuruntuludur. 
Dün güzelliklerle vakit geçirmeyi eğlen-

ce sayan insanlar artık bu 
alışkanlıklarından bıkmış, 
usanmış olsalar gerek, 
yeni eğlencelerini gözyaşı 
ve insan kanı üzerine kur-
guluyorlar.

Benlikten bellekten ve 
merkezden sapma insanı 
meleklikle şeytanlık ara-
sındaki merkezden uzak-
laştırmış en adi yaratıklar 

koğuşuna itelemiştir. Şimdi bu adi yara-
tık koğuşunda ölüm kalım savaşı veren 
benliğini kaybetmiş insan müsveddeleri 
zekerat-ü mevt hallerinde bile yaptıkları 
işkenceleri bir macera gibi göstererek 
asil insanları kandırma yoluna giderken 
içlerindeki acının dozajını azaltma yolu-
na gittiklerini gizleme çabası içindeler. 
Evet, bu insanlık merkezinden uzaklaş-
tıklarının bile farkına varmayan insan 
müsveddelerinin asıl maksatları, ceha-
letlerini örtbas etmek için yaptıkları son 
çırpınışlarıdır. Gülmek iki hece, ağlamak 
üç hecedir. Gülmek ağlamaktan daha 
kolay güldürmek ağlatmaktan daha 
basittir. İnsanın yaratılmışlar içinde zayıf 
bünyesine ve cahilliğine rağmen zoru 
seçmesi kendi yetkisi dâhilinde değil-
dir. Çünkü onun yaratılışı bir gayeye bir 
amaca endekslidir.

İnsan diğer canlılara göre misyon 
sahibidir. Yaptığı- yapmadığı yediği-ye-
mediği giydiği ve giymediğinden günün 
birinde tek tek hesaba çekilecek mükâ-
fat veya cezasını görecektir. Madem 
külfeti yüklenmek kendi yedi kudretinde 
olmayan insanın böyle bir sorumlulu-
ğun altına girerken iradesi elinde değil 
öyleyse sorumluluğun yerine getirilip 
getirilmemesi sonucunda elde edeceği 
sevap ve günahın da ne şekilde olacağı 
hususunda da söz sahibi değildir. Onu 
sorumluluk altına koyan yaratıcı ürünü-
nü kumaşını iyi bilmekte, ondan çıkan 
elbisenin de kalitesine göre rayiç bede-
lini tespit etmektedir. İlim istenince mal 
ise isteyince elde edilen iki varlıktır.

İlim yolunu tercih edenler uzun 
yolu, zor yolu tercih etmişlerdir. Ucu 

bucağı belli olmayan bir vaha, bir okya-
nus, bir ummandır. Siz ne zaman ayak-
larınızı onun kıyısında serinletmek için 
içine soksanız sizi birden yüzme hevesi 
kaplayacak içine doğru çekecektir. Ne 
zaman ayaklarınızın biraz serinlemesi 
içinizdeki ateşin pörsümesine vesile 
olmaya başlayacak birden gözlerinize 
çok uzaklarda yanan başka bir ateşinde 
pörsümesi için adım atmanız gerektiği 
hissini doğurtacaktır. 

Düşmek zordur, düşürmek çok ko-
lay. Bir insanı karalamak çok kolaydır. 
İnsanın içinde barındırdığı ruh âleminin 
soytarı yönü daima onu şeytanın yanı-
na çekmek için uyanıktır. Ve küçük bir 
hatasını beklemektedir. Kovulmuşluk, 
itilmişlik onu hırçınlaştırmış, intikam 
hissi içini alev alev yakmaktadır. Şeytan 
kendisi bizatihi kandırma zahmetine bile 
katlanmadan kendisinden daha ileride 
giden insanları çalmış, onları istediği 
gibi uzaktan kumanda ile yürütmenin 
huzuru için zaman zaman yeni, çılgın 
sahne arayışlarına kapılmakta yeni ma-
ceralar için kapı aralamaktadır. 

Merkezden uzaklaşma çapkınlığın, 
çılgınlığın ve vurgunluğun başlangıcıdır. 
Oysa bu bilince varılsa hiçbir kişi başka-
sına zarar verme gibi bir eylemi düşün-
meyecek, tasarlamayacak, insanoğlu 
da hayatını gayet rahat bir ortamda 
sürdürecektir.

Sahi insandan yapması istenen ta-
mamen bu mudur? O zaman yaratıcı 
ikilemi niye yaratmıştır acaba? İmtihana 
gerek var mıdır? İmtihan yoksa ders 
çalışmaya gerek var mıdır? Ders yoksa 
okula gerek var mıdır? Vs… Demek 
insanlık tek düzenek halinde yaratılma-
mıştır. Ne hayvanlar gibi niçin, neye 
yaşadığının bilincine varmadan hayatla-
rını ikame ettirmek için yerler, nesillerini 
devam ettirmek için çiftleşirler, ne de 
ibadet etmekten başka bir şey yapma 
ve düşünme melekesi olmayan melek-
ler gibi yalnız yaratıcıya ibadet ederler.

O, bir olanın ikisidir. O, tek tanrı-
nın gölgesi olan yaratık aynı zamanda 
diğer canlılar gibi ne tek başına melek 
ne de gayesiz behaindir. O, hem melek, 
hem hayvan, hem resim, hem surettir. 
O, kendilerine elçi olarak gönderilenin 

hemcinsi, o kendisinin yüzü suyu hür-
metine yaratılan alemde yaratıcının res-
mi, halifesi olarak kâinatın ta kendisidir. 

Tüm bu hasletleri, halvetleri içinde 
barındıran insan, ne zaman ki heybe-
sinin gözlerindeki ağırlığı dengelemiş 
azgın sulardan geçmiştir, ne zaman 
ki denklerdeki ağırlığın endazesini ka-
çırmış azgın sularda boğulmuş ya da 
boğulmamak için son ümitlerini topla-
yarak yeniden dirilme hevesine kapıl-
mıştır. Heybesiyle azgın suları geçen 
insan, dere kenarında duran çocukları 
ya denginin sağ tarafında duran leziz 
meyvelerle sevindirecekler ya da yıllar-
dır yollarını bekleyen çocuklara heybe-
lerinin sol denginde bulunan zakkum 
meyvelerini verecek onların yaşam se-
vinçlerini sonlandıracaklardı.

Büyükler, büyük eğlenceler, sirkler, 
gösteriler peşindedir. Küçükler de o 
eski eğlence günlerini çoktan unutmuş 
büyüklerden yeni elma şekerleri ikram 
etmesini beklemekteler. Ne zaman bü-
yükler eğlencenin güzelde, güzellikte, 
yaratılış merkezinde olacağını kavra-
yacaklar, işte o zaman beklenen an 
gelecek, yarının çocuklarının bekleyişi 
anlamına kavuşacaktır.

Sahneler, giysiler, isimler, renkler 
ve diller ayrı ayrı olsa da yapılan, sah-
nelenen, aynı senaryo aynı gösteri, ister 
türübünden seyret ister içine at kendini, 
yangının ortasına, yanmadan ayakta 
durmasını öğrenmişsen her iki durum-
da ayakta kalacaksın, öğrenmemişsen 
er veya geç sen de yanacaksın. Seyir-
ci kalmayıp önce yanmamayı sonra 
da yangını söndürmeyi öğrenmelisin. 
Yangınla aramızdaki mesafe bizi aldat-
masın. Rüzgârın yarın dönmeyeceğinin 
kimse garantisini veremez.

Artık prangaları kırma zamanı çok-
tan gelmiş geçiyor. Ya tüm gücümüzü 
alır esirliğimize son veririz ya da esareti-
mize boyun eğer esas kulluk yapmamız 
gerekenden başkasına kulluk yapmaya 
başlarız. Temsilcileri nerde, hangi isim, 
renk, dil altında,  hangi meydanda ve 
alanda gösteri yaparlarsa yapsınlar bil-
meli, onları iyi tanımalıyız ki artık bu yut-
turmacalar gerçek değildir, bir OYUN...

OYUN

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Yenigün Gazetesi Reklam Koor-
dinatörlerinden İbrahim Büyükhar-
but’un babaannesi Ayşe Uyanık, 88 
yaşında vefat etti. Merhume Ayşe 
Uyanık’ın cenazesi dün öğlen nama-
zına müteakip Çolakoğlu Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Tekke Mezarlığına defnedildi. Uya-
nık ve Büyükharbut ailelerin acı 
günlerinde  yakınları ve sevenleri 
yalnız bırakmadı. Merhume Ayşe 
Uyanık 5 erkek 1 kız çocuk annesiy-
di. Yenigün Gazetesi olarak merhu-
me Ayşe Uyanık’a Allahtan rahmet 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Uyanık ve Büyükharbut
ailelerinin acı günü

Aynı anda 6 hava aracı 
kontrol edilebiliyor

ANKA-S Projesi kapsamında 
üretilen Operasyon Eğitim ve Si-
mülasyon Merkezi, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına teslim edildi. Uydu 
kontrol yeteneği sayesinde operas-
yonel sınırları kaldıran insansız hava 
aracı ANKA-S için kritik bir teslimat 
gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı 
tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin (TSK) keşif, gözetleme, hedef 
teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere yürütülen ANKA-S 
Projesi yeni teslimatlarla sürüyor. 
ANKA-S’ler gece ve gündüz, kötü 
hava şartları da dahil keşif, gözetle-
me, sabit ve hareketli hedef tespiti, 
teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, 
gerçek zamanlı görüntü istihbaratı 
görevlerini yerine getiriyor ve milli 
uydular üzerinden kontrol edilebi-
liyor.

Proje kapsamında, önemli ye-
teneklerden biri olan Operasyon 
Eğitim ve Simülasyon Merkezi’nin 
Hava Kuvvetleri Komutanlığına 
teslimatı, mayıs ayında yapılan test-
ler sonucunda başarıyla tamamlan-
dı.

AYNI ANDA 6 HAVA 
ARACI KONTROL EDİLEBİLİYOR
Harekat bölgesinde kalkışı ger-

çekleştirilen uçakların kontrolünü, 
TSK Muhabere Sistemi (TAFICS) 

veya uydu üzerinden devralma 
özelliğine sahip merkez, bu yetene-
ğiyle uydu kapsama alanında olan 
dünyanın her yerindeki araçların 
ülke içindeki tek merkezden tüm 
uçuş ve faydalı yük kontrolünü ya-
pabiliyor. Merkez, aynı anda 6 hava 
aracı kontrolüne olanak sağlıyor. 
Askeri ve sivil alanlarda hava, deniz 
altı-deniz üstü ve kara platformları 
için yüksek doğruluk derecesinde 
taktik ve ferdi görev simülatörle-
ri, mürettebat eğitim simülatörleri 
geliştiren HAVELSAN da merkeze 
katkı verdi. HAVELSAN, merkez 
için pilot ve faydalı yük operatörü 
eğitimlerine yönelik uçuş, sanal gö-
rev ve harekat simülasyonu yapa-

bilen bir eğitim yardımcısı altyapısı 
geliştirdi.

ANKA’lar TSK, güvenlik güçleri 
ve havadan komuta kontrol ve istih-
barat ihtiyacı duyan diğer kurumla-
rın, keşif, gözetleme, hedef tespiti, 
teşhis ve tahrip ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere envantere katılmaya de-
vam ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı da uydudan kontrol yetene-
ğine sahip ANKA-S’lerle filosunu 
güçlendiriyor. Filoda 6 adet AN-
KA-S bulunuyor. ANKA-S sistem-
lerinin, Türk Hava Kuvvetlerine 
teslimatları önümüzdeki günlerde 
devam edecek.
n AA
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Karatay’da temizlik seferberliği
Konya’nın vitrini olan Kara-

tay’da Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz 
çalışarak daha temiz bir Karatay ve 
daha sağlıklı bir yaşam alanı oluş-
turabilmek için özverili bir şekilde 
çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
yılın her günü ve günün her saati, 
Karatay’ın en işlek meydanlarından 
ara sokaklarına kadar uzanan bir 
çalışma programı çerçevesinde 95 
km uzaklıktaki mahalleler de dahil 
olmak üzere 82 Mahallede çalış-
malarına aralıksız devam ediyor.  
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, bütün belediye faaliyetle-
rinde olduğu gibi, temizlik işlerinde 
de disiplinin ve koordineli çalışma-
nın büyük önem taşıdığını belirtti. 
Başkan Hançerli, “Temizlik faaliyet-
leri büyük bir planlama gerektiren 
çalışmalardır. 417 caddesi ve 4.779 
sokağı ile toplam uzunluğu 3.948 
km olan bir ulaşım ağını sürekli te-
miz tutmak özverili bir çalışma ge-
rektiriyor. Ekipler, her hafta toplam 
6.600 km yol süpürüyor. Ekipler yıl 
bazında ise 343.200 km temizlik ça-
lışması gerçekleştiriyor. Karatay’da 
bulunan 417 cadde ve 4.779 sokağı 
süpüren ekipler; 16 adet son tekno-
loji ürünü süpürgeli araç kullanıyor” 
dedi. 

Karatay, hem Konyalılar hem 

de Konya’ya yurtiçi ve yurtdışından 
gelen ziyaretçiler için adeta şehrin 
vitrini olmaya devam ediyor diyen 
Başkan Mehmet Hançerli; “Hem-
şerilerimize ve dünyanın dört bir 
yanından Hazreti Mevlana’nın çağ-
rısına uyarak Karatay’ımıza gelen 
misafirlerimize sokakları, caddeleri 
ve meydanları pırıl pırıl bir Karatay 
sunmak bizim asli görevimizdir. Bu 
görevi layığı ile yerine getirmek için 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-

ğü ekiplerimiz 35 çöp kamyonu 16 
süpürgeli araç ve 221 personel ile 
gece gündüz çalışıyorlar” dedi. Baş-
kan Hançerli, özellikle sıcak havala-
rın da etkisini gösterdiği bugünlerde 
büyük yoğunluk yaşanan ilçe mer-
kezinde geceleri yıkama tankerleri 
ile meydanların ve caddelerin yıkan-
dığını, ardından süpürgeli araçlarla 
süpürülerek sabaha hazırlandığını 
belirtti. 

Öte yandan Çevre Koruma ve 

Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçede-
ki çöp konteynerlerinde dezenfek-
tasyon işlemlerini de yoğunlaştırdı. 
Özellikle sinek larvalarının yerleş-
mesine müsaade edilmemesi için 
çalışmalar aralıksız sürüyor. Beledi-
ye bünyesinde hizmet veren gezici 
konteyner yıkama, tamir ve dezen-
fekte aracı ile çöp konteynerleri hem 
temizleniyor hem de bakımı yapılı-
yor.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Şöleni,
10 Ağustos’ta başlıyor

Seydişehir Belediyesi Kalkın-
ma Şöleni 10-15 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek. Geçen 
yıl ilki gerçekleştirilen kalkınma 
şöleninin bu yıl ikincisini düzen-
lediklerini ifade eden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, “10-15 
Ağustos tarihlerinde düzenleye-
ceğimiz şölende ilçemizin tanıtı-
mını hedefliyoruz. 6 gün sürecek 
şölenimizde yarışmalar, animas-
yon gösterileri, folklor gösterileri 
ve sevilen sanatçıların konserleri 
olacak. Doğal güzellikleri ile Ku-
ğulu Park’ta gerçekleştireceğimiz 

Kalkınma Şölenimize Seydişehirli 
hemşehrilerimizi, çevre ilçeleri-
mizi ve Seydişehir’i görmek iste-
yen, özlem duyan herkesi davet 
ediyorum” dedi.  Kalkınma Şöleni 
kapsamında sahne alacak sanat-
çıların ise Mustafa Ceceli, Esat 
Kabaklı, İsmail Altunsaray, Uğur 
Işılak, Hüseyin Kağıt, Grup İmera 
gibi isimler olduğu belirtildi. Ay-
rıca Kalkınma Şöleninde leblebi, 
karpuz ve çilek günleri, okçuluk, 
binicilik, lunapark gibi etkinlikle-
rinde yer alacağı kaydedildi.
n AA

Kudüs Direnişi’nin Sembol İsmi Cüneydi, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Başkan Altay, “Kudüs’teki herkes birer kahraman ve 
en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes bu mücadelenin içinde. Fevzi El Cüneydi kardeşimiz de gösterdiği kahramanlıkla simgeleşti” dedi 

‘Kudüs’teki herkes kahraman’
Kudüs direnişinin sembol ismi 

olan Fevzi El-Cüneydi, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin davetlisi 
olarak geldiği Konya’da Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ı ziyaret etti. Başkan Altay, “Ku-
düs’teki herkes birer kahraman ve 
en küçüğünden en büyüğüne kadar 
herkes bu mücadelenin içinde. Fevzi 
El Cüneydi kardeşimiz de gösterdiği 
kahramanlıkla simgeleşti. Bütün Fi-
listinlilerin onunla aynı yüreği taşıdı-
ğına eminiz” dedi. 

İsrail askerleri tarafından gözleri 
bağlanarak gözaltına alındığı fotoğ-
rafı tüm dünyanın konuştuğu 16 
yaşındaki Filistinli Fevzi El-Cüneydi, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı makamında zi-
yaret etti. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ku-
düs direnişinin sembol ismi Fevzi 

El-Cüneydi’yi ağırlamaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, Kon-
ya’nın tüm kurum ve kuruluşları ile 
birlikte her zaman Filistin meselesi-
ne duyarlı bir şehir olduğunun altını 
çizdi. 

EN KÜÇÜĞÜNDEN EN 
BÜYÜĞÜNE KADAR ORADAKİ 

HERKES BİR KAHRAMAN 
Başkan Altay, “Filistinli kardeş-

lerimizin hep yanında olduğumuzu 
bilmelerini isteriz. Gerçekten de 
Kudüs, anlatılması değil yaşan-
ması gereken bir yer. Önemli olan 
oradaki kardeşlerimizle bir araya 
gelmek, onlarla birlikte olduğumu-
zu ifade edebilmek. Bence oraları 
ziyaret etmenin önemli bir faydası 
bu. Biliyoruz ki sizlerin dışarı çık-
ması çok zor. Ama sizler için dua 
eden ve kalpleri bir atan ümmet 
olduğumuzu belirtmemiz için zi-
yaretlerimizi de arttırmamız ge-

rekiyor. Ziyaretimizde de gördük 
ki oradaki herkes birer kahraman 
ve en küçüğünden en büyüğüne 
kadar herkse bu mücadelenin için-
de. Fevzi El Cüneydi kardeşimiz de 
gösterdiği kahramanlıkla simge-
leşti ama onun bedeninde bütün 
Filistinlilerin onunla aynı yüreği 
taşıdığına eminiz” diye konuştu. 

FİLİSTİN DAVASINA BÜYÜK 
DESTEK OLAN TÜRKİYE’YE 

TEŞEKKÜR EDERİM 
Fevzi El Cüneydi de Konya’da ol-

maktan olduğunu kaydederek, “Da-
vetiniz ve bu güzel ağırlamanız için 
çok teşekkür ediyorum. Ben El Halil 
kentindenim. Birçok arkadaşım Tür-
kiye’nin çeşitli kentlerinde okuyor. 
Filistin davasını savunan ve bunu 
himaye eden herkesi önemsiyor ve 
saygı duyuyorum. Bugüne büyük 
destekleri için Türkiye’ye ve sizlere 
teşekkür ediyorum” dedi. 

CÜNEYDİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU 
Fevzi El-Cüneydi, Konya Büyük-

şehir Belediyesi ziyaretinin yanı sıra 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülen “Güle Oynaya Camiye 
Gel” projesine katılan öğrencilerle 
de sabah namazında bir araya geldi. 

Cami cemaati ve öğrencilere Fi-
listin davası hakkında açıklamalarda 
bulunan Cüneydi, Mescid-i Aksa’nın 
sadece Filistinliler için değil, tüm 
Müslümanlar için kutsal bir mekan 
olduğunu hatırlattı. Cüneydi, ”Bura-
da birlikte aynı safta namaz kıldığı-
mız gibi Mescid-i Aksa’da da birlikte 
namaz kılmayı diliyorum. Mescid-i 
Aksa’nın işgalden kurtulması için 
hepimize büyük sorumluluk düşü-
yor” dedi. Cüneydi, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Keykavus Bilgehane-
si’nde eğitim gören öğrencilerle de 
buluşarak sohbet etti.
n HABER MERKEZİ

Belediye Başkanı Mehmet Tutal

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kudüs direnişinin sembol 
ismi Fevzi El-Cüneydi’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Çumra’da 3 bin kişilik tribün inşaatı tamamlanıyor
Çumra’da yapımı devam 

eden 3 bin kişilik Stadyum tribün 
inşaatı ve çevre düzenlemesinde 
sona gelindi. Çumra’da önceki 
dönem belediye başkanlarından 
Durmuş Ali Çalık döneminde 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından yapımı tamamlanan ve 
Durmuş Ali Çalık ismini taşıyan 
Şehir Stadyumu tribün inşaatın-
da ve çevre düzenlemesi tamam-
lanmak üzere.  

Konuyla ilgili olarak açıklama 
yapan Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz, “Önceki dö-
nem belediye başkanlarımızdan 
Durmuş Ali Çalık döneminde 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafın-
dan ilçemize kazandırılan Çumra 
Durmuş Ali Çalık Şehir Stadyu-
mumuz ilçemize uzun yıllar hiz-
met etmiş ama artık ihtiyacı kar-
şılayamayacak duruma gelmişti. 

Görev süremiz içerisinde bu alanı 
spor kompleksi haline getirece-
ğiz diye söylemiştik. Şu anda 3 
bin kişilik kapalı tribün, spor sa-

lonları  ve çevre düzenleme ça-
lışmalarımızda sona geldik. Bu 
alanda yine hizmete açılmış olan 
yarı olimpik yüzme havuzumuz, 
halı sahamız, spor salonumuz ve 
yeni sentetik sahamız bulunuyor. 
Bakkalbaşı Mahallemizde bulu-
nan kompleksimize gelen gençle-
rimiz başta olmak üzere tüm spor 
severler istediği gibi sporlarını 
yapabiliyorlar” dedi.

Gençliğe ve spora büyük 
önem verdiklerini ifade eden 
Çumra Belediye Başkanı Oğuz, 
Çumra Çatalhöyük Belediyespor 
Kulübü bünyesinde, futbol, bi-
siklet, okçuluk, karate,taekwon-
do, güreş ve yüzme dallarına 
ait 500’den fazla lisanslı sporcu 
bulunduğunu söyledi ve bu te-
sislerin başta gençlerimiz olmak 
üzere Çumra’ya hayırlı olmasını 
diledi. 

Başkan Oğuz son olarak bu 
tesislerin ilçemize kazandırıl-
masında desteklerinden dolayı 

Cumhurbaşkanımız sayın Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üze-
re Gençlik ve Spor Bakanlığımıza 

ve Bakanlık Müsteşarımız Faruk 
Özçelik’e teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Ribat Eğitim Vakfı’ndan 
kurban ve öşür çalışması

Filistinli aileyi yakan 
Yahudi serbest bırakıldı

Her yıl dünyanın dört bir ya-
nındaki mazlumlara hayırseverle-
rin Kurban yardımlarını ulaştıran 
Ribat Eğitim Vakfı, bu yıl da “Kur-
banla Yaklaş Gönülleri Fethet” 
sloganı ile yardım çalışmalarını 
başlattı. Her yıl dünyanın dört bir 
yanındaki mazlumlara hayırsever-
lerin Kurban yardımlarını ulaştıran 
Ribat Eğitim Vakfı, bu yıl da “Kur-
banla Yaklaş Gönülleri Fethet” 
sloganı ile yardım çalışmalarını 
başlattı. Ribat Eğitim Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Kü-
çüktoka, bu Kurban Bayramında 
Türkiye, Sudan, Kırgızistan, Bos-
na-Hersek, Arnavutluk, Uganda, 
Moro, Kosova, Makedonya, Suriye, 
Afganistan ve Gazze’de kurban 
yardımlarının dağıtılacağını be-
lirtti. Bölge dağılımları ve fiyatlar 
konusunda bilgilendirme yapılan 
Mehmet Küçüktoka, Afrika Kur-
ban fiyatının 500 lira, Balkanlar ve 
Asya ülkeleri 600 lira Türkiye Kur-
ban bedelinin ise 1000 lira olarak 
belirlendiğini ifade etti. Ribat Eği-
tim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Küçüktoka, şöyle devam 

etti: “Allah bizi insanlara yardım 
ile vazifelendirmiş ise buna şük-
retmeli ve ne kadar önemli bir va-
zifeye talip olduğumuzun farkında 
olmalıyız. Allah kendi rızası için ya-
pılan ve yapılacak tüm hayırları ka-
bul etsin. Kurban insan ilişkileri ve 
İslam’ın birliktelik ruhunu yansı-
tan en güzel ibadettir.” Öte yandan 
Ribat Eğitim Vakfı, yurt içi çalışma-
lar Ribat Aşevi, yurt dışı çalışmalar 
ise Ribat İnsani Yardım Derneği 
ile yürütüyor. Öte yandan Ribat 
Eğitim Vakfı müslümanlar arasın-
da unutulan zekat olan ‘Öşür’ ça-
lışması başlattı. Türkiye’de hasat 
döneminin de başlamasıyla böyle 
bir çalışma için yola koyuldukları-
nı hatırlatan Mehmet Küçüktoka, 
‘Unutulan Bir Farz Ziraat Ürün-
lerinin Zekâtı: Öşür’ başlığıyla bir 
kampanya başlattık. Hem dini-
mizde böyle bir zekatın olduğunu 
hatırlatmak hem de paylaşmayı 
daha fazla kesime yayabilmek için 
hayırseverlerimizin de katkısıyla 
bu çalışmayı yapıyoruz. Hamdol-
sun ki, iyi bir aşama kaydettik’ diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

İsrail mahkemesinin, Filistinli 
Devabişe ailesinin evini kundakla-
yarak biri bebek 3 kişinin ölümüne 
sebep olan sanıklardan reşit ol-
mayan zanlıyı “ev hapsi” kararıyla 
serbest bıraktığı bildirildi.  İsrail’in 
Yediot Ahronot gazetesinin habe-
rine göre, Lod kentindeki Merkezi 
Mahkeme, 2015’te Batı Şeria’da 
Filistinli Devabişe ailesinin evini 
kundaklayan zanlılardan reşit ol-
mayanı serbest bıraktı.

Mahkemenin, ismi açıklan-
mayan zanlıya elektronik kelepçe 
takılmasına ve ev hapsine alınma-
sına karar verdiği belirtildi. 

Merkezi Mahkeme, geçen ay, 
Devabişe ailesinin evini kundak-
layan baş zanlı Amiram Ben-Uliel 
ile ismi açıklanmayan çocuğun 
itiraflarının kendilerinden “zorla” 
alındığını iddia etmeleri üzerine 
itirafların hukuki boyutunu değer-
lendirmiş, baş zanlı Ben-Uliel’in 
itiraflarının çoğunun “yasal olarak 

geçerli” olduğuna karar verirken, 
reşit olmayan zanlının itiraflarını 
kabul etmemişti. 

Batı Şeria’nın Nablus kenti 
yakınlarındaki Duma beldesinde 
yer alan Devabişe ailesinin evi, 31 
Temmuz 2015 sabahı fanatik Ya-
hudi yerleşimciler tarafından ateşe 
verilmişti. 

Olayda ailenin 18 aylık bebeği 
Ali Devabişe yanarak hayatını kay-
betmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki 
diğer çocukları Ahmed ise ağır ya-
ralanmıştı. 

Filistin ve uluslararası toplum-
da büyük infiale yol açan saldırının 
ardından, baba Saad (31) ve anne 
Riham Devabişe (28) de tedavi 
gördükleri hastanede yaşamını 
yitirmiş, kundaklamadan tek sağ 
kurtulan Ahmed ise vücudunun 
yüzde 60’ı yanmış olduğundan 
uzun süre hastanede tedavi gör-
müştü.
n AA

E-ihracat Seferberliği projesinin tanıtımı Konya Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya son 16 yılda küresel ekonomide adından söz ettirmeyi başardı” dedi 

‘Konya adından söz
ettirmeye başladı’

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Alibaba.com, TradeFive, 
Halkbank ve Vakıfbank desteği 
ve işbirliği ile geliştirilen E-ihra-
cat Seferberliği projesinin tanı-
tımı Konya Ticaret Odası Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirildi. 
Gerçekleştiren programa Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Oda-
sı Başkanı Selçuk Öztürk, Trade 
Five Yönetim Kurulu Üyesi ve CE-
OSU Orkan Aytulun ile çok sayıda 
davetli katıldı.

KONYA SON 16 YILDA 
KÜRESEL EKONOMİDE ADINDAN 

SÖZ ETTİRMEYİ BAŞARDI 
Projenin tanıtım toplantısını 

gerçekleştiren Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı 
ve Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, “Son on altı yılda 
özel şirketlerinin tüm dünyaya 
örnek gösterilen başarısı ile kü-
resel ekonomide adından söz et-
tirmeyi başaran Konya’da, “E-İh-
racat Seferberliği” toplantılarının 
ilk ayağının düzenlenmesinden 
duyduğum mutluluğu ifade ede-
rek programın şehrimizde düzen-
lenmesinde katkısı olan herkese 
teşekkür ediyorum. Ülkemiz eko-
nomisinin ilerleyişi için sayısız 
katkılarda bulunan, Türkiye özel 
sektörünün temsilci Odalar ve 
Borsalar Birliğimizin böylesine 
önemli bir proje olan “E-İhracat 
Seferberliği”nin yürütücülüğünü 
üstlenerek firmalarımıza bir kez 
daha destek olması sebebiyle Ri-
fat Hisarcıklıoğlu’na Konya iş a 
lemi adına şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.
TÜRKİYE’NİN ARTIK ESKİ TÜRKİYE 

OLMADIĞINI DA TÜM DÜNYA 
KABUL ETMİŞ DURUMDADIR
Türkiye; tarihi, gelenekleri, 

insan potansiyeli, genç nüfusu, 
gelişim becerisi ve üretim gücüy-
le önemli bir ülke olduğunu ifade 

eden Öztürk, “Türkiye; tarihi, ge-
lenekleri, insan potansiyeli, genç 
nüfusu, gelişim becerisi ve üretim 
gücüyle önemli bir ülke. Hepimiz 
bununla da gurur duyuyoruz. 
Ülkemizin dünya üzerinde hak 
ettiği yere tekrar gelmesinin he-
pimizin ortak ideali ve inancı ol-
duğunu iyi biliyoruz. Türkiye’nin 
artık eski Türkiye olmadığını da 
tüm dünya kabul etmiş durum-
dadır. Siyasi, sosyal ve ekonomik 
olarak çok büyük bir değişim içe-
risindeyiz. Bugün 160 milyar do-
lar seviyelerinde ihracatımız var. 
2017 yılında Türkiye ekonomisi 
her şeye rağmen yüzde 7,4 bü-
yüme ile dünya çapında bir başarı 
göstermiştir” diye konuştu. 

KONYA İHRACATTAKİ 
ÇEŞİTLİLİK PERFORMANSI 

BAKIMINDAN ÖNEMLİ YERDE 
İhracatta son on altı yılda 

yüzde 1.600 oranında büyüme 
yakalayan Konya ihracattaki çe-
şitlilik performansı bakımından 
üç büyük şehrimizin hemen ar-
kasından geldiğini ifade eden 
Öztürk, “İhracatta son on altı 
yılda yüzde 1.600 oranında bü-
yüme yakalayan Konya ihracat-

taki çeşitlilik performansı ba-
kımından üç büyük şehrimizin 
hemen arkasından gelmektedir. 
İhracatta nitelikli sıçrama yapı-
sı bakımından, 81 il arasında 4. 
sırada yer alan şehrimiz mevcut 
üretim yapısı ve girişimcileriyle 
farklı sektörlerde nitelikli ihracat 
yapabilme potansiyeline sahiptir. 
Konya Ticaret Odası olarak şehri-
mizin Türkiye ihracatından aldığı 
payı yüzde 3 seviyesine çıkarmak 
için programlı olarak çalışma-
lar yürütmekteyiz. Şehrimizde 
e-ticaretin gelişmesi için birçok 
başarılı faaliyet gerçekleştirdik. 
Geçen dönem Ekonomi Bakan-
lığımızın desteğiyle Konya Tica-
ret Odası üyeleri çok düşük bir 
ücretle e-ticaret sitelerine üyelik 
imkânına sahip olmasına yönelik 
bir projeyi tamamladık. Bununla 
birlikte şehrimizde faaliyet gös-
teren 10.000’den fazla firmanın 
iletişim ürün ve iletişim bilgile-
rini dijital ortamda farklı diller-
de yayınlamaktayız. Projemiz ile 
tüm dünyadaki ithalatçılar www.
listofcompany.com adresinden 
Konyalı firmalara ulaşmaktadır” 
dedi.

KONYA İHRACAT ÇEŞİTLİLİĞİ 
İLE YAKALADIĞI BAŞARIYI 

E-İHRACAT SEFERBERLİĞİNDE DE 
GÖSTERECEKTİR 

Konya, ihracatçı firma sayısı 
ile nitelikli ürün ihracatı ve ihra-
cat çeşitliliği ile yakaladığı başarıyı 
E-ihracat Seferberliğinde de göste-
receğini ifade eden Öztürk, “Şehri-
mizin daralan pazarlarına alternatif 
oluşturmak amacıyla, Ekonomi Ba-
kanlığımızın desteğiyle, Güney Af-
rika’dan Güney Amerika’ya kadar 
dünyanın dört bir köşesine ihra-
catçılarımızla birlikte ulaşmaktayız. 
Ayrıca farklı ülke ve sektörlerden 
işadamlarını şehrimizde ağırlaya-
rak hem işadamlarımızla bir araya 
getiriyoruz hem de şehrimizi ve 
sektörlerimizi tanımalarını sağlıyo-
ruz. 178 ülkeye ihracat yapan Kon-
ya, ihracatçı firma sayısı ile nitelikli 
ürün ihracatı ve ihracat çeşitliliği ile 
yakaladığı başarıyı E-ihracat Sefer-
berliğinde de gösterecektir. Bugün 
düzenlediğimiz program şehrimiz 
ve ülkemiz ihracatının hızlanması-
na güzel bir vesile olacaktır” diye 
konuştu. 

ŞİRKETLERİN 
GELİŞİMİNİ SAĞLIYORUZ 

Trade Five Yönetim Kurulu 
Üyesi ve CEOSU Orkan Aytulun 
da, “ E Ticaret seferberliği, kamu, 
sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektörün işbirliği ile ihracatın 
geliştirilmesi ve hacminin artırıl-
ması amacı ile gerçekleşiyor.  Ali-
baba.com işletmelerimize ve ko-
bilerimize yurtdışına açılmak için 
en önemli fırsatı sunuyor. Bizim 
platform ile ciddi bir veri toplan-
ması sağlanıyor. Bu da dünyanın 
her yerinde hangi ticaretin hangi 
ürünün hangi yönden talep edil-
diğinin gösteriyor. Elimizde top-
lanan verileri şirketlere aktararak 
şirketlerin kendilerini geliştirme-
sini sağlıyoruz” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz

Mehmet Küçüktoka

Selçuk Öztürk Orkan Aytulun
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MEDAŞ’tan çalışanlarına seminer 
Meram Elektrik Dağıtım 

A.Ş. (MEDAŞ) çalışanlarına 
yönelik eğitim seminerleri-
ni gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Hizmet konusundaki 
gelişmenin en önemli şar-
tı olan eğitime büyük önem 
veren MEDAŞ, çalışanlarına 
seminer düzenledi. Geçtiği-
miz günlerde gerçekleşen se-
minere ilgi yoğun olurken, baş 
konuşmacısı Dr. Şaban Kızıl-
dağ, ‘Mazeret Yok’ sunumuyla 
dinleyenlerde farkındalık oluş-
turdu. MEDAŞ, çalışanlarının 
profesyonel iş dünyasında ba-
şarılı bir şekilde var olmalarını 
her fırsatta desteklerken, insa-
na değer katmayı ilke edine-
rek çalışmalarını sürdürüyor.
n İHA

Selçuklu Belediyesi, 15 Tem-
muz’un yıldönümü anısına özel 
bir kısa film hazırladı.

Selçuklu Belediyesi, 15 Tem-
muz’un 2. yıl dönümünde şehit-
ler anısına bir kısa film hazırladı.  
#15Temmuz hashtagiyle Sel-
çuklu Belediyesi sosyal medya 
hesaplarından paylaşılan film bü-
yük ilgi gördü. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın “Milletimizi mey-
danlara davet ediyorum” çağrı-
sının  seslendirmesinin de yer 
aldığı film gençlerin karakalem 

çalışmasından oluşuyor. Filmde 
15 Temmuz gecesinde yaşanan-
lar ve Türk Milletinin darbecilere 
karşı gösterdiği destansı direniş 
işleniyor.  

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
çekimleri yapılan film uzun yıllar 
akıllardan çıkmayacak olan o kara 
geceye bir tepki olarak tarihe ay-
rıca not düşüyor. 1 dakika süren 
kısa film şehitlerimizin kanlarıyla 
sulanan al bayrağımızın ilelebet 
şanlı rengiyle dalgalanmaya de-
vam edeceğini gösteren görsel-
lerle sona eriyor. 

15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN 
DESTANIDIR

Türk Demokrasi tarihine kara 
bir leke olarak geçen 15 Tem-
muz gecesinde yaşanan hainliğin 
asla unutulmayacağını ve unut-
turulmayacağını ifade eden Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,”O karanlık gecede 
7’den 70’e tüm vatandaşlarımı-
zın Cumhurbaşkanımızın çağrısı 
ile meydanlara dökülerek verdiği 
mücadele bu asırlık toprakların 
yeniden dirilişinin mücadelesidir. 
Tek devlet, tek millet, tek vatan 
ve tek bayrak için gözünü kırp-
madan şehadete yürüyen aziz 
milletimizin verdiği mücadeleyi 
unutturmamak ve gelecek ne-
sillere aktarmak bizim en önemli 
vazifemizdir. 

Selçuklu Belediyesi olarak 15 
Temmuz Destanının 2. yıldönü-
münde verilen şanlı mücadeleyi 
hatırlamak ve şehitlerimizi gu-
rurla anmak için bir kısa film ha-
zırladık. 

Bu vesile ile 15 Temmuz şe-
hitleri olmak üzere bu topraklar 
için can veren tüm şehitlerimizi 
saygı, minnet ve rahmetle anıyo-
ruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

İlk hac kafilesi  
Pazartesi günü gidecek

Hac vazifesini yerine getirecek 
hacı adaylarının Kutsal Topraklara 
olan yolculukları başlıyor. Konya’da 
bu yıl 3 bin 200 kutsal topraklara 
giderek hac farizasını yerine ge-
tirecek. Konyalı hacı adaylarının 
mübarek beldelere olan yolculuğu 
ise 16-17 Temmuz’da başlaya-
cak. Konya’da hac başvurusunu 
özel şirketlere yapan vatandaşlar 
16 Temmuz’da kutsal topraklara 
gidecek. Diyanet kanalı ile kutsal 
topraklara Konya’dan gidecek hacı 
adayları ise 25 Temmuz’da kutsal 

topraklara hareket edecek. Hacı 
adayları ise kutsal topraklardan 27 
Ağustos itibari ile 10 Eylül’e kadar 
dönüşlerini gerçekleştirecekler. Bu 
yıl diyanet ile Konya’dan bin 900 
hacı gidecek. Özel şirketler aracı-
lığı ile de Bin 200 hacı kutsal top-
raklara giderek hacı olacak. Uğur-
lamalar ve karşılamalar geçen yıl 
olduğu gibi güvenlik gerekçesiyle 
Mevlana Kültür Merkezi’nden ya-
pılacak. Konyalı hacı adaylarına 
uygulamalı olarak eğitimler verildi.
n MEVLÜT EGİN

Hac ve umreye gidecekler Mevlana Kültür Merkezi’nden uğurlanıyor. Ancak alanın yetersizli-
ği nedeniyle vatandaşlar ve turizm acentaları, Hac ve Umre Garajı’nın yapılmasını talep ediyor

Hac ve umre için
garaj yapılsın önerisi

Konya Türkiye genelinde hacca 
giden kişi sayısı bakımından  İstan-
bul ve Ankara’dan sonra üçüncü 
sırada yer alıyor. Yine Konya umre 
yolculuğunda ilk 10 içerisinde yer 
alıyor. Hac ve umreye gitmek iste-
yeler yakınları tarafından Mevlana 
Kültür Merkezi’nden uğurlanıyor. 
Ancak hac ve umre için istasyon 
yapılması talep ediliyor. İsminin ise 
Hac Garaj olarak konulması iste-
nirken hac ve umreye gideceklerin 
temel ihtiyaçlarını gidermesi, hava 
şartlarından koruyacak tesisin yapıl-
ması öneriliyor. Yine bu garaj hac ve 
umre zamanı dışarısında Konya’ya 
şehir dışından gelen tur otobüsle-
rin park ve ihtiyaçların giderilmesi 
noktasında katkı sağlayacağı ifade 
ediliyor.

HAC VE UMRE GARAJI ŞART

Konya’nın 
Türkiye’de hac 
ve umre yolcu-
luğunda önde 
geldiğini ifade 
eden Rıza Tu-
rizm Genel Mü-
dürü Mustafa 
Ulu, “Konya hac 
göndermede 
Türkiye gene-
linde ilk üç içeri-
sinde yer alıyor. 
Yine  umrede 
ilk 10 içersinde 
yer alıyor. Son  
OHAL kanunu 
ile birlikte havaalanları giriş önlem-
lerinin artırılması ile birlikte hava-
alanlarında ciddi tedbirler alındı. 
Normalde uçak kapasitesinden faz-

la yolcu geliyor-
du. Bu da ha-
valanın girişi ve 
çıkışlarını ciddi 
anlamda engel-
liyor ve uçakların 
rötarlarına sebep 
veriyordu. Çün-
kü havaalanla-
rına kontrolsüz 
alınmadığı için 
böyle bir tedbir 
alındı ve hacı ve 
umre adayları 
Mevlana Kül-
tür Merkezi’nin 
oradan otobüsler 

ile havalana götürülüyor. Ancak 
Mevlana Kültür Merkezinin orada 
gerekli aydınlatma ve vatandaşla-
rın ihtiyaçlarını gidebilecek mekan-

ların olmaması hem hac ve umre 
adaylarına hem yakınlarına sıkıntı-
lar oluşturabiliyor. Mevlana Kültür 
Merkezinde bulunan tur otobüsü 
park alanına vatandaşların rahat 
edebileceği hac ve umre garajının 
kazandırılması oldukça önemli.Hac 
ve Umre garajı olması yanında bu 
tesis Konya dışından Konya’ya ge-
len yerli ve yabancı vatandaşların 
araçları park edebileceği ve ihtiyaç-
larını giderebilmesi konusunda da 
Konya turizmine büyük katkı sağ-
lar. Bizler hac ve umre ile ilgilenen 
firmalar olarak Konya’ya bu tesisin 
kazandırılmasını önemsiyoruz. Bu 
tesis ile Türkiye’ye örnek teşkil edil-
mesi gerekiyor. Turizmciler olarak 
bu tesisin Konya’da olması gerekti-
ğini inanıyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Belediyesi’nden anlamlı 15 Temmuz filmi

 Hac vazifesini yerine getirecek hacı adaylarının Kutsal Topraklara olan yolculuk-
ları başlıyor. Konya’dan kutsal topraklara ilk kafile 16-17 Temmuz’da gidecek.

Selçuklu Belediye Başkanı
Ahmet Pekyatırmacı

Rıza Turizm Genel Müdürü Mustafa Ulu
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Aralarında Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan 
ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı 
Remzi Ay’ın da bulunduğu Türkiye Amatör Spor Ku-
lüpleri Konfederasyonu, yeni göreve gelen Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na hayırlı 
olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kurumsal olarak ilk ran-
devuyu amatör sporlar adına Konfederasyonu’na veren 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu’na yapılan ziyarette TASKK Başkanı Ali Düşmez, 
“Şükranlarımızla, ülkemiz gençliği için, 81 ilde spor 
adına hizmete talip noktasında işbirliği içinde olmak 
dileğindeyiz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu’na yapılan hayırlı olsun ziyaretinde Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, TASKK Genel Başkanı Ali 
Düşmez ile Konfederasyon Başkan Yardımcısı, Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi 
Ay ve yönetim kurulu üyeleri tebriklerini ileterek Türk 
sporuna ve gençliğine hep beraber hizmet noktasında 
başarılar diledi.
n SPOR SERVİSİ  

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücade-
le edecek Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarını 
sürdürüyor. Karatay Belediyesi Tatlıcak tesislerinde 
öğleden önce kondisyona yönelik antrenman yapan 
yeşil beyazlı takım teknik direktörü Gürses Kılıç ve yar-
dımcıları nezaretinde çalıştı. Günün ikinci çalışmasını 
akşam saatlerinde gerçekleştiren Konya Anadolu Sel-
çukspor’da futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin 
ardından topla yapılan ısınma koşuları ve dar alanda 
pas çalışmalarının ardından taktik-teknik ağırlıklı çalış-
ma ile antrenmanı tamamladı. Yavru Kartal, yeni se-
zon hazırlıklarını 20 Temmuz tarihine kadar Konya’da 
sürdürecek.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Masa Tenisi Takımı, bugün 
Kastamonu’da terfi maçlarına çıkacak. Bu maçlarda 
mavi beyazlı kulüp derece yapması durumunda Tür-
kiye Masa Tenisi Ligi’nde mücadele edecek. Selçuklu 
Belediyespor’da yapılan açıklamada, “Selçuklu Bele-
diyespor Kulübü Masa Tenisi Takımımız, 13-15 tem-
muz tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlenecek 
olan terfi liginde mücadele edecek. Takımımız derece 
yapması halinde Türkiye Masa Tenisi Ligi’nde müca-
dele etme hakkı kazanacak. Sporcularımıza başarılar 
dileriz” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ

Amatör kulüplerden 
Kasapoğlu’na ziyaret

Anadolu Selçuk’ta 
hazırlıklar sürüyor

Selçuklu Belediye 
terfi maçlarına çıkacak

Ata sporlarına 
Konya’dan destek

Geleneksel oyunların yeniden canlandırılması ve yaygınlaştırılması için yapılan ça-
lışmalara Konya’nın desteği sürüyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dünya 

Etnospor Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi olarak önemli bir görev üstlendi

Meram Belediye Başkanı Fatma To-
ru’ya, Başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yaptığı, 
milletlere mâl olmuş geleneksel oyunların 
yeniden canlanması, bilinirliklerinin art-
ması ve yaygınlaşması için uluslararası 
düzeyde faaliyetlerde bulunan Dünya Et-
nospor Konfederasyonu’nda Yönetim Ku-
rulu üyeliği görevi tevdi edildi. Milletlere 
mâl olmuş geleneksel oyunların yeniden 
canlanması, bilinirliklerinin artması ve 
yaygınlaşması için uluslararası düzey-
de faaliyetlerde bulunan Dünya Etnospor 
Konfederasyonu’nda yeni yönetim kurulu 
oluşturuldu.

BAŞKAN TORU, YÖNETİM KURULU 

TANIŞMA TOPLANTISINA KATILDI
Başkanlığını Bilal Erdoğan’ın yürüttüğü 

ve binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan 
ata sporlarını profesyonel bir bakış açısı ile 
icra etmeyi ve sürdürülebilirlik kazandır-
mayı hedefleyen konfederasyonun yönetim 
kurulunda Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru da yer aldı. Başkan Toru, İstanbul’da 
gerçekleştirilen yönetim kurulu tanışma 
toplantısına katıldı. 

GELENEKSEL SPORLARIN
 TANINMASINA VE 

HATIRLANMASINA ZEMİN HAZIRLIYOR
Meram Belediyesi’nden konu ile il-

gili yapılan açıklamada, “Etnospor, spor 

dallarının giderek kurumsallaştığı, sportif 
başarının bir gösterge olduğu çağımızda 
yüzyıllardır çeşitli kültürler tarafından icra 
edilen birbirinden zengin oyunlar, sporlar 
için yapılan genel bir tanımdır. Etnospor bu 
geleneklerin unutulmaması yeniden dünya 
sahnesine çıkarılması için pek çok yerel 
kimliği içinde barındırmaktadır. 2015 yılın-
da Kırgızistan’da kurulan Dünya Etnospor 
Konfederasyonu bünyesinde yedi ülkeden 
farklı geleneksel spor dallarını temsil eden 
on sekiz federasyon bulunduruyor. Konfe-
derasyon stratejik hedef olarak uluslara-
rası üye kabulünü ve icraatlarını arttırmayı 
planlanıyor. Kuruluşundan bugüne birçok 

başarılı organizasyona imza atan konfe-
derasyon etkinliklerine katılım üst düzeyde 
gerçekleştiriliyor. Uluslararası geleneksel 
oyunların zirvesi olarak kabul edilen Dün-
ya Göçebe Oyunlarına ana sponsor olarak 
destek veren konfederasyon, Türkiye’de 
Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş 
ve yüzbinlerce insanın ata sporlarını ha-
tırlamasına katkıda bulunmuştu. Bunun 
yanı sıra, konfederasyon bünyesinde çe-
şitli ilköğretim okullarında okul etkinlikleri 
düzenlenerek çocukların ve gençlerin ge-
leneksel sporları tanımasına ve deneyim-
lemesine yönelik çalışmalar yapılıyor” 
ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Konya’da 55 havuz ve aqupark çocukları bekliyor

Selçuklu, Kick Boks Şampiyonası’nda 4 madalya kazandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan “Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalma-
sın” projesi kapsamında şehir merkezinde-
ki ve ilçelerdeki okullara kurulan 45 portatif 
havuz ve 10 aquaparkta on binlerce çocuk 
yüzme öğrenmenin keyfini yaşıyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen 
“Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın” 
projesi yoğun ilgi görüyor. 6-14 yaş arası 
on binlerce çocuğa yüzme öğretmek için 
yola çıkılan proje kapsamında il merke-
zinde 20 ve ilçelerde 25 okulun bahçesine 
45 portatif yüzme havuzu ile 10 aquapark 
kuruldu. Çocukların yaş gruplarına göre dü-
zenlenen seanslarda kızlar ve erkekler ayrı 
havuzlarda yüzme eğitimi almaya başladı. 

“ON BİNLERCE ÇOCUK GÖNLÜNCE 
EĞLENİYOR” 

Kurulan havuzlarda ve aquaparklarda 
kavurucu yaz sıcaklarında hem serinleyen 
hem de gönlünce eğlenen çocuklar verilen 
hizmet dolayısıyla Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’ne teşekkür etti. Konya’da Yüzme-
yen Çocuk Kalmasın projesinin kayıtlarının 
eğitim süresince devam edeceği belirtildi. 
Veliler Büyükşehir Belediyesinin resmi 
internet sayfası olan www.konya.bel.tr ve 
www.komek.org.tr adreslerinden çocukla-
rını ücretsiz kolayca kayıt ettirebiliyor. Kayıt 
esnasında Veli İzin Dilekçe Formu imzala-
narak, yüzme kıyafetleri ile birlikte gidilen 
ilk seansta havuzdaki görevlilere teslim 
edilmesi gerekiyor.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kulübü Ela-
zığ’da düzenlenen Kick Boks Türkiye 
Şampiyonasından 4 madalya ile döndü. 
Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet 
programında yer alan Türkiye Büyükler, 
Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks 
Şampiyonası Elazığ’da düzenlendi. 
Yaklaşık 4000 sporcunun katıldığı şam-
piyona heyecanlı maçlara sahne oldu. 
Şampiyonaya 12 sporcusuyla katılan 
Selçuklu Belediyespor Kulübü toplam-
da 1 altın ve 3 bronz madalya alarak 
başarılı bir performans gösterdi. Yıl-
dızlar Light Contact 60 kg da mücadele 
eden Büşra Güneş altın madalyanın sa-
hibi olurken, Light Contact 57 kg da ise 
Furkan Kasalak bronz madalya kazandı.

Gençler Full Contact’ta mücadele 
eden Cemile Ayhan’da üçüncü olarak 

bronz madalya kazanmayı başardı. 
Büyükler Point Fighting kategorisinde 
ise Milli sporcu Zeynep Cankurt üçüncü 
oldu. Gençler Full Contact kategorisin-
de mücadele eden Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü sporcusu Fatih Koçyiğit 
ise genel klasmanda en yüksek puanı 
toplayarak Milli Takım’a girmeye hak 
kazandı. Koçyiğit İtalya’da düzenle-
necek olan Dünya Kick Boks Şampi-
yonasında Milli Takım için mücadele 
edecek.

MEVLÜT AKER SPOR OKULLARININ 
ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Şampiyonayı değerlendiren Sel-
çuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks 
Başantrenörü Mevlüt Aker, “Türkiye 
Şampiyonasına çok iyi hazırlandık. 
Toplamda 5 madalya kazandık. Sporcu-

muz Fatih Koçyiğit Milli takımla Dünya 
şampiyonasında mücadele edecek. 
Bunlar bizim için gurur verici şeyler. 
İnşallah Dünya Şampiyonasında Sel-
çuklu Belediyespor’u ve ülkemizi en iyi 
şekilde temsil edecektir. Tüm sporcula-
rımızı tebrik ediyorum hepsi gerçekten 
çok iyi mücadele etti. Şampiyonaya ka-
tılan sporcularımızın neredeyse tama-
mı Selçuklu Belediyespor Kulübü spor 
okullarından seçtiğimiz sporculardan 
oluşuyor. Burada spor okullarımızın 
önemi bir kez daha ortaya çıktı. Selçuk-
lu Belediyespor olarak çok iyi imkanlar-
da güzel işlere imza atıyoruz. Bize bu 
imkanları sunan ve her zaman destek 
olan Selçuklu Belediyesi ve Kulüp yö-
netimimize  teşekkür ederim” ifadeleri-
ni kullandı.  n SPOR SERVİSİ



Atiker Konyaspor Bolu Gerede’de devam eden kampta ilk ha-
zırlık maçını gerçekleştirdi. Romanya Ligi ekiplerinden CSM Poli-
tehnica Iaşı takımı ile karşılaşan yeşil beyazlılar, genç bir kadro ile 
sahaya çıktı. Anadolu Selçukspor’dan kampa katılan oyuncuların 
forma giydi karşılaşmayı Konyaspor 2-0 kazandı. Goller 75. Daki-
kada Yatabare ve 85. Dakikada Fofana’dan geldi. Genç oyuncula-
rın mücadelesi teknik heyeti memnun etti.

Kalede Mücahit Atalay forma giyerken savunmanın sağında 
Savaş, savunmanın ortasına Selim ve Sertan Yeğenoğlu, sol bek-
te ise Ali Yaşar forma giydi. Valkon Fındıklı, Jens Jonsson, Vedat 
Bora, Musa Araz ,Fofana orta sahası ile rakibi karşısında yer alan 
Anadolu Kartalı, Mücahit Can Akçay ile de gol aradı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor ilk hazırlık 
maçından galip ayrıldı

Bolu Gerede’de devam eden birinci etap kampındaki tek özel 
maçında dün saat 17:00’da Romanya Liga 1 takımlarından CSM 
Politehnica Iaşı ile karşılaşan Atiker Konyaspor, öğle saatlerinde 
bir çalışma gerçekleştirdi.

 Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yö-
netiminde yapılan ve koşu- ısınma hareketleri ile devam eden 
antrenmanın ilerleyen bölümlerinde top kapma çalışması yapıldı.

Antrenman oyuncuların kaleciler Serkan Kırıntılı, Ertuğrul 
Taşkıran ve Ahmet Çolak’ın koruduğu kalelere şut ve gol çalışma-
sı yaparken, minyatür kalelerde maç oynadı.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
şut çalıştı

Birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Evkur Yeni Malat-
yaspor’da yönetim, 3-4 transfer daha gerçekleştirerek lige iyi bir baş-
langıç yapmak istiyor.  Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu’daki birinci etap 
kamp çalışmalarının yarın Topuk Yaylası’nda ikinci etap çalışmala-
rına başlayacak. Şu ana kadar 3 oyuncuyu renklerine bağlayan sa-
rı-kırmızılılarda hedef, 3 veya 4 nokta transfer daha gerçekleştirerek 
lige iyi bir başlangıç yapmak.  Yeni sezonda da başarılı performans 
sergileyerek üst sıralarda olmayı hedefleyen E.Y. Malatyaspor’da bir 
numaralı gündem ise transfer. Bolu’daki kampın son günlerine katı-
lan Başkan Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direk-
tör Ali Ravcı ile bir araya gelerek transfer konusunu masaya yatırdı. 
Gevrek’in görüşmeler doğrultusunda transfere hız vereceği öğrenildi. 
n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
hedef nokta transferler

RPS

Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Antalya Şubesi Yönetim Kuru-
lu’nu ağırlayan Antalyaspor Kulübü Baş-
kanı Cihan Bulut, bu yılın Antalyaspor 
için feda yılı olması gerektiğini söyledi. 

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan 
Bulut, Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı ve 
Genel Müdür Adem Kart, Türkiye Spor 
Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şu-
besi Yönetim Kurulu’nu ağırladı. Atilla 
Vehbi Konuk Tesisleri’nde yer alan 
başkanlık makamında TSYD Antalya 
Şube Başkanı Şifa Çiçek ile Yönetim 
Kurulu üyeleri Ahmet Geven, Ali Tongü-
lüs, Erkan Erman, Murat Özgen ve Ersin 
Aydın’ı ağırlayan Başkan Bulut, hem 
soruları yanıtladı hem de kendilerinden 
destek istedi. 

“TEMLİKLER KALKMALI VE 
KAYNAK BULUNMALI “ 

Antalyaspor’un şu anda içinde bu-
lunduğu mali durum hakkında iletilen 
sorulara yanıt veren Başkan Cihan Bu-
lut, “Temlikler kalktığında ve istasyon 
yeri satıldığında bu kentin havası de-

ğişecektir. Bugünkü mali krizi yalnızca 
temlikleri kaldırarak ve kaynaklar bula-
rak yenebiliriz. Bu yolda da siz değerli 
basın mensuplarının desteğine ihtiya-
cımız var. Sizlerden, camiamızın birlik 
olması için destek bekliyoruz. Hepimize 
çok büyük görevler düşüyor. Bu bütünlü-
ğü sağlarsak; hak ettiğimiz yere gelece-
ğimizden hiç şüphemiz yok” dedi. 

“TRİBÜNDE TAKIMINA SAHİP 
ÇIKAN BİR ANTALYA GÖRMEK 

İSTİYORUZ” 
Temlik konusunu aştıkları zaman 

başka projeler hakkında konuşur hale 
geleceklerine inandıklarını belirten Baş-
kan Cihan Bulut, bu yılın Antalyaspor için 
feda yılı olması gerektiğinin altını çize-

rek, “Ben, Antalya’yı, Antalyaspor’a sa-
hip çıkmaya davet ediyorum. Bu kulüp, 
hepimizin. Bu yolda atılacak ilk adım da 
kombine bilet satışlarına destek olmak-
tır. Kombine bilet alan ve hatta tribünde 
takımına sahip çıkan bir Antalya görmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

“ BELEDİYELER DE TAŞIN 
ALTINA ELİNİ KOYMALI” 

Antalya’nın 19 ilçe belediyesinden 
de destek beklediklerini aktaran Başkan 
Cihan Bulut, “Antalyaspor’un kaynakla-
rından elde etmeyi planladığımız gelir-
ler var. Bu gelirlerle ilgili hedeflerimize 
ulaşmamız için, belediyelerimizin de ta-
şın altına elini koymasını bekliyoruz. Za-
man, birlik olma zamanıdır. El birliğiy-
le, kulübümüze sahip çıkma zamanıdır. 
Localarımızdan, kombine biletlerimize, 
stadyum isim hakkımızdan, forma-şort 
sponsorluğuna kadar pek çok kalemle 
ilgili destek beklentimiz var” şeklinde 
konuştu. 
n İHA

Cihan Bulut: Antalyaspor için feda yılı

Transfer konusunda bazı sıkın-
tılar yaşadıklarını söyleyen Çaykur 
Rizespor Teknik Direktörü İbrahim 
Üzülmez, “Transfer anlamında şu 
an Süper Lig’de en zayıf takımlardan 
birisiyiz. Şartlar kolay değil, transfer 
yapmakta zorlanıyoruz” dedi. 

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Mer-
kezinde sezon öncesi kamp yapan 
Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü 
İbrahim Üzülmez düzenlediği basın 
toplantısıyla gazetecilerin sorularını 
cevapladı. 

Erzurum’da güzel bir çalışma or-
tamı bulduklarını ifade eden Üzülmez, 
“İlk etap çalışmalarımıza Rize’de 
başlamıştık, devamı için Erzurum’da-
yız. Erzurum’un kamp anlamında 
bizim için çok doğru bir yer olduğu-
nu düşünüyorum. Her geçen sene 
hem saha hem otel olarak takımlar 

için olumlu anlamda çalışma şart-
ları var. Bu bizi gerçekten çok mutlu 
etti. Çaykur Rizespor camiası olarak 
geldiğimiz günden itibaren hakikaten 
çok güzel bir çalışma ortamı bulduk. 
Yıllarca yurt dışında kamp yapmış bir 
isim olarak buradaki ortamı, bu at-
mosferi bulmak çok kolay değil. Bel-
ki 6-7 tane Süper Lig takımı var. Bu 
takımlar aynı saatlerde antrenmana 
başlamalarına rağmen hiçbir sıkıntı 
yaşamıyorlar. Hem saha şartları hem 
hava şartları buradaki otel şartlarına 
baktığınız zaman bizim açımızdan çok 
doğru bir kamp dönemi geçirdiğimizi 
söyleyebilirim. Bu anlamda Dadaş 
kenti Erzurum’a da bu güzellikleri 
Türk futboluna sunduğu içinde çok te-
şekkür ediyorum” diye konuştu. 

“TRANSFER ANLAMINDA 
SIKINTILAR YAŞIYORUZ” 

Transferde büyük sıkıntı yaşa-
dıklarını ve bu konuda Süper Lig’in 
en zayıf takımları olduklarını belirten 
Üzülmez, “Takım anlamında eksik-
lerimiz var. Eksikler anlamında da 
sıkıntılar yaşıyoruz. Biz 27 Nisan’da 
şampiyonluğu garantilemiş bir takı-
mız. Süper Lig çok zordur, her fırsatta 
bunu söylemeye, ifade etmeye çalışı-
yorum. Bu süre içerisinde transfer an-
lamında sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki 
kurların yükselmesi, dövizin yüksel-
mesinin bizim açımızdan sıkıntıları 
olsa da her sene çıkan aynı zamanda 
da küme düşmeye oynayan Çaykur 
Rizespor’un açıkçası imajını değiş-
tirmek istiyorum. İbrahim Üzülmez 
olarak her fırsatta her daim kendime 
güveniyorum. Ben Karadeniz çocu-
ğuyum, Karadeniz’in hırçınlıklarını 
zaman zaman yaşıyoruz. Bu süre içe-

risinde de oyuncularımızı en iyi şekil-
de maçlara hazırlamaya çalışıyoruz. 
Ama transfer anlamında belki de şu 
an Süper Lig’de en zayıf takımlar-
dan birisi olduğumuzu söyleyebiliriz. 
3-4 oyuncum sakat olduğu zaman 
15-16 kişiyle kampı tamamlıyoruz. 
Bu anlamda üzüntülerim var tabii 
bu anlamda zaman zaman kızgınlık-
larımız da var ama bizim üstümüze 
düşen görev, verilen malzemeyi en 
iyi şekilde sahada hazırlamaktır. Biz 
onu yapmaya çalışıyoruz, transfer 
anlamında da başkanımız çalışıyor. 
Şartlar kolay değil, transfer yapmakta 
zorlanıyoruz, zor olduğunu söylüyoruz 
ama bazen de risk almak zorunda ka-
lıyoruz. Bizim tek derdimiz, kamuo-
yunda ‘asansör takım’ denilen Çaykur 
Rizespor’u bundan kurtarmak” dedi. 
n İHA

‘Transfer anlamında ligin en zayıf takımıyız’

Kalede rekabet 
başarıyı getirecek

Atiker Konyaspor’un yeni kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Ser-
kan Kırıntılı ile rekabete hazır olduğunu söyledi. Trans-

ferinin ardından ne kadar büyük bir camiaya geldiğini bir 
kez daha anladığını belirten Ertuğrul, “Takıma faydalı 

olmak için elimden geleni yapacağım” dedi
Atiker Konyaspor’un yeni transferlerinden ka-

leci Ertuğrul Taşkıran, Konyaspor camiasının ne 
kadar büyük olduğunu bir kez daha hissettiğini 
söylerken, yeşil beyazlıların başarısı için elinden 
gelen her şeyi yapacağını ifade etti. Resmi imzayı 
attıktan sonra Konyaspor’un Bolu Gerede’de de-
vam eden kampına katılan yeni transfer Ertuğrul 
Taşkıran, “Artık Atiker Konyaspor camiasının ba-
şarısı için ter dökeceğim, elimden gelen her şeyi 
yapacağım. Açıkçası hızlı bir süreç oldu. Hafta 
sonu bir görüşme yaptık. Ardından son görüşme-
ler, sağlık kontrolü, imzanın atılması ve şu anda da 
kamptayım. Benim adıma hızlı gelişen ve çok mut-
lu olduğum bir süreç tamamlandı” diye konuştu.

 CAMİANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ
 BİR KEZ DAHA ANLADIM

Dışarıdan bir izleyici ve futbolcu olarak takip 
ettiği ve beğendiği camianın içerisine girdiğinde 
büyüklüğünü bir kez daha anladığını da sözlerine 
ekleyen yeni transfer Ertuğrul Taşkıran, “Yaklaşık 
3-4 sezon önce Sivasspor’a gitmeden önce ciddi 
şekilde görüşmelerimiz olmuştu. Hafta o dönem-
de şu anki İkinci Başkanımız Selçuk Aksoy as Baş-
kandı ve kendisiyle görüşmeler yapmıştık. Ben 
gelmeyi çok istediğimi söylemiştim. Ama o günün 
şartlarında Fenerbahçe Kulübümle anlaşama-
mışlardı. Kısmet bugüneymiş. Dediğim gibi hızlı 
bir süreç oldu. Teklif geldiğinde de ben çok mutlu 
oldum. Çünkü Atiker Konyaspor camiasının içeride 
oynayan arkadaşlarımız da var ama dışarıdan bir 
izleyici ve futbolcu olarak ne kadar büyük olduğu-
nun farkındaydım. Bu camianın parçası olacağımı 
anladım ve bunun bana ilk hissettirildiği andan iti-
baren de çok mutlu oldum.  Buradayım ve dediğim 
gibi mutluyum” görüşlerine yer verdi.

REKABET BAŞARIYI GETİRECEK

Kaleci Ertuğrul Taşkıran, Serkan Kırıntılı’nın 
başarılı bir sezonu geride bıraktığını ifade ederek 
sözlerine şöyle devam etti: “Rekabet tabiki de 
başarıyı getirecek. Serkan baktığımızda geçen 
sezon gayet iyi bir sezon geçirdi ve milli takımda 
oynuyor. Bende takımıma faydalı olabilmek ve 
forma mücadelesi için elimden geleni yapacağım. 
Öncesinde zaten bizim Fenerbahçe’den gelen bir 
arkadaşlığımız vardı. Bu rekabet takıma kesinlikle 
katkı sağlayacak. Hem performans hem de or-
tam anlamında. Zaten de güzel bir birliktelik var. 
Bende faydalı olabilmek için, bu mücadelede yer 
alabilmek için elimden geleni sarf edeceğim…” 

 BANA GÜVENDİKLERİNİ 
HİSSETTİRDİLER

Türkiye’nin en etkili taraftarlarından birine 
Konyaspor’un sahip olduğunu belirten kaleci Er-
tuğrul Taşkıran, “Sağolsunlar bana sosyal med-
yadan çok fazla destek mesajı da attılar. Cevap 
verdiklerim veremediklerim oldu. Kendilerine 
buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 
Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyordum. 
Ama bunu beni ilk andan itibaren benimsediklerini 
hissettirerek göstermeleri beni ayrıca mutlu etti. 
Bu transfer süreci ile ilgili olarak da Başkanımız, 
yöneticilerimiz, hocalarımız hepsine ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Çünkü bana güvendiklerini bana 
hissettirdiler. Benim içinde yeni bir başlangıç 
oldu. Özellikle İkinci Başkanımız Selçuk Aksoy’a 
teşekkür etmek istiyorum. Geçmişten gelen bir 
diyaloğumuz vardı. Onun neticesinde çok sıcak ve 
samimi bir karşılama oldu. Transfer süreci de çok 
hızlı bir şekilde ilerledi. Yeni bir sayfa, güzel bir 
başlangıç inşallah başarılarla dolu olur” şeklinde 
görüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ 




	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	orta sayfa 10-11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16
	Yenigun17
	Yenigun18
	Yenigun19
	Yenigun20

