
TÜVTÜRK 9. Muayene İstasyonu açıldı 

Rahatlama sağlayacak
Artan araç muayene talebini karşılamak amacıyla 
yapımına karar verilen TÜVTÜRK Konya Selçuklu 

Araç Muayene İstasyonu düzenlenen tören ile 
açıldı. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 

bütün araçların muayene edilebileceği bir 
istasyonu faaliyete sunduklarını dile getirdi. 
Koyuncu Grup Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 

Koyuncu, Konya il sınırı içerisinde 9. Muayene 
istasyonunu açtıklarını belirtti.  n HABERİ SAYFA 4’TE

06 FETÖ’nün mahrem
imamlarına operasyon 07 ‘Mutlu Kadın ile 

Sağlam Yarınlar’ 16 YSK’dan örnek
oy şablonları
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‘Karatay’da değişim sürecek’
Hizmet süresi boyunca yaptıkları çalışmalarla 
Karatay İlçesi’nde büyük değişim yaşandığını 

belirten Başkan Mehmet Hançerli, bu değişimin 
süreceğini söyledi. İlçede birçok işi birlikte yürüt-
tüklerini belirten Başkan Hançerli, özellikle imar 
revizyon çalışması ile Karatay’a önemli bir hiz-
met gerçekleştirdiklerini belirterek, “Karatay’da 
bütün işleri çözdük” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya İl Başkanlığı tarafından 
düzenlenen büyük bayramlaşma 
ve Mustafa Yıldızdoğan 
konserine çok sayıda kişi katıldı.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu yaz 7-16 yaş arası binlerce 
öğrenciye eğitim vereceği Genç 
KOMEK Yaz Okulu kayıtları 25 
Haziran’a kadar devam edecek.
n HABERİ SAYFA 17’DE

Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, Beyşehir Belediyesi’nin 
ilçe merkezi ve dış mahallelerde 
yolları asfaltla kaplama çalışma-
larının devam ettiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE 

MHP’de coşkulu 
bayramlaşma

Genç Komek 
yine eğitecek

2018 asfaltta 
rekor yıl olacak

Vizyon yatırımlar
AK Parti Konya İl Başkanlığı, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde devam eden ve tamamlanan yatırımları tanıttı

YATIRIMLAR ŞEHRE
DEĞER KATACAK 
AK Parti Konya İl Başkanlığı, 
Konya’ya sağlıkta, ulaşımda, 
turizmde değer katacak yatı-
rımları tanıttı. Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) Yeni Gar Binası, Şehir 
Hastanesi, NEÜ Meram Tıp 
Fakültesi yeni binası, Dış Çevre 
Yolu, Eyiste Viyadüğü Projesi, 
Yerköprü Şelalesi Projesi, Ala-
cabel Tüneli ve Bağlantı Yolları 
yatırımı hakkında bilgi verildi. 

KONYA’NIN MARKA
DEĞERİ YÜKSELECEK 

Yatırımların tamamlanması ile Konya 
sağlık üssü konumuna gelecek, ulaşım 

rahatlayacak ve turizmde önemli bir 
hamle yapılacak. Bu anlamda yatırım-
lar Konya adına büyük önem taşıyor. 
Yeni YHT Garı, Şehir Hastanesi, Yer-

köprü Şelalesi Projesi Konya’nın marka 
değerini yükseltirken, Eyiste Viyadüğü 
Projesi, Alacabel Tüneli gibi çalışmalar 

ise Türkiye’nin gururu olacak.
n HABERİ SAYFA 11’DE 
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Konya SMMMO, Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenledi. Başkan Seyit Faruk Özselek, “Birlik ve bera-
berliğimize kast eden içerideki ve dışarıdaki tüm şer odaklarına fırsat vermeyen güvenlik güçlerimize Allah güç, kuvvet versin” dedi

‘Elimizi taşın altına koyacağız’
Konya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Ramazan Bayramı münasebetiyle 
geleneksel bayramlaşma programı 
düzenledi. Düzenlenen programla 
Mali Müşavirler bayramlaştı.  Kon-
ya SMMM Odasında düzenlenen 
programa Vergi Dairesi Başkanı 
Göksel Erdem ve Grup Müdürleri, 
İşkur İl Müdürü Emrah Keleş, KO-
NESOB Başkanı Muharrem Kara-
bacak ve Başkan Vekilleri Osman 
Alp ve Emin Baranok, MÜSİAD 
Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk 
Okka, Berber ve Kuaförler Oda Baş-
kanı Veli Baranok, Pastacılar Odası 
Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, İnşa-
atçılar Odası Başkanı Ali Yazar’ın 
yanı sıra MHP Meram İlçe Başkanı 
İbrahim Ay, AK Parti Milletvekili 

Adayı Orhan Erdem, AK Parti Mil-
letvekili Adayı Osman Seçgin, MHP 
Milletvekili Adayı Esin Kara, MHP 
Milletvekili Adayı Türker Aydoğdu 
ve MHP Milletvekili Adayı Özlem 
Sarıoğlu katıldı.

Program başında açılış konuş-
ması yapan Başkan Seyit Faruk 
Özselek, “Aile fertlerinin bir araya 
geldiği, özlemlerin giderilip dost-
lukların pekiştirildiği Ramazan 
Bayramının, başta siz meslektaşla-
rım olmak üzere, tüm İslam Ale-
mine, nice güzellikler getirmesini 
temenni ediyorum.” diyerek üyele-
rinin bayramlarını kutladı.

Sözlerine devam eden Özse-
lek, Türk Ordusunun Kuzey Irak 
ve Kandil de düzenledikleri ope-
rasyonların destekçisi olduklarını 

belirterek, Askerimizin Membiç’e 
de girdiği haberini üyelerine iletti. 
Şimdiye kadar düzenlenen operas-
yon ve saldırılar şehit olan askerler 
için baş sağlığı dileyen Özselek, 

“Birlik ve beraberliğimize kast 
eden içerideki ve dışarıdaki tüm şer 
odaklarına fırsat vermeyen güven-
lik güçlerimize Allah güç, kuvvet 
versin.” dedi.

24 Haziran seçimlerinin Ülke-
mize ve Milletimize hayırlı olmasını 
dileyen Özselek, programa katılan 
ve tüm Milletvekili Adaylarına se-
çimlerde başarılar dilediğini belirt-
ti ve “Mesleğimizin içinden gelen 
ve mesleğimizin sorunlarını bilen 
milletvekili adaylarımızın, mesleği-
mizin daha iyi yerlere gelmesi için 
sorunlarımızın çözümünde ellerin-
den gelen desteği vereceklerine 
inanıyorum” dedi. 

Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek konuşmasında 
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunun 
Temmuz ve Ağustos aylarına denk 
geldiğini belirterek, Mali Müşavir-
ler için bu ayların yorucu ve yoğun 
bir şekilde geçeceğinin altını çizdi. 
Sözlerinde “Ülkemiz ve Mükellef-

lerimiz için bizler Mali Müşavirler 
olarak önceden de olduğu gibi eli-
mizi taşın altına koyarak bu yoğun-
luğunda üstesinden geleceğiz.” 
dedi.

Tekrar Protokol ve Üyelerinin 
bayramını kutlayan Konya SMMM 
Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, 
katılımlarından dolayı herkese te-
şekkür ettiğini belirtti.

Başkan Özselek’in konuşma-
larından sonra, MHP Milletvekili 
Adayı Esin Kara, AK Parti Milletve-
kili Adayı Orhan Erdem, AK Parti 
Milletvekili Adayı Osman Seçgin 
konuşma yaparak üyelerin Rama-
zan Bayramlarını kutladı. Program 
bayramlaşma merasimi ile son bul-
du.
n HABER MERKEZİ

Altınekin’de ketencik
hasadı yapıldı

Nadas alanlarının alternatif 
bitkisi olarak üretilmeye başlanan 
ve Konya’da Altınekin İlçesi’nde 
ekimi gerçekleştirilen Ketencik Bit-
kisinin ilk hasadı ile çiftçilerimizin 
yüzü güldü.

Ülkemizde ilk kez Jet yakıtında 
kullanılan bunun yanı sıra artan 
yemeklik yağ ve biodizel ihtiyacını 
azaltmada kullanılan bitkilerden 
biri olan, Ketencik’in ilk hasadı 
Konya’nın Altınekin ilçesinde ya-
pıldı. Hasat da bulunan firma yet-
kilisi Rıza Tanoğlu Ketencik bitki-
sinin ülkemizde üretilmesi ile her 
yıl ham yağ ve tohum ithalatı için 
ödenen dövizden ciddi oranda ta-
sarruf edileceğini ifade etti. 

Bu güne kadar 28 ilde ekim 
yapıldığına dikkat çeken Tanoğ-
lu, “Şu anda Ketencik Bitkisi’nin 
desteklenmesi için Mecliste bir 
çalışma yapılıyor. Nadasa bırakılan 
arazilerde yılda bir kez ekimi yapı-
lan bitki kesinlikle su ve ilaçlama 
istemeyen ve çok az miktarda güb-
re ile beslenmesi yapılan özellikle-
re sahiptir.  Jet yakıtı ve tıp dahil 
bir çok alanda kullanılan Ketencik 
üretim maliyetinin düşük olması 
nedeniyle de çiftçilerimiz için ikinci 
bir tercih olarak yerini aldı” dedi.

Diğer yağ bitkilerinin yetişti-
rilemediği kuru alanlarda, zayıf 
topraklarda ve yüksek rakım da 
yetişebildiğinden, ülkemizdeki 
bu alanların değerlendirilmesin-
de kullanılabilecek önemli bir yağ 
bitkisi olduğunu da dile getiren Ta-
noğlu, “Ketencik bitkisinin tohu-
mu soğuğa ve dona karşı toleranslı 
olduğundan vejetasyon süresinin 
büyük bir bölümünde kuraklığa 
karşı dayanıklı ve tüm iklim şart-
larında yetiştirilebilir. Ketencik 
hastalık ve zararlılara karşı daya-
nıklıdır. Domuz, Süne vb. gibi çev-
resel faktörlerden doğabilecek bir 
zarara maruz kalmamıştır. Ayrıca 
yağı, yüksek miktarda omega-3 
ve Omega-6 yağ asitleri ihtiva et-
tiği için insan sağlığı bakımından 
önemli bir yemeklik yağdır.  Ke-

tencik bitkisi yazlık ve kışlık ekimi 
yapılır. Kültürü yapılan ketencik 
bitkisi tek yıllıktır.  Bu ürünü ilk 
kez eken çiftçilerimizin ise en bü-
yük endişeleri olan ürün satımı 
konusunda da her türlü çalışmayı 
tamamladık. Çiftçilerimiz ve şirke-
timiz ile yapılan anlaşma ile ürün 
alım garantisi ve sözleşmeli ekim 
yaptırıyoruz. Kesinlikle sulama ve 
ilaçlama gerektirmeyen Ketencik 
Bitkisinin bir dekar maliyeti 180 
ile 200 TL arası. Bir dekar satış 
tutarı ise ortalama 750 TL civa-
rında. Bizim Konya’da hedefimiz 
50 bin dekar. Ketencik hasadının 
sonrası aynı tarlaya ekilen buğday 
veya arpa gibi ürünlerin daha çok 
verimli olduğu ise kanıtlanan bir 
gerçek” diye konuştu. 

Bu yıl taban fiyatının 3 liradan 
aldıklarını ve girdi maliyetlerinin az 
olduğunu bildiren Tanoğlu, “De-
kar başına alınan ürün miktarı çift-
çiyi tatmin edici boyuta ulaştı. Bu 
ürünü eken çiftçi arkadaşlarımız 
bir dekar alandan yaklaşık 250 ile 
300 kilo ürün alabiliyor. Tarım Ba-
kanlığının Ketencik Bitkisini havza 
bazlı destekleme kapsamına aldık-
tan sonra ekim alanlarının 4 mil-
yon hektara ulaşması hedefleniyor. 
Bu aynı zamanda nadas alanlarının 
da minimum seviyeye indirilebi-
leceğini göstermektedir. Ketencik 
bitkisinin kullanım alanları ise ol-
dukça önemli, jet yakıtı, kozmetik 
gıda, tıp alanlarında hayvan bes-
lenmesinde ve biodizel sektöründe 
kullanılan ketencik Bitkisinin girdi 
maliyetinin az olması arazilerin 
nadas döneminde bile değerlen-
dirilmesi ayrı bir avantajdır. Tür-
kiye’nin birçok bölgesinde ekimi 
yapılan ketencik Bitkisini Konya’da 
ilk olarak Altınekin İlçesi’nde ektik 
ve beklediğimizin de üstünde bir 
ürün aldık. Altınekin ilçesinden 
sonra hedefimiz Konya’nın tüm 
ilçelerinde Nadas döneminde tar-
lalarımızın Ketencik Bitkisi ile de-
ğerlendirilmesi” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Hizmet süresi boyunca yaptıkları hizmetlerle Karatay İlçesi’nde büyük değişim yaşandığını belirten Başkan 
Mehmet Hançerli, bu değişimin süreceğini söyledi Hizmet süresi boyunca yaptıkları hizmetlerle Karatay 
İlçesi’nde büyük değişim yaşandığını belirten Başkan Mehmet Hançerli, bu değişimin süreceğini söyledi

‘Değişim sürecek’
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, Belediye Başkanlığı 
süresince yapılan hizmetleri de-
ğerlendirdi. İlçede birçok işi birlikte 
yürüttüklerini belirten Başkan Han-
çerli, özellikle imar revizyon çalış-
ması ile Karatay’a önemli bir hizmet 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Karatay 
Belediyesi olarak hizmette sınırları 
aştıklarını dile getiren Hançerli şöy-
le devam etti, “Karatay’da bütün 
işleri çözdük. Üzeri kapatılmayan 
Pazar yeri kalmadı. Karatay’ı bitirdik 
Akşehir’e, Derbent’e kapalı Pazar 
yeri yaptık.  İlçenin yüzme havuzu 
ihtiyacı karşıladık.Karatay’da dü-
ğün salonu yaptık. Karatay’da yeşil 
alan yoktu, bu dönemde her taraf 
piknik alanı oldu.Şimdi o kadar ileri 
gittik ki; ailenin kullanımına has pik-
nik bahçeleri yapıyoruz. 454 adet. 
Bundan 14 sene önce Karatay ney-
di şimdi ne? 2-3 seneye kadar eski 
Karatay’dan eser bulamayacaksınız. 
Karatay’daki değişim çok daha öne 
gidiyor. Bir ilçenin öne çıkması için 
çok farklı yatırımların da olması la-
zım. Bu memlekette Mevlana Kültür 
Merkezi var mıydı? Adliye binası var 
mıydı? 10 bin kişilik spor ve kongre 
merkezi var mıydı? Şehir Hastane-
si var mıydı? Bunlar yoktu. Hala da 
yapılıyor. Taşrada vatandaşlarımızın 
kapısının önüne varana kadar asfalt 
yaptık. Merkezde ne varsa taşrada 
da o var. Merkezde çocuk bahçe-
sinin altı kauçuk, taşradakilerde 
de aynı.Hummalı bir şekilde hızlı 
bir şekilde bu çalışmaları yapmaya 
gayret gösteriyoruz. Bunları yapar-
ken de öz sermayemizle yapıyoruz. 
Ben Karatay’ın eski durumunu çok 
iyi biliyorum. E Tipi Kapalı Cezaevi, 
Açık cezaevi, kanalizasyon bize akar, 
çöplük bizde bunların hepsini değiş-
tirdik. Çöplüğü Kaşınhanı’nın oraya 
attık, kanalizasyonun önüne arıtma 
tesisi yapıldı. Daha eksiğimiz yok 
mu var. Hava kirliliği ile ilgili ufak 
tefek sorunlarımız var. Bu sorunla-
rın hepsi çözülecek inşallah. Ama 
çok büyük işler yapıldı Karatay’da. 
1988’de Karatay’da 75 bin metreka-
re asfalt dökülmüş. Bu sene şimdiye 
kadar Karatay’da yaklaşık 1 milyon 
100 bin metrekarelik asfalt döküldü. 
Nereden nereye. İmar revizyon pla-
nı yaptık Karatay’da. 24 okul yaptık, 

sağlık ocakları yaptık. Karatay’daki 
değişimi zaten herkes görüyor.”

İLÇENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Karatay Belediyesi’nin son yıllar-

daki önemli yatırımlarından biri olan 
İsmil Termal Tesisi ile ilgili de bilgi 
veren Hançerli, “İsmil Termal Tesisi 
yaptığımız en büyük yatırımlardan 
biri. Öz kaynaklarımızla yaptığımız 
60 milyon TL’lik bir yatırım. Yerel 
seçimlerden önce bitireceğiz. Hum-

malı bir çalışma var. 49 dereceye 
kadar suyumuz var.  Bu yatırım çeh-
reyi değiştirecek. Bizim niyetimiz; İç 
Anadolu’dan Afyon’a gidenlerin yö-
nünü bu tarafa çevirebilmek. İnşal-
lah bunu başaracağız” diye konuştu. 

‘YASAMA DA VE YÜRÜTMEDE 
ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMALIYIZ’
24 Haziran’da gerçekleştirilecek 

olan cumhurbaşkanı ve milletvekili 
seçimlerini de değerlendiren Baş-

kan Hançerli, 24 Haziran’da Türki-
ye’nin yeni bir yönetişim sistemine 
geçeceğini hatırlattı. Bu sistemin 
Türkiye’ye büyük faydalar sağlaya-
cağına dikkat çeken Hançerli, şun-
ları söyledi, “Türkiye’ye ne zaman 
hizmet edilmişse hep tek başına ik-
tidar dönemlerini görürüz. Rahmetli 
Adnan Menderes, Rahmetli Turgut 
Özal ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan. Hakikaten de öyle. 
Onun için biz koalisyonları gördük. 
Onlardan ziyade, Türkiye şuanda 
yeni bir yönetime geçişe hazırlanı-
yor. Hummalı bir şekilde çalışıyoruz. 
Karatay’da şuanda 3 ekip çalışıyor. 
Sağlık ocakları, pazaryeri, esnaflar 
aklınıza gelecek her yerde çalışmaya 
gayret gösteriyoruz. Ben 14 senedir 
sahadayım. Konya için seçim AK 
Parti lehine daha olumlu bir hava-
da gidiyor. Vatandaşların bazılarının 
kafası karışık oluyor, kararsızların 
oranı ilk zamanlar daha fazla oluyor 
ama şuanda kararsızlar da yavaş 
yavaş kararını vermeye başladı ve 
24 Haziran’da bu memlekete Allah 
hayırlı idareciler verilecek. Hem ya-
samada hem de yürütmede çoğun-
luğun sağlanması lazım. Bizim uğ-
raşımız da şuan da bu yönde.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

 Mehmet Hançerli
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen büyük bayramlaşma ve Mustafa Yıldızdoğan konseri-
ne çok sayıda kişi katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Türkiye yeni sistem dünya sahnesinde yer alacak” dedi  

‘Türkiye lider ülke olacak’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya İl Başkanlığı tarafından Ra-
mazan Bayramı nedeniyle büyük 
bayramlaşma programı ve Mustafa 
Yıldızdoğan konseri düzenlendi.  Kı-
lıçarslan Şehir Meydanında düzenle-
nen bayramlaşma programına MHP 
Genel Başkan Yardımcısı  ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP 
Konya İl Başkanı Murat Çiçek,Ülkü 
Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa 
Taha Çini, milletvekili adayları,parti 
yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. 
24 Haziran seçimleriyle Türk mille-
tinin hak ettiği bir yönetim sistemi-
ne kavuşacağını ifade eden  MHP İl 
Başkanı Murat Çiçek, “Özellikle 16 
Nisandan sonra oluşan tabloda iç 
ve dış düşmanlar rahat durmamış-
tır. Gerek ekonomik anlamda gerek 
siyasi anlamda gerek terör noktasın-
da bir çok planlar dahilinde hareket 
etmeye çalışmışlar ama hamd olsun 
liderimiz tek tek bu planları bozmuş 
ve bozmaya da devam ediyor boz-
maya da devam edecektir. İnşallah 
24 Haziran seçimleriyle birlikte Türk 
milleti artık yeniden dirilecek hak 
ettiği şekilde bir yönetim sistemine 
kavuşup Türk İslam alemine ışık 
olacaktır. 24 Haziran seçimleri ülke-
mize ve milletimize hayırlara vesile 
olsun ” dedi.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 
HÜKÜMET SİSTEMİ İLE LİDER ÜLKE 

SAHNESİNE GİRECEK
MHP Genel Başkan Yardımcısı 

Mustafa Kalaycı da Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi ile lider ülke 
Türkiye’nin dünya sahnesine gire-
ceğine dikkat çekerek “Cumhuriyet 
kurulalı 66 hükümet geldi. Yani hü-
kümet başına bir buçuk yıllık süre 
düşüyor. Bu bir buçuk yıllık hükü-
met süreleri ile Türkiye’nin büyük 
hedeflerine ulaşması mümkün de-

ğil. Zaten o küresel güçler oluştur-
dukları vesayet odaklarıyla sürekli 
Türkiye’nin önünü kesecek uygula-
malar yaptılar, iç siyaseti dizayn et-
tiler. Hükümet kurulamama krizleri, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olu-
şan krizleri de bahane ederek ikide 
bir darbe gerçekleştirdiler. 1960’da 
gerçekleştirdiler, 1980’de gerçekleş-
tirdiler, 28 Şubat’ta gerçekleştirdiler 
ve en son 15 Temmuz’da başarısız 
oldular. Bir darbe girişiminde bulun-
dular. İşte bunları bir daha yaşatma-

yacak bir yönetim sistemine ihtiya-
cımız var ve bunun düzenlemesi de 
yapıldı inşallah. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi 24 Haziran se-
çimlerinden itibaren uygulamaya 
girecek ve lider ülke Türkiye olarak 
dünya sahnesinde yer alması in-
şallah bu sistemle yerine gelecek” 
şeklinde konuştu. Konuşmaların ar-
dından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, 
şarkılarını seslendirdi, büyük coşku 
yaşandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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İl genelinde artan araç mua-
yene talebini karşılamak amacıyla 
yapımına karar verilen TÜVTÜRK 
Muayene İstasyonunun ikinci şu-
besi Selçuklu TÜRVTÜRK Araç 
Muayene İstasyonu’nun açılış tö-
reni gerçekleştirildi. Törene AK 
Parti Konya Milletvekili, Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyon Baş-
kanı Ziya Altunyaldız, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı,TÜVTÜRK Genel Müdürü 
Kemal Ören,Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü Da-
ire Başkan Vekili Ufuk Korkmaz, 
Koyuncu Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Koyuncu, Konya 
Sanayi Odası Başkanı MemişKü-
tükcü, Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Muharrem 
Karabacak, Şöförler Odası Başkanı 
Ahmet Şen’in yanı sıra çok sayıda 
kişi katıldı.
“ARAÇ SAYISI 700 BİNLERE ULAŞTI 

VE KONYA’MIZ DA TOPLAM 9 
MUAYENE İSTASYONUMUZ OLDU”

Konuşmalarını gerçekleştiren 
AK Parti Konya Milletvekili, Sana-
yi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyon Baş-
kanı Ziya Altunyaldız, TÜVTÜRK 
Selçuklu Muayene İstasyonu’nun 
Konya için önemli olduğunu vur-
gulayarak,  “2008 yılından önce 
araç alırken acaba bu aracın mu-
ayenesi yapıldı mı? Yapılmadı mı? 
diye, bir de araç satın alırken tra-
fik kuyruğu satın alıyor muyum? 
Almıyor muyum? Diye araştırma 
içine giriyorduk. Çünkü gerçekten 
o zaman, zamanımızı ve enerjimizi 
harcıyorduk. O yıllarda Konya’mız-
da tescilli otomobil sayısı 320 bin-
ler civarındaydı. Neredeyse araç-
ların yüzde 50’si her yıl muayene 
olması gerekiyordu. Bugün geldi-
ğimiz noktada araç sayısı 700 bin-
lere ulaştı ve Konya’mız da toplam 
9 muayene istasyonumuz oldu. 
Selçuklu İstasyonu Türkiye’de ki 
en büyük kanallara sahip ve bütün 
araçların muayene edilebileceği bir 
istasyon. Dolayısıyla hacim itiba-
riyle en büyüklerden birisi. İnsan-
lara hayatı daha konforlu ve etkin 
kılabilmek için her şeyi yapmaya 
çalıştık ve yapmaya da devam 
ediyoruz. Türkiye AK Parti iktida-
rı döneminde devrim niteliğinde 
işler yapmıştır. Sadece büyük pro-
jeleri değil insanlara günlük haya-
tında kolaylıklar sağlayacak küçük 
projelerde geliştirdik.Türkiye oto-
motivde de çok önemli mesafeler 

aldı. Hane başına otomotiv sayısı 
katlanarak artmaya devam ediyor 
ancak aynı zaman da Türkiye dün-
yada ve Avrupa’da çok önemli bir 
otomotiv üreticisi. Ülkemiz üret-
tiğinin yüzde 80’nini Avrupa’ya 
ihraç ediyor. Bütün bunlar yapıcı 
bir iradenin, inşa etmenin, tuğla 
üstüne tuğla koymanın, ülkemiz 
insanının hayatına dokunmanın 
sonucu oldu” dedi. 

“MUAYENE İSTASYONU 
KONYA’MIZA DEĞER KATACAK”

Milletin her şeyin en iyisine 
laik olduğunu belirten Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, İstasyonun, Konya’ya ve 
Selçuklu’ya değer katacağını ifa-
de ederek, “Gelişen ve büyüyen 
Türkiye’nin yeni bir göstergesinin 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Kon-
ya’mızda aslında 8 adet muayene 
istasyonu var ama merkezde 1 
tane bulunduğu için yetmiyor-
du bundan dolayı 2. İstasyonun 
yapılmasına karar verildi. Bu tür 
hizmetler kolay olmuyor. Meyda-
na gelmesinde emeği geçen her-
kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Konya’mızın ve Selçuklunun ge-
lişimine istasyonumuzun katkılar 
sunacağını düşünüyorum. Bizim 

milletimiz her şeyin en iyisine 
laik bundan dolayı da en iyi olanı 
hedefleyerek çalışmaya devam 
etmemiz gerekiyor. Ayrıca istas-
yonumuzun Selçuklu’da olması da 
oldukça önemli. Selçuklu bugün 
640 bin nüfusa ulaşmış çok büyük 
bir ilçe. Bundan dolayı istasyonu-

muz hem ilçemizin hem de Kon-
ya’mızın ihtiyacını karşılayacak” 
diye konuştu. 

“BUGÜNE KADAR 100 MİLYONU 
AŞKIN ARACIN MUAYENESİ 

GERÇEKLEŞTİ”
İlk olarak 189 istasyon ile araç 

muayenesine başlandığını dile 
getiren TÜVTÜRK Genel Müdürü 
Kemal Ören,“2007-2008 yılından 
18 ayda tamamlanan 189 sabit 
istasyon ile araç muayene sistemi 
Türkiye’de hayata geçirildi. Bugün 

ise Türkiye’nin birçok ilinde geniş 
kapsamlı olarak hizmet veriyoruz. 
TÜVTÜRK bugüne kadar 100 mil-
yonu aşkın aracın muayenesini 
gerçekleştirmiştir. 25 milyona ya-

k ı n 
araç ağır kusurlu olarak kalmış, 
bunun 3,5 milyonu trafiğe sağlıklı 
olarak geri dönmüştür. Bu yüzden 
biz gurur ve onur duyuyoruz. TÜ-
VTÜRK sadece trafikte değil devle-
timize mali anlamda katkıları olan 
bir sistemdir. TÜVTÜRK’ün tahsil 
ettiği her 100 TL’nin 65 TL’si takip 
eden ayın ilk haftası devletimize 
aktarıldı. Bu rakam bugün ise top-
lam 6,1 Milyar TL’dir. Önümüzde-
ki 10 senede de 10 Milyar TL’lik 
kaynak devletimize aktarılacaktır. 
İşimizi daha da büyütmek en bü-
yük amacımızdır. 189 istasyon 
başlamış olduğumuz yolculukta 
şuanda toplamda 209 sabit, 76 
tane mobil, 16 tane de tarlalarda 
traktörleri muayene eden, 5 tane 
motorsiklet istasyonu ile hizmet-
lerimizi sürdürüyoruz. Yeni istas-
yonumuzun ise hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 

“MUAYENE İSTASYONLARININ 
BİRÇOK FAYDASININ OLDUĞUNU 

SÖYLEYEBİLİRİZ”
Araç muayene istasyonlarının 

birçok faydasının bulunduğunu 
dile getiren Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Karayo-
lu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Daire Başkan Vekili Ufuk Kork-
maz cümlelerini şu şekilde aktardı: 
“Trafikte vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğinin sağlanmasında 
büyük katkı sağlayan, araç mua-
yene sisteminin bir parçası olmak-
tan duyduğumuz memnuiyeti dile 
getirmek isterim. Bugün itibariyle 
yurdumuz 81 il ve 103 ilçe mer-
kezinde toplam 304 muayene is-
tasyonu ile faaliyet vermekteyiz. 
Araç muayene istasyonlarının 
yenilenmesinin bir çok faydası-
nın olduğu aşikardır. Bu faydaları; 
trafik güvenliğinin yükseltilmesi, 
teknik aksamlardan kaynaklanan 
kazaların azaltılması, yedek parça 
ve piyasada yapılan onarımların 
disipline edilmesi, yeni istihdam 
alanlarının yaratılması ve Avrupa 
birliği normlarında araç muayene-
sinin yapılması olarak sayabiliriz. 
Ülkemizde ki araç muayenelerinin 
tüm ülkelere örnek olarak göste-
rildiği raporda açıklanmıştır. Buda 
araç muayenesinde ne kadar üst 
seviyelere geldiğimizin bir göster-
gesidir.”

“TÜVTÜRK İLE OLAN İŞ 
ORTAKLIĞIMIZ BÜYÜYEREK DEVAM 

EDECEK”
Koyuncu Grup Yönetim Kuru-

lu Üyesi İbrahim Koyuncu, Kon-
ya il sınırı içerisinde 9. Muayene 
istasyonunu açtıklarını belirterek 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Koyuncu Grup bünyesinde faali-
yet gösteren KYC Taşıt Muayene 
İstasyonları şirketimizin Konya sı-
nırlarında ki 9, Türkiye genelinde 
ise toplamda 21. Araç muayene is-
tasyonunu hizmete açmaktan do-
layı gurur duyuyoruz. TÜVTÜRK 
ailesinin en büyük iş ortaklarından 
bir tanesi olarak, işe başladığımız 
ilk günden beri trafik güvenliği-
nin sağlanması için,   uluslararası 
normlara uygun kapsamda araç 
muayenenin gerekliliğine hep 
inandık. 

Konya 1,5 milyonu aşkın nüfu-
su ve dinamik ekonomisi ile ülke-
mizin en önde gelen şehirlerinden 
bir tanesidir. Yeni istasyonumuzu 
artan talep doğrultusunda 6 kanal-
lı olarak planladık. Günde 180 ağır 
vasıta, 300 binek vasıtaya hizmet 
verecek şekilde ekipmanlarla do-
nattık. 10 Milyon TL yatırım bede-
lini bulan tesisimizde yaklaşık 40 
arkadaşımız bizlerle beraber çalı-
şacaktır. 2007 yılında TÜVTÜRK 
ailesi ile başlayan iş ortaklığımız, 
daha da büyüyerek devam ede-
cektir.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Artan araç muayene talebini karşılamak amacıyla yapımına karar verilen TÜVTÜRK Konya Selçuklu Araç Muayene İstasyonu düzenlenen tö-
ren ile açıldı. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, bütün araçların muayene edilebileceği bir istasyonu faaliyete sunduklarını dile getirdi

Araç muayenesini rahatlatacak

Ziya Altunyaldız Ahmet Pekyatırmacı Kemal Ören Ufuk Korkmaz  İbrahim Koyuncu
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BEYSEHIR

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun’un ilçeye bağlı dış 
mahallelere yönelik ziyaret prog-
ramları devam ediyor. Özaltun, 
kendisine eşlik eden belediye 
meclis üyeleri ve AK Parti ilçe 
teşkilatı mensupları ile birlikte 
Beyşehir’in Akburun ve Gölkaşı 
Mahallesi’nde yaşayan vatan-
daşlarla biraraya geldi. Kah-
vehanelerde dinlenen mahalle 
sakinleriyle buluşan Özaltun, 
Akburun’da yaptığı konuşmada, 
Beyşehir Belediyesi tarafından 
dış mahallelerin yanısıra ilçe 
merkezine kazandırılan hizmet-
lere değindi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve devlet yatırımları 
hakkında da bilgilendirmelerde 
bulunan Özaltun, geçmişte ya-
pılmadığı ya da bitirilemediği için 
eleştirilen pek çok yatırımın geri-
de kalan 4 yıl içerisinde tamam-
lanarak ilçeye kazandırılması 
suretiyle artık konuşulmadığını, 
gündemden çıkarıldığını anlat-

tı. Beyşehir’de hayata geçirilen 
pekçok projenin ilçenin kaderini 
ve çehresini değiştirdiğini daha 
bölgeye kazandırılacak ve yapımı 
devam eden çok sayıda yatırım 
olduğunu aktaran Özaltun, bu 
yatırım ve çalışmaların hız kes-
meden devam ederken, yapılan 
hizmetleri de bu tür ziyaret prog-
ramları ile de vatandaşlara an-
latmaya çalıştıklarını dile getirdi. 
Özaltun, ziyaretlerinde vatandaş-
lardan gelen talepleri de dinle-
diklerini vurgulayarak, “Akburun 
Mahallemiz de dönemimizde di-
ğer dış mahallelerimizde olduğu 
gibi sık sık ziyaret ettiğimiz yer-
leşim merkezlerinden birisiydi. 
Burada da birçok hizmet ma-
hallemize kazandırdık, sizler de 
canlı olarak şahit oldunuz. Tabi 
istek ve talepler bitmez, yine var 
bunları da biliyoruz ve inşallah o 
isteklerinizin yerine gelmesi için 
de çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz.”dedi.

Protokol bayramlaşma
programında buluştu

Beyşehir’de zabıta 
denetimleri sıklaştırdı

Park ve bahçelerde 
yaz temizliği

Beyşehir ilçesinde, protokol  
düzenlenen bayramlaşma töre-
ninde bayramlaştı.

Beyşehir’de gerçekleştirilen 
resmi bayramlaşma programına 
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Öz-
demir, Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, Beyşehir 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Arif Turfand, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe 
Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, 
kurum amirleri, sivil toplum ör-
gütü ve siyasi parti temsilcileri 
ile vatandaşlar katıldı. İlçe pro-

tokolü, bayramlaşma programı 
kapsamında sırasıyla Emniyet 
Müdürlüğü’nü ve İlçe Jandarma 
Komutanlığı’nı ziyaret ederek 
teşkilat mensuplarıyla da bay-
ramlaştı.

Protokolün tarihi Eşrefoğlu 
Camisi’nde kılınan cuma na-
mazı sonrasında vatandaşlarla 
bayramlaşmasının ardından son 
ziyaret adresleri ise bazı şehit 
ailelerinin evleri oldu. Protokol, 
ziyaret ettiği adreslerde ikamet 
eden şehit yakınlarıyla sohbet 
ederken bayramlarını tebrik etti.

Beyşehir ilçesinde zabıta ekip-
leri denetimlerini sıklaştırdı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, bayram do-
layısıyla ilçe merkezinde faaliyet 
gösteren ekmek fırınları, pastane-
ler, alışveriş merkezleri ve tatlı ve 
şekerleme ürünleri imalatı yapan 
işyerlerini denetledi. Denetimlerde 
işyerlerinin genel hijyen kuralları-

na uygun olup olmadığını kontrol 
eden ekipler, ürünlerin gramajla-
rının standartlara uygun üretilme-
diğinin yanısıra çalışanların kılık ve 
kıyafetlerini de inceledi. Denetim-
lerde ayrıca ürünlerin son kullan-
ma tarihlerinin de kontrol edildiği, 
işyeri sahiplerinin ise dikkat edil-
mesi gereken konularda uyarıldığı 
kaydedildi.

Beyşehir ilçesinde bulunan 
park ve yeşil alanlarda ramazan 
bayramı öncesi başlatılan bakım ve 
temizlik çalışmaları devam ediyor. 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, yaptığı açıklamada, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri-
nin ramazan bayramı öncesinde 
başlatılan ilçe merkezi ve dış ma-
hallelerde bulunan yeşil alan, park 
ve bahçelerde yürüttüğü bakım ve 
temizlik çalışmalarının sürdüğünü 
belirtti.

Toplum Yararına Program 
(TYP) kapsamında çalışan işçilerin 
de 1 Haziran’dan itibaren katılı-
mıyla bu alanlarda Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ekiplerinin çalış-
malarının hız kazandığını anlatan 
Özaltun, “Beyşehir Belediyesi’nin 
son 4 yılda yürüttüğü çalışmalarla 
ilçemiz genelinde yeşil alan, park 
ve bahçe alanımız daha da geniş-
ledi. İlçeye bir yandan yeni park-
lar ve yeşil alanlar kazandırırken, 
mevcutlarına yeni oyun grupları 
ekleyerek ya da yeni nesil oyun 
gruplarıyla donatarak ailelerimizin 
çocuklarımızın istifadesine sunuyo-
ruz. Diğer yandan da bunların ba-
kım ve temizliği için de ekiplerimiz 

çalışma yürütüyor. Bu manada, 
ilçemizde yaşayan  vatandaşlarımı-
zın yanısıra  ilçe dışından gelecek 
gurbetçi hemşerilerimizin de yaz 
dönemini daha güzel, daha hijye-
nik bir atmosferde geçirmesi için 
ekiplerimiz mesai mefhumu gözet-
meden çalışmalarını sürdürüyor. 
Ekiplerimiz, bir yandan park ve ye-
şil alanlarda son günlerde yaşanan 
yağışlardan sonra aşırı olarak uza-
yan çimleri biçerken, diğer yandan 
büyüyen yabani otları temizliyor, 
çiçeklerin bakımlarını gerçekleşti-
riyor. Ağaçların bakımları ve yeşil 
alanların sulanması gibi hizmetler 
de rutin olarak devam ediyor. Ay-
rıca mahallelerimizin merkezlerin-
deki meydanlar başta olmak üzere 
temizlik ekiplerimiz de tertemiz bir 
yerleşim merkezi oluşturabilmek 
için seferber olmuş durumdalar. 
Park ve yeşil alanlarımızda dolayı-
sıyla el değmemiş nokta kalmama-
sına özen gösteriliyor. Parklardaki 
oyun grupları da gözden geçirilerek 
ihtiyaç varsa bakım ve onarımları 
gerçekleştiriliyor.Yine, benzer te-
mizlik ve bakım çalışmaları ilçemi-
zin orta refüjleri ile yol kenarlarında 
da yürütülüyor” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi’nin ilçe merkezi 
ve dış mahallelerde yolları asfaltla kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi

2018 asfaltta 
rekor yıl olacak

Beyşehir ilçesinde, yürütülen 
asfalt çalışmalarında bu yıl rekor bir 
dönem olacağı belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir Belediyesi’nin 
ilçe merkezi ve dış mahallelerde 
yolları asfaltla kaplama çalışmaları-
nın devam ettiğini söyledi. 

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerinin geride ka-
lan 4 yılda ilçe merkezi ve bağlı dış 
mahallelerde toplam 459 bin 698 
metrekarelik sıcak ve soğuk sathi 
asfalt  kaplama çalışması gerçek-
leştirdiğini vurgulayan Özaltun, 
“Beyşehir’de yol konforu ve stan-
dartlarını yürütülen çalışmalarla 
daha da yükseltiyoruz. 2017 yılın-
da 190 bin 600 metrekarelik asfalt 

çalışması yapılan ilçemiz genelinde 
bu yıl çıtayı daha da yüksek tuttuk. 
Yılbaşından bu yana yollarımızda 
37 bin metrekarelik bir asfalt kap-
lama gerçekleştirdik. Yeni asfalt 
ihalesi ile bu yılki hedefimiz bu ra-
kamı 235 bin metrekare ilave ile 
272 bin metrekare seviyelerine çı-
karmaktır.Bu yılki hedefimize ulaş-
tığımızda, ilçemizde dönemimizde 
yollara serilen asfalt miktarını 694 
bin metrekarelik seviyelere çıkar-
mış olacağız” dedi.

Özaltun, Beyşehir’de bu yılı 
yol çalışmalarında hamle dönemi 
olarak ilan ettiklerini özellikle kent 
merkezindeki ana arterleri eskiyen 
kilitli parke taşlarını sökmek su-
retiyle sıcak asfaltla tanıştırmaya 

başladıklarını vurgulayarak,şunları 
kaydetti:

“Konya Büyükşehir Belediye-
mizin ilçemiz merkezinde prestij 
cadde uygulamasıyla başlattığı 
yollarımızdaki konforu Beyşehir 
Belediyesi olarak biz de devam et-
tirme kararlılığı sergiliyoruz. Bu 
çerçevede bu yıl Antalya, Atatürk,-
Şehit İbrahim Bey, Erenler, Manas, 
Devlet Hatun, Adil Bayındır cad-
delerinde tamamlanan sıcak asfalt 
çalışmalarında halen Recep Tayyip 
Erdoğan ve Prof.Dr.Yılmaz Mus-
lu caddelerinde mesaimiz devam 
ediyor. Bu yıl ilçemiz merkezinde 
kalan diğer önemli caddelerimizin 
yanısıra nüfus potansiyeli yüksek 
olan dış mahallelerimizde de sıcak 

ve soğuk asfalt çalışmalarımız dur-
madan devam edecek. Yine, bu yıl 
birçok okulumuzun bahçelerini de 
sıcak asfalt konforu ile tanıştırdık. 
Bunun yanısıra, hem ilçe merkezi, 
hem de dış mahallelerimizde yol-
lara kilitli parke taşı döşeme çalış-
malarımız da asfalt faaliyetleriyle 
birlikte eş zamanlı olarak hız kes-
meden sürüyor. Dolayısıyla, ilçemiz 
yol çalışmalarında bu yıl adeta bir 
şantiye haline dönüştü.   Amacı-
mız; Beyşehir’de bozuk, asfalt ya 
da parke taşıyla kaplanmamış yol 
bırakmamak. Daha hızlı ve kaliteli 
bir hizmet bırakma adına ekipleri-
miz gece gündüz demeden, mesai 
mefhumu gözetmeden çalışmaları-
nı sürdürüyor.”

Başkan Özaltun’dan dış mahallelere ziyaret
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Dost Eli Derneği Ramazan 
ayına özel gerçekleştirdiği çalış-
malarla yurt içi ve yurt dışında 
birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaş-
tı. Ramazan ayı içerisinde ger-
çekleştirilen çalışmalarla ilgili bir 
açıklama yapan Dost Eli Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Seçer, “Her yıl olduğu gibi 
bu yılda Ramazan ayı süresince 
gönüllülerimiz ve bağışçılarımız-
la el ele verip yoksul, mazlum ve 
mağdur binlerce kardeşimizin 
yanında olduk.  Ümmet birliği 
ve şuuruyla farklı coğrafyaların 
yoksul, mazlum ve yetimleriy-
le kucaklaştık. Konya’nın farklı 
mahallelerinde bulunan yetimi 
bol evlerde, ilerlemiş yaşlarıyla 
yalnızlığın hüznünü gizlemeye 
çalışan büyüklerimizin ve çe-
şitli hastalıklarla imtihan edilen 

kardeşlerimizin yanında olduk. 
Ramazan ayı süresince kimi za-
man bir iftar sofrasıyla, kimi za-
man yetim kalmışların tebessüm 
dolu bakışlarıyla, kimi zaman da 
çocukların bayramlık kıyafet he-
yecanıyla ortaya çıkan manevi 
paylaşımlara şahitlik ettik. Göz 
yaşlarıyla birlikte gönülden dil-
lere dökülen dualara amin dedik 
ve her gün bizleri birbirimize 
kardeş kılan Rabbimize şükret-
tik” dedi. Ramazan ayının bere-
ketiyle binlerce insana ulaşıldı-
ğını ifade eden Başkan Mehmet 
Seçer, Ramazan ayı boyunca 
maddi ve manevi destekleri ile 
kendilerini yalnız bırakmayan, 
paylaşmak için uzanan ellerin 
sahibi tüm bağışçılara gönülden 
teşekkür ettiklerini söyledi.
n HABER MERKEZİ 
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Ramazan’ın bereketiyle 
binlerce insana ulaşıldı

Antalya-Konya karayolu üzerinde yapımı devam eden 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüne-
li, Toroslarda kış aylarında etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yaşanan çileli yolculuğa son verecek 

Alacabel Tüneli kış 
çilesini bitirecek

Konya merkezli 31 ilde FE-
TÖ’nün TSK’daki elemanlarına 
“mahrem imamlık” yaptıkları ge-
rekçesiyle haklarında yakalama 
kararı çıkarılan 124 kişiden 30’u 
gözaltına alındı

Konya merkezli 31 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Dev-
let Yapılanması’na (FETÖ/PDY) 
yönelik soruşturma kapsamında, 
örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine 
(TSK) yerleştirdiği askeri persone-
le “mahrem imamlık” yaptıkları 
iddiasıyla haklarında gözaltı ka-
rarı verilen 124 şüpheliden 30’u 
yakalandı. Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen soruş-
turma doğrultusunda, daha önce 
gözaltına alınan örgüt mensubu 
askeri personel ve bu personele 
“mahrem imamlık” yaptığı tes-
pit edilen kişilerin verdiği ifadeler 
doğrultusunda tespit edilen 124 
kişi hakkında yakalama kararı çı-
karıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele Şubesi ekiplerince, Konya 

merkezli 31 ilde belirlenen adres-
lere eş zamanlı operasyon başlatıl-
dı. Operasyonda 30 kişi gözaltına 
alındı. Geriye kalan 94 şüphelinin 
yakalanmasına yönelik çalışmalar 
sürüyor. Gözaltı kararı çıkarılan 
şüphelilerden bazılarının, general 
gibi üst rütbedeki subaylara “ge-
nel müdür” pozisyonunda “mah-
rem imamlık” yaptıkları öğrenildi.  
Şüphelilerin, TSK içindeki askeri 
personele “genel müdür, müdür, 
müdür yardımcısı, öğretmen, 
ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir 
dışı talebe mesulü” pozisyonların-
da mahrem imamlık yaptıkları bil-
gisine de ulaşıldı.
n AA

Alt geçide sıkı-
şan elektrik pano-
su yüklü tır, yak-
laşık 1 saat sonra 
çekici yardımıyla 
ile üzerindeki pa-
nonun bir parçası 
alınarak kurtarıldı. 
Tırın kurtarılma-
sını vatandaşların 
film izler gibi iz-
lemesi dikkat çekti. 
Kaza, saat 21.30 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş 
Caddesi üzerine bulunan alt ge-
çitte meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, sanayi bölgesinden 31 
P 4206 plakalı tıra elektrik panosu 
yükleyen ve özel bir şirkete götür-
mek için yola çıkan tır sürücüsü 
Hasan Karaca şehir merkezinde 
istikametini şaşırarak güzergahını 
kaybetti. Navigasyon yardımıyla 
cadde üzerinden gitmek istediği 
adrese ulaşmak isteyen sürücü 
Karaca, cadde üzerine bulunan 
3.70 metre yükseklikteki alt ge-

çide aracının dorsesinde bulunan 
elektrik panosunu sıkıştırdı. Pano 
yüklü aracı hareket ettirmeye ça-
lışan sürücü, denemelerinde ba-
şarısız olunca polisi arayarak du-
rumu bildirdi. İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis ekipleri, cadde 
üzerinde önlem aldı. Bu sırada 
olay yerine gelen çekici vinç, tırda 
yüklü olan panonun bir parçasını 
çekerek tır sıkıştığı yerden yak-
laşık bir saatlik çalışma sonucu 
kurtarıldı. Diğer taraftan alt geçit 
üzerindeki vatandaşların bu anları 
film izler gibi izlemesi dikkat çekti. 
n İHA 

Antalya-Konya karayolu üze-
rinde yapımı devam eden 7 bin 
300 metrelik Alacabel Tüneli 
tamamlandığında, kışın tipi ve 
buzlanma nedeniyle sürücülerin 
yaşadığı çileli yolculuk ve kilo-
metrelerce uzunluğundaki araç 
kuyruğu son bulacak. 

AA muhabirinin, Karayolları 
Genel Müdürlüğünden derlediği 
bilgiye göre, Antalya-Konya ka-
rayolu üzerinde iki yıl önce yapı-
mına başlanan 7 bin 300 metre 
uzunluğundaki Alacabel Tüne-
li’nde çalışmalar sürüyor.

Türkiye’nin karayolu ağında 
kuzey-güney aksı üzerinde ana 
arter özelliği taşıyan Konya-An-
talya yolu, kış aylarında yoğun kar 
yağışı alıyor.

Kıvrımlı yolları, eğim ve ram-
pasıyla anılan mevkide yapımına 
iki yıl önce başlanan Alacabel Tü-
neli ve bağlantı yolları, 320 mil-
yon liraya malolacak.

Ankara ile Antalya arasındaki 
trafik aksının yükünü çeken gü-
zergahta yer alan tünel, kış ayla-
rında etkili olan tipi ve buzlanma 
nedeniyle yaşanan çileli yolculuğa 
son verip, güvenli ve konforlu yol-
culuk imkanı sağlayacak.

Yaz aylarında Akdeniz böl-
gesinin yüksek turizm potansi-
yelinden dolayı taşıt trafiği artan 
güzergahtaki bu proje ile kar ya-
ğışı, buzlanma ve tipinin yoğun 
olduğu kesimlerde yaklaşık 400-
500 metrelik alt kotlarda tünel ve 
bağlantı yolları yapılacak.

Mevcut karayolu standardını 
yükseltip trafik güvenliğini ar-
tırması amaçlanan projenin, 12 
Ekim 2019’da tamamlanarak hiz-

mete açılması hedefleniyor.
Proje, ihale edilen kesime iliş-

kin 7,36 kilometresi çift tüp tünel, 
11,8 kilometresi bölünmüş yol 
olmak üzere toplamda 19,2 kilo-
metreden oluşuyor. Projenin 10,9 
kilometresi Konya Bölge Müdür-
lüğü sınırlarında, 8,3 kilometresi 
ise 13. Bölge Müdürlüğü sınırla-

rında yer alıyor.
Proje kapsamında birisi köp-

rülü olmak üzere 3 kavşağın yer 
aldığı Alacabel Tüneli, mevcut 
yolun kotunu 427 metreye dü-
şürecek. Tünelde boyuna eğimin 
eksi yüzde 3,46 olması, yakıt ta-
sarrufu ve güvenli seyahat imkanı 
sağlayacak. Tüneller arasında 9 

karşılıklı sığınma cebi ve acil ge-
çiş yeri yapılan proje sayesinde 
yol mesafesi yaklaşık 7 kilometre 
kısalacak. 

Tırmanma ve inişleri kaldır-
dığı için araç yakıt tasarrufu açı-
sından ülke ekonomisine önemli 
katkı sağlayacak projeyle yılda 
yaklaşık 25 milyon, akaryakıt tü-
ketiminde de 17,6 milyon liralık 
tasarruf sağlanacağı tahmin edi-
liyor.

Kar yağışı, buzlanma ve tipi-
nin yoğun olduğu kesimde kara-
yolu standardı da yükselecek, tra-
fik emniyeti, can ve mal güvenliği 
sağlanmış olacak.

Alacabel Tüneli’ndeki çalış-
malarda bugüne kadar toplamda 
7 bin 515 metre tünel kazısı (3 
bin 855 metre sol tüp, 3 bin 660 
metre sağ tüp) tamamlandı.
n AA

Kulu ‘da kontrolden çıkan otomobilin takla 
atması sonucu meydana gelen kazada 
2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.15 
sıralarında Kulu Makas mevkii yakınların-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
A.Ş.Ö. (31) idaresindeki 66 NK 984 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp 
takla attı. Kazada sürücü ile eşi E.G.Ö. 
ve 10 aylık S.N.Ö, Z.Ö. (17), G.R.Ö. (65) 
yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 
ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır 
olduğu öğrenilen E.G.Ö. ile G.R.Ö. hava 
ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.  n İHA 

Polisin, uyuşturucu ticareti yapan kişilere 
yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uy-
ruklu 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, mer-
kez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Hadimi 
Caddesi’nde şüphe üzerine bir otomobili 
durdurdu. Polis, araçta bulunan Suriye 
uyruklu Abdulkadir El U, Ubeyd Hassun Ey 
Ş. ve Muhammed E’nin üzerlerinde yaptığı 
aramada, 112 gram plaka esrar ele geçirdi. 
Abdulkadir El U’nun verdiği ifade doğrul-
tusunda, ağabeyi Abdulkerim El U’nun 
evine de baskın yapan ekipler, şüpheliyi ve 
yanındaki Abdulvahap R’yi gözaltına aldı. 
Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 
31 bin 145 uyuşturucu hap, plaka halinde 
855 gram esrar ve 1 adet hassas terazi 
bulundu.   n AA

Otomobil takla 
attı: 5 yaralı 

Uyuşturucu 
tacirlerine baskın

Seydişehir ilçesinde takla atarak yol dışına çıkan oto-
mobildeki 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı 3 yaşındaki çocuğu 
hastaneye yetiştirmek için helikopter ambulans yola iniş 
yaptı. 

Kaza sabah saatlerinde Seydişehir-Konya yolunun 
22’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mahmut Babür (40) idaresindeki 06 FH 0378 plakalı 
otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi 
sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta 

bulunan Bedriye (38), Hasan (17), Evin Sara (6), Abdül-
kadir (17), Emine (29), Eslem Nur (3) ve Esma Sultan (4) 
yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken durumu ağır 
çocuklardan Eslem Nur karayoluna inen helikopter am-
bulansa alınarak Konya şehir merkezine götürüldü. Yaralı 
çocuklardan Esma Sultan da ambulansla Konya’ya sevk 
edildi.
n İHA 

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı 

31 ilde FETÖ’nün mahrem
imamlarına yönelik operasyon

Altgeçide sıkışan TIR
çekici yardımıyla kurtarıldı

Ankara ile Antalya arasındaki trafik aksının yükünü çeken güzergahta, tünel çalışmasının 
yanı sıra toplam uzunluğu 19,2 kilometre bölünmüş yol çalışması da sürüyor.
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AK Parti Konya Milletvekili ve 
Milletvekili Adayı Halil Etyemez, 
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekilliği seçimleri kap-
samında Konsan Sanayi Sitesi’n-
deki esnaf ve işçileri ziyaret etti. 
Konsan Sanayi Sitesi Başkanı 
Hasan Aksakal ve parti teşkilat 
mensuplarının eşlik ettiği Mil-
letvekili Halil Etyemez, esnaf ve 
işçilere çalışmalarında kolaylıklar 
diledi. Yaptığı görüşmeler sıra-
sında AK Parti olarak yaptıkları 
çalışmalardan bahseden Halil 
Etyemez, sanayinin katma değe-
rini artırmak ve yüksek teknolo-
jili ürünlerin payını ileri teknoloji 
üreten ülkeler seviyesine getir-
mek amacıyla Sanayide Yüksek 
Teknolojiye Geçiş Programını 
başlattıklarını söyledi. Konya’ya 
yapılan bilim, sanayi ve teknoloji 
yatırımlarına değinen Etyemez, 
“Son 15 yılda Konya’mıza 457.40 
milyon lira bilim, sanayi ve tek-
noloji yatırımı yaptık. Türkiye’nin 
kalkınmasına katkı sağlanması, 
imalat sanayimizin desteklen-
mesi amacıyla Konya’da 7 bin 
481 işlemeye sanayi sicil belgesi 
verdiklerini kaydeden Etyemez, 
“KOSGEB destekleri ile KOBİ’le-
rimizin önünü açtık. 

Konya’mızda 1990-2002 yıl-
ları arasında sadece 180 işlet-
meye destek verilmişken 2003-
2018 yılları arasında KOSGEB 
aracılığıyla 12 bin 231 işletmeye 
destek verdik ve 14.915 işlet-
meye 604.6 milyon liralık kredi 
hacmi sağladık. Konya’mızda 
2002 yılı ve öncesinde 7 Orga-
nize Sanayi Bölgesi kuruluyken 
2018 yılında toplam 3 bin 741 
hektar alanda kurulu 9 Organize 
Sanayi Bölgesi’nde üretime ge-
çen toplam 902 parselde yaklaşık 
47 bin 700 vatandaşımıza istih-
dam sağladık. 2 Teknoloji Geliş-
tirme Merkezi kurduk. Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Kapsamında 
Konya’mıza son 15 yılda 9.5 mil-
yon lira teknoloji yatırımı yaptık.” 
diye konuştu.

Sanayi ve üreticiye verilen 

desteklerin istihdama da katkı 
sunduğuna dikkat çeken Etye-
mez, “AK Parti olarak yaptığımız 
çalışmalar meyvesini vermeye 
devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı 
verilere göre işsizlik azaldı. Şu-
bat ayında 10.6 olan işsizlik ora-
nı, Mart ayı itibariyle 10.1 oldu. 
15-24 yaş grubunu içeren genç 
işsizlik oranı 3,7 puanlık azalışla 
yüzde 17,7’ye geriledi. İstihdam 
edilenlerin sayısı 2018 yılı Mart 

döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 10 bin 
kişi artarak 28 milyon 499 bin 
kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık 
artış ile yüzde 47,1 oldu. Bun-
dan sonra da inşallah istihdam 
artacak, işsizlik azalacak. 24 Ha-
ziran’dan sonra da gece gündüz 
demeden ülkemiz ve milletimiz 
için çalışmaya devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ 

‘Seçimden sonra işsizlik
rakamları düşecek’

Anadolu Aslanları İşadamla-
rı Derneği (ASKON) Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafın-
dan açıklanan Mart ayına ilişkin 
iş gücü istatistiklerini değerlen-
dirdi. ASKON Başkanı Yıldırım 
bu konuda şunları söyledi: “2016 
yılında yaşanan hain darbe teşeb-
büsü sonrası işsizlik rakamlarında 
yukarıya doğru bir çıkış vardı. 1.6 
puanlık rakam ile işsizliğin düşü-
rülmesi noktasında güzel bir ışık 
gördük. Seçim sonrası belirsizlik 
ortamının da kalkmasıyla istikrarlı 
bir şekilde çift hanelerden tek ha-
nelere işsizlik rakamlarının düşe-
ceğini öngörmekteyiz.”

TARIMSAL TEŞVİKLER DAHA İYİ 
ANLATILMALI

Yıldırım, “Bu veriler ışığın-
da sanayi ve hizmet sektöründe 
artış gözlemlenirken, tarım ala-
nında geçen yıla oranla gerileme 
görmekteyiz. Bir önceki aya göre 
tarımda istihdam oranında cid-
di bir artış var iken, geçen yıla 
oranla azalma görülmekte. Hü-
kümetimiz bu alanda çok özel ve 
çok güzel teşviklerde bulundu. 
Özellikle tarımsal teşviklerin daha 

iyi anlatılması ve bu konuda ayrı 
bir çalışma yürütülerek beklenen 
büyümenin burada da canlandırıl-
ması gerekmektedir” dedi. 

KAYIT DIŞI EKONOMİYE CİDDİ 
TEDBİRLER ALINMALI

“Mart’ta herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna bağlı olma-
dan çalışanların oranının geçen 
yıla oranla düşüşte olduğunu 
gözlemlemekle birlikte bu oranın 
yüzde 32,4 olması, bu konuda da 
ciddi tedbirler alınmasını gerek-
tirmektedir” diyen Yıldırım, “Ülke 
olarak ciddi bir süreçten geçmekle 
birlikte, bu sürecin seçim sonrası 
ortadan kalkacağına inanmakta-
yız. Türkiye ekonomisi istikrarlı 
ve güçlü yapısı ile seçim sonrası 
belirsizlik ortamının kaybolma-
sıyla birlikte piyasalar üzerindeki 
baskının da kalkmasıyla yeniden 
rahatlayacaktır. Çift haneli işsizlik 
rakamları büyüyen ekonomimize 
asla ve asla yakışmıyor. Üreten bir 
Türkiye ile bu konunun da üste-
sinden gelerek işsizlik rakamların-
da yeniden tek haneli rakamları 
göreceğimizi düşünüyoruz” ifade-
lerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Meram Belediyesi ve KOPSOGEP iş birliğiyle gerçekleştirilen “Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesi 20 kadın 
kursiyerin katılımıyla başladı. Proje kapsamında kadınlara ev tekstili ve bebek giysileri üzerine eğitimler veriliyor

‘Mutlu Kadın ile 
Sağlam Yarınlar’

Meram Belediyesi ve Konya 
Ovası Projesi Sosyal Gelişim Prog-
ramı (KOPSOGEP) iş birliğiyle dü-
zenlenen “Mutlu Kadın İle Sağlam 
Yarınlar” projesi 20 kadın kursiye-
re verilen eğitimlerle Osmangazi 
Sosyal Tesisleri’nde başladı. Proje 
kapsamında 18-50 yaş arasındaki 
kadınlara, ev tekstili ve bebek giy-
sileri üzerine eğitimler verilirken 
iş hayatında yer almalarına olanak 
sağlanıyor. Eğitimler, 776 saat ev 
tekstili ve 256 saat bebek giysileri 
üzerine olacak. Projede, kadınların 
özgüvenlerinin sağlanmasına yö-
nelik kişisel gelişim eğitimleri yer 
alacak. Ayrıca kendi işlerini kurmak 
isteyen kadınlar ise girişimcilik eği-

timleri alabilecek. Kurulan tekstil 
atölyelerinde üretilen ürünler ise 
Bacıyan-ı Meram Kadın Kooperatifi 
ile www.merammutlukadinlar.com 
üzerinden satışa sunulacak. 

BAŞARILI KADINLARA 
İNCELEME GEZİSİ

“Mutlu Kadın İle Sağlam Yarın-
lar” projesi ile birlikte verilen eğiti-
min ardından yapılacak sınavlarda 
başarılı olan 5 kursiyere farklı şehir-
lerdeki tekstil işletmelerine giderek 
incelemelerde bulunma imkanı su-
nuluyor. Öte yandan tüm kursiyer-
ler katılım sertifikası alma hakkını 
elde edecek. 

“BÖYLE BİR EĞİTİME 
İHTİYACIM VARDI”

Kursiyerlerden Şefika Karakoca, 
kendilerine imkan sağlayan Meram 
Belediyesi ve KOPSOGEP’e teşek-
kür ederken “Böyle bir eğitime çok 
ihtiyacım vardı. Güzel işler başar-
mayı istiyordum. Hem zamanımı 
boşa harcamıyorum hem de bir şey-
ler öğreniyorum. İlerisi için çok daha 
farklı düşünüyorum. İnşallah bize 
bu imkanları sağlayanların yüzünü 
kara çıkarmayacağız” dedi. 

“VERİLEN EĞİTİMLER 
HAYALLERİMİZE YÖN VERİYOR”
Yine kursiyerlerden Fatma Ço-

ban, bu eğitimin hayallerini gerçek-
leştirmesine yön vereceğini ifade 
ederek “Emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz. Gerçekten bir aile ortamı 

sundular bize. Buraya geldiğimde 
çok güzel bizim için çok daha gü-
zel hayaller kurulduğunu anladım. 
Ümit ediyorum verilen eğitimlerle 
başarılı oluruz” şeklinde konuştu.
“BÖYLE BİR PROJENİN BAŞLADIĞINI 

DUYUNCA ÇOK SEVİNDİK”
Bir başka kursiyer Fatma Şahin 

ise şunları söyledi; “Meram Beledi-
yesi tarafından böyle bir projenin 
başlatıldığını duyunca çok sevindik 
hanımlar olarak. Artık gün gezmek 
bir yere kadar. Böyle bir işte yer al-
mak, ilerideki projelere ön ayak ol-
mak için bizler buraya geldik. Sıcak 
ve samimi bir ortam var burada. 
Fatma Toru Hanımefendi’ye çok te-
şekkür ediyoruz” n HABER MERKEZİ 

‘Üretim ekonomisini destekliyoruz’

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 
Konya Şube Başkanı  Yakup Yıldırım
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu

No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

3 LABORATUAR TEKNİKERİ
3  ÜNİVERSAL TORNA 
  OPERATÖRÜ
3  FORKLİFT OPERATÖRÜ
3 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.

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

√

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

• ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 

√ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

Lise, Yüksek Okul veya Üniversite Mezunu 
Bilgisayar Programlarında Tecrübeli Bay/Bayan 
Personel Alınacaktır.

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* BAY AŞÇI VE

* PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

* ŞOFÖR

* CNC TORNA VE DİK İŞLEMDE ÇALIŞACAK
(GECE VARDİYASINDA ÇALIŞMASINA ENGEL OLMAYAN)

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0543 228 34 84

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ADRES: FevziÇakmak Mahallesi
Kottim Sanayi Sitesi
10576.Sokak No:8

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
TUNÇLAR GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Fetih Mah. Mahir Sokak 
No: 10/A Karatay/KONYA

TEL: 0332 345 47 10
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AK Parti Konya İl Başkanlığı, 24 
Haziran’da gerçekleştirilecek Cum-
hurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim-
leri öncesinde devam eden ve ta-
mamlanan yatırımları tanıttı. Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) Yeni Gar Binası, 
Şehir Hastanesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakül-
tesi yeni binası, Dış Çevre Yolu, Eyiste 
Viyadüğü Projesi, Alacabel Tüneli ve 
Bağlantı Yolları tanıtıldı ve çalışmalar 
hakkında bilgi verildi. 

Programa AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun, AK Parti İl Başkanı Ha-
san Angı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı uğur İbrahim Altay, Orman 
ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun 
Tüfekçi, Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, Hadim Belediye 
Başkanı Ahmet Hadimioğlu ve basın 
mensupları katıldı. 

BUĞDAY PAZARI GAR PROJESİ
YHT’nin devreye girmesiyle bir-

likte yeni Gar binasını yapımının ça-
lışmaları da hızla devam ediyor. Yeni 
YHT Garı hakkında AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun şu bilgileri ver-

di: “Eski Buğday Pazarı mevkiinde 
Konya Büyükşehir Belediyesinin hafif 
raylı sistem projesiyle entegre olacak 
şekilde YHT garı yapılması planlan-
mıştır. 75 bin metrekarelik bir alanda, 
29.500 metrekare bina toplam inşaat 
alanına sahip projede, idari alanlar 
(TCDD ofisleri, yemekhane, toplantı 
ve eğitim salonu, gişeler, teknik de-
polar), ticari alanlar (restoran, kafe, 
banka, PTT, dükkân, acenta, büro…), 
VIP ve CIP salonları, kapalı otopark, 
(117 araçlık), servis alanları buluna-
caktır. Buğday Pazarı Garı’nın tüm 
uygulama projeleri hazırlanmıştır. 
24.06.2016 tarihinde ihalesi yapılmış 
olup Altındağ + İntim İş ortaklığı ile 
11.07.2016 tarihinde 66.850.000 TL 
bedelle sözleşme imzalanmıştır. Fir-
maya yer teslimi yapılmış olup, inşaat 
devam etmektedir.”

16,4 MİLYON TL’LİK 
YERKÖPRÜ ŞELALESİ PROJESİ 
Konya’nın doğal güzelliklerinden 

biri de Hadim’deki Yerköprü Şelalesi. 
Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 
ve doğal güzelliğine hayran kaldığı 
Yerköprü Şelalesi’nde de çalışmalar 
sürüyor. Şelalenin daha güvenli hale 

gelmesi, insanların daha güzel yerler-
de piknik yapıp dinlenmesi için Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Yerköprü Şe-
lalesi Projesi’ni başlattı. 

Yerköprü Şelalesi Projesi’nin ay-
rıntıları hakkında Sorgun şunları söy-
ledi: “Projenin alanı toplam 47 bin 
478,40 metrekare. Kamulaştırılacak 
alan ise 41 bin 753.86 metrekare. 
Projenin alan bazlı gerçekleştirilmesi 
yüzde 62, toplam ödenen bedel ise 
1,5 Milyon TL. Proje tahmini bede-
li de 3 milyon  TL olarak görülüyor. 
Projede park ve bahçe çalışmaları da 
sürüyor. 1. Etap Çevre Düzenleme 
Çalışmaları Tamamlandı ve 5,2 Mil-
yon TL harcandı. 2. etap çevre dü-
zenleme çalışmaları ise devam ediyor 
ve bedeli 7 Milyon  TL. Proje kapsa-
mında şelaleden fotoğraf çekilmesi ve 
üzücü olayların yaşanmaması için de 
1,2 milyon TL bedelle asma köprü-
nün ihalesi yapıldı. Yerköprü Şelalesi 
Projesi’nin toplam maliyeti ise 16,4 
milyon TL.”

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Konya’ya sağlıkta üs haline geti-

recek Konya Şehir Hastanesi’nin ise 
yüzde 51’i tamamlanmış durumda. 
Bin 250 yataklı olacak olan hastane-
nin yıllık 2,5 milyon hastaya hizmet 
vermesi bekleniyor. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
hastanenin 244 yoğun bakım ünite-
sinin bulunacağını söyledi. Sorgun, 
“Kaba inşaatı tamamlanan ve 2019 
yılında hizmet vermesi beklenen şe-
hir hastanesi, İç Anadolu’yu sağlık 
üssü haline getirecektir. Konya Şe-
hir Hastanesinin yüzde 51’i tamam-
lanmıştır. 412 bin metrekare kapalı 
alanda 1.250 yatak kapasitesine 
sahip hastanenin 330 poliklinik ve 
335 hekim ile hizmet vermesi plan-
lanmaktadır. Hastanenin teknolojik 
altyapısıyla yıllık 2,5 milyon hastaya 
hizmet vermesi öngörülmektedir. 
Hastane de 48 ayrı ameliyathane ol-
masının yanı sıra bunlardan bir tanesi 
de ileri düzey diye tabir edilen hibrit 
ameliyathane şeklinde olacak şekil-
de hazırlık yapılmaktadır.  Hastane 
de 244 yoğun bakım ünitesi buluna-
caktır. Şehir Hastanesi’nde kapsamlı 
onkoloji merkezi ve çok geniş kemo-
terapi alanları olacaktır.

 ‘Hastane en verimli şekilde nasıl 
kullanılabilir’ düşüncesi ile yaklaşık 
1 yıldır İl Sağlık Müdürlüğü yetkili-
leri ve Eğitim Araştırma Hastanesi 
Klinik Sorumluları düzenli aralıklarla 
toplantı yapmaktadırlar.İnşaat süreci 
devam ederken gerçekleştirilen bu 
toplantılar sayesinde hastane fiziki 

planlamalarının düzenli bir şekilde 
yapılması hedeflenmektedir. Şehir 
hastaneleri devletimizin ve milletimi-
zin hastaneleridir. Nitelikli odalarda 
insan odaklı bir anlayış ile hizmet ve-
ren şehir hastaneleri, ülkemizi sağlık 
alanında çok farklı bir noktaya taşıya-
caktır” dedi. 
NEÜ MERAM TIP FAKÜLTESİ PROJESİ

Konya’yı sağlıkta önemli bir ko-
numa getirecek yatırımlardan biri de 
NEÜ Meram Tıp Fakültesi’nin yeni 
binası. Hocacihan Mevkii’ne yapılan 
yeni Tıp Fakültesi, 70 bin metrekare 
arsa üzerine kuruldu, toplam inşa-
at alanı ise 110 bin metrekare. 13 
Mayıs 2014’te ihaleye çıkılalan ve 5 
Eylül 2014’te sözleşmesi imzalanan 
projenin bitmesi ile Konya sağlıkta 
önemli bir şehir haline gelecek. Yeni 
Meram Tıp Fakültesi’yle ilgili olarak 
ise Sorgun, şu bilgileri verdi: “İnşa-
at, tıbbi donanım ve tefrişat dahil 
yaklaşık maliyet 250 milyon TL’dir. 
Temmuz 2018’de hizmete alınması 
ön görülmekte. Toplam yatak sayısı 
900 tamamı nitelikli odalar ve yo-
ğun bakımlar. Doğumhane 30 ya-
tak kapasiteli. Son sistem acil servis, 
radyoloji üniteleri, laboratuvarlar ile 
donatılmıştır. 140 poliklinik odası, 29 
ameliyathane, 25 derslik ve 285 öğ-
retim üyesi odası mevcuttur. Ayrıca 
konferans salonu, toplantı salonları 
ve kafeteryalar vardır. 1100 araçlık 
otopark ile hizmet verecektir. Has-
tane çatısına yerleştirilen güneş pa-
nelleri ile hastanenin sıcak su ihtiyacı 
karşılanırken enerji giderini azaltmak 
içinde sistem kurulmuştur. Çevreci 

yeşil bina konsepti ile yapılmıştır.”
KONYA ÇEVRE YOLU

Konya’nın yıllardır hayalini kur-
duğu projelerden biri de Dış Çevre 
Yolu. Dış Çevre Yolu’nun yatırıma 
alınması ile çalışmalar hızlanmış du-
rumda. Toplam 122 kilometre olan 
yolun 71 kilometresi yatırım progra-
mına alındı. Projenin Karaman-Ereğli 
aksı 22 kilometre, Afyon-Ankara-Ak-
saray-Ereğli Aksı ise 46 kilometre. 22 
kilometrelik Karaman-Ereğli Aksı’nın 
proje bedeli 213 milyon 733 bin 742 
TL. 2014 yılında başlanan proje ta-
mamlanmış durumda. 

46 kilometrelik Afyon-Ankara-
Aksaray-Ereğli Aksı’nın proje bedeli 
de 397 milyon 969 bin TL. 2017 yı-
lında başlanan projenin 2020 yılında 
tamamlanması öngörülüyor. Projede 
Ankara-Aksaray arası toprak işi ve 
sanat yapıları devam ediyor. AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, projeyle 
ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ülkemi-
zin tam ortasında bulunan Konya 
ili, coğrafi konumu  ile tarih öncesi 
çağlardan beri önemli uygarlıkların 
yerleşim yeri olmuştur. Bölgeler arası 
önemli bir geçiş noktasında bulunan 
Konya ilinin bu konumunun yanı sıra, 
tarihi, kültürel ve ekonomik önemine 
uygun biçimde karayolu ağına sahip 
olması ve ulaşımda çağdaş standart-
lara kavuşturulması amacıyla baş-
latılan yol çalışmaları kapsamında 
yer alan önemli projelerden birisi de 
Konya Çevre Yolu projesidir. Projenin 
faaliyete geçmesi halinde hızlı ve gü-
venli trafik akışı ile önemli turizm ve 

ticaret merkezlerine ulaşımda kolay-
lık sağlanacak, yolu kullanan insanlar, 
her türlü ticari ve sosyal hareketlerini 
daha güvenli ve hızlı bir şekilde yü-
rütebilecektir. Konya ilinin transit 
güzergahların kesişme noktasında 
bulunması sebebi ile, bölgenin ve ül-
kemizin sosyal ve ekonomik gelişme-
sine büyük katkı sağlayacaktır. Kon-
ya Çevre Yolu toplam 122 kilometre 
olup, 71 kilometresi Yatırım Progra-
mına alınmıştır. 

Konya Çevre Yolu 2x3 şeritli 
Bölünmüş Yol standartlarında ya-
pılmakta olup, proje kapsamında 14 
adet viyadük (3.540 metre), 6 adet 
tünel (7.525 metre) projelendiril-
miştir. İhaleli olarak devam etmekte 
olan, Afyon-Ankara-Aksaray-Ereğli-
Karaman aksları arasındaki toplam 
68,1 uzunluğundaki güzergahın top-
lam proje bedeli 612 milyon TL olup, 
bugüne kadar 181 milyon TL harcan-
mıştır. İlk ihale kapsamı Ereğli-Ka-
raman aksı arasındaki 22 km olup, 
yolun tamamı binder tabakası seviye-
sinde BY-BSK olarak tamamlanmış-
tır. Bu kesimde 3 adet farklı seviyeli 
geri dönüş kavşağı (Diamond), 2 adet 
köprülü kavşak (Karaman yolu Ayr. 
ve Ereğli Yolu Ayr.) ve 2 adet üstgeçit 
köprüsü (Abditolu-Çatalhüyük ve Ka-
şınhanı) bulunmaktadır. 2 adet köp-
rülü kavşağa ait bağlantı kolları ve 2 
adet üstgeçit köprüsünde çalışmalar 
devam etmektedir. 22 kilometrelik 
kesimin son kat asfalt tabakası (aşın-
ma tabakası) imlatı, yatay-düşey tra-
fik işaretleri, çevre düzenlemeleri ve 
otokorkuluk imalatları ile birlikte ey-

lül ayı içerisinde tamamlanarak trafi-
ğe açılması planlanmaktadır. 

İkinci ihale kapsamında olan, 
Ereğli-Aksaray-Ankara-Afyon aksı 
arasındaki 46,1 km’lik kesimde ise 
04.10.2017 tarihinde yer teslimi yapı-
lıp işe başlanmıştır. Ankara-Aksaray 
aksı arasındaki kesimde toprak işleri 
ve sanat yapıları çalışmaları devam 
etmektedir.  Bu ihale kapsamında, 
3 adet köprülü Kavşak (Afyon Yolu 
Ayr., Ankara Yolu Ayr., Aksaray Yolu 
Ayr.), 1 adet viyadük (96 metre,YHT 
Geçişi), 4 adet üstgeçit köprüsü, 14 
adet farklı seviyeli geri dönüş kavşağı 
(Diamond) bulunmaktadır.”

EYİSTE VİYADÜĞÜ PROJESİ
Türkiye’nin yeni gerdanlığı 

olarak kabul edilen Hadim Eyiste 
Viyadüğü’nde de çalışmalar hızla de-
vam ediyor. Konya-Hadim-Taşkent 
ile Karaman’ın Sarıveliler-Başyayla-
Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan 
Hadim Devlet Yolu’nda, Türkiye’nin 
prestijli projelerinden biri yükseliyor. 
Hadim ilçesinde, Toroslar üzerine 
inşa edilen Eğiste Viyadüğü, 42 ila 
165 metrelik 8 ayaklı yapısıyla, İç 
Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak. 
Konya ile Antalya’yı birbirine bağla-
yan alternatif güzergahlar arasında 
yer alan karayolunda, bir süredir de-
vam eden duble yol ve tünel çalış-
malarına Eğiste Viyadüğü projesi de 
dahil edildi. Karayolunun Hadim ilçe 
sınırlarındaki dik yokuş ve keskin vi-
rajla aşılan Eğiste deresi bölümünde 
yapımına başlanan viyadük, ulaşımı 
önemli ölçüde rahatlatacak. Konya 
ve Antalya arasını daha da kısaltacak 

güzergahta çalışmalar aralıksız sü-
rüyor. Trafik, yol ve sürüş güvenliği-
nin artırılması için yapımı planlanan  
Eğiste Viyadüğü’nün tamamlanma-
sıyla mevcut yol yaklaşık 4 bin 400 
metre  kısalacak.

Proje bedeli: 376.787.741 TL
Yapılan harcama: 98.019.225 TL
Başlangıç tarihi: 2016
Planlanan bitiş tarihi: 2020
Projenin son durumu hakkında 

şu bilgi verildi: “Karayolları 3. Böl-
ge Müdürlüğü yol ağında bulunan 
705-02 K.K.NO.’lu (Konya-Karaman) 
Ayr. - Belören - Hadim Devlet Yolu 
üzerinde planlanarak yapım çalış-
malarına başlanmış olan Eyiste Vi-
yadüğü bin 372 metre uzunluğunda 
projelendirilmiştir. Dengeli Konsol 
Yapım Metoduna (BCC-Balanced 
Cantilever Construction Method) 
göre yükseklikleri 42 metre ve 165 
metre arasında değişen 8 adet orta 
ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde 
projelendirilen Eyiste Viyadüğü bu 
özelliği ile ülkemizin en yüksek ayak 
yüksekliğine sahip olan karayolu köp-
rüsü konumuna gelecektir. Eyiste Vi-
yadüğü 12,50 metre gabarili çift yol 
platformuna göre aynı temele oturan 
iki farklı köprü şeklinde projelendi-
rilmiş olup; gidiş-geliş güzergâhında 
2’şer şeritten toplam 4 şerit olarak 
trafiğe hizmet verecektir.  Mevcut 
iki yönlü yolun standartlarının ve bu 
kapsamda trafik, yol ve sürüş güven-
liğinin artırılması için yapımı planla-
nan Eyiste Viyadüğünün tamamlan-
masıyla mevcut yola göre yaklaşık 4 
bin 400 metre kısalma sağlanacaktır. 

(Konya-Karaman) Ayr. - Belören - 
Hadim Devlet Yolunun Eyiste Deresi 
geçişinde hâlihazırda kullanılmakta 
olan bu 4.400 metre uzunluğundaki 
kesiminin yüzde 8,00 olan boyuna 
eğimi, Eyiste Viyadüğünün tamam-
lanmasıyla yüzde 2,30 mertebesine 
düşürülecektir. Eyiste Viyadüğünün 
21.11.2016 tarihinde ihalesi ya-
pılmış olup, 29.12.2016 tarihinde 
yapım çalışmalarına başlanılmıştır. 
229.472.975,00 TL sözleşme bedelli 
Eyiste Viyadüğünün bitim tarihi ise 
2020 yılı olarak öngörülmektedir. 
Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları 
kapsamında A2, P2, P3, P4, P5, P6 ve 
P7 ayaklarında temel beton imalatları 
tamamlanarak elevasyon yapım ça-
lışmalarına başlanmıştır. Elevasyon 
imalatlarında yüzde 50 ilerleme sağ-
lanmıştır.”

ALACABEL TÜNELİ VE 
BAĞLANTI YOLLARI

Antalya-Konya karayolu üzerin-
de inşa edilen Alacabel Tüneli yapım 
çalışmaları hızla devam ediyor. İnşa-
at çalışmalarının geçen yıl başladığı 
tünel tamamlandığında 7 bin 300 
metre uzunluğa sahip olacak. Bu 
proje Antalya-Konya arasındaki Ala-
cabel mevkisindeki Alacabel Tüneli 
ve bağlantı yolları projesi. Alacabel 
Tüneli’nin çalışmaları 2019’a kadar 
tamamlanacak. Projenin bitmesi ile 
tırmanma ve inişleri kaldırdığı için 
araç yakıt tasarrufu açısından ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlaya-
cak. Yakıt ve amortisman giderleri 
hesaplanınca 15 yılda bu proje kendi-
sini amorti edecek.

Proje: 7,36 Km Çift Tüp Tünel / 
19,2Km Bağlantı yolu

Proje bedeli: 320.309.000 TL
Yapılan harcama: 167.803.692 

TL
Başlangıç tarihi: 2016
Planlanan bitiş tarihi: 2019
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
“Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları 
17.02.2016 tarihinde ihalesi yapılarak 
18.05.2016 tarihinde sözleşmesi im-
zalanmış ve 27.05.2016 tarihinde işe 
başlanılmıştır. İşin proje bedeli 320 
Milyon TL’dir. İşin süresi iş yeri teslim 
tarihinden itibaren 1.050 takvim günü 
olup; iş bitim tarihi 12.10.2019 olarak 
belirlenmiştir. İhale edilen kesimin 
uzunluğu 7,36 km’si çift tüp tünel, 11,8 
km’si Bölünmüş Yol olmak üzere 19,2 
km’dir. Ayrıca proje kapsamında birisi 
Köprülü olmak üzere üç adet Kavşak 
yer almaktadır. Alacabel Tüneli giriş 
kotu (1.524 m) ile çıkış kotu (1.270 m) 
arasında kot farkı 254 m olup tünelde 
boyuna eğim -% 3,46’dır” dedi. 

“Tüneller arasında 9 adet karşılık-
lı sığınma cebi ile acil geçiş yeri mev-
cuttur” diyen Sorgun şunları kaydetti: 
“Projesi dâhilinde; 430.000 ton temel-
alttemel, 221.500 ton BSK, 3.000.000 
m3 kazı, 1.500.000 m3 tünel kazısı, 
200.000 m3 tünel nihai kaplama beto-
nu öngörülmüştür. Çalışmaları devam 
eden Alacabel tüneli ile mevcut yolun 
kotu 427 m düşürülecek olup, toplam 
olarak yolda yaklaşık 7 km kısalma sağ-
lanacaktır.  

Tırmanma ve inişleri kaldırdığı için 
araç yakıt tasarrufu açısından ülke eko-
nomisine önemli katkı sağlanacaktır. 
Alacabel Tünelinin yapılmasıyla işgü-
cünden yıllık 1,6 milyon saat tasarruf 
sağlanacak olup toplam yıllık tasarruf 
tutarının (2017 yılı birim fiyatları ile) 25 
milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. 
Alacabel Tünelinin yapılmasıyla  akar-
yakıt tüketiminde yılda 3,7 milyon litre 
tasarruf sağlanacak olup vergiler dâhil 
toplam yıllık tasarruf tutarının (2017 
yılı birim fiyatları ile) 17,6 milyon TL 
olacağı tahmin edilmektedir. İşgücü ve 
akaryakıttan sağlanan toplam fayda yıl-
lık yaklaşık 42,6 milyon TL’dir. Böylece 
kar yağışı, buzlanma ve tipinin yoğun 
olduğu bu kesimde karayolu standardı 
yükseltilmiş olup trafik emniyeti, can 
ve mal güvenliği sağlanmış olacaktır. 
Alacabel Tünelinde çalışmalar bugü-
ne kadar aralıksız sürdürülmüş olup 
toplamda 7.515 m tünel kazısı (3.855 
m sol tüp, 3.660 m sağ tüp) tamam-
lanmıştır.” n ABDULLAH AKİF SOLAK/
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

AK Parti Konya İl Başkanlığı, Konya’ya sağlıkta, ulaşımda, turizmde değer katacak yatırımları tanıttı. Yüksek Hızlı Tren (YHT) 
Yeni Gar Binası, Şehir Hastanesi, NEÜ Meram Tıp Fakültesi yeni binası, Dış Çevre Yolu, Eyiste Viyadüğü Projesi, 

Yerköprü Şelalesi Projesi, Alacabel Tüneli ve Bağlantı Yolları yatırımı hakkında bilgi verildi 

Yatırımların tamamlanması ile Konya sağlık üssü konumuna gelecek, ulaşım rahatlayacak ve turizmde önemli bir hamle ya-
pılacak. Bu anlamda yatırımlar Konya adına büyük önem taşıyor. Yeni YHT Garı, Şehir Hastanesi, Yerköprü Şelalesi Projesi 
Konya’nın marka değerini yükseltirken, Eyiste Viyadüğü Projesi, Alacabel Tüneli gibi çalışmalar ise Türkiye’nin gururu olacak 

Konya’ya değer  katacak yatırımlar

 YHT’nin devreye girmesiyle birlikte yeni Gar binasını 
yapımının çalışmaları da hızla devam ediyor.

Konya’yı sağlıkta önemli bir konuma getirecek yatırımlardan biri de NEÜ Meram Tıp Fakültesi’nin yeni binası.

 Alacabel Tüneli’nin çalışmaları 2019’a kadar tamamlanacak. Projenin bitmesi ile tırmanma ve inişleri kaldırdığı için araç yakıt tasarrufu açısından ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Türkiye’nin yeni gerdanlığı olarak kabul edilen Hadim Eyiste Viyadüğü’nde de çalışmalar hızla devam ediyor. Konya’nın yıllardır hayalini kurduğu projelerden biri de Dış Çevre Yolu. Dış Çevre Yolu’nun yatırıma alınması ile çalışmalar hızlanmış durumda.

 Konya’ya sağlıkta üs haline getirecek bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi yıllık 2,5 milyon hastaya hizmet verecek.
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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.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek  
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 88 76

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana 
Çevre Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

Teknik Ressam
 • Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

Kalite Kontrol Teknikeri
 • Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

CNC Operatörü
 • Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen

Montaj Operatörü
 • Otomotiv sektöründe deneyimli 
 • Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

Lojistik / Depo Operatörü
 • Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek
 • Depo proseslerinde görev alabilecek.

21 – 35 yaş arası bay ve bayan takım arkadaşları aramaktayız.

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

• GAZALTI KAYNAKÇI
• MONTAJCI

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ KOBİSAN 

1. SANAYİ SİTESİ 65/H KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ
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Başkan Hançerli, personeliyle bayramlaştı
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli, her bayram gerçek-
leştirdiği bayramlaşma geleneğini 
bu bayramda da yaşatarak beledi-
ye personelleri ile bir araya geldi. 

İlk olarak Karatay Belediyesi 
Tatlıcak Tesislerinde gerçekleşen 
bayramlaşmada Başkan Hançerli, 
Fen İşleri, Çevre Koruma Kontrol 
ve Makine İkmal Bakım ve Ona-
rım Müdürlüğü personelleri hazır 
bulundu. Başkan Hançerli perso-
nellere hitaben yaptığı konuşma-
sında Karatay Belediyesi olarak 
az personelle çok hizmet üretme-
nin mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti. Başkan Hançerli, Hazre-
ti Mevlana’nın diyarı Karatay’a 
hizmet etmenin büyük bir onur 
olduğunu dile getirerek; özverili 
çalışmalarından dolayı personelle-
re teşekkür etti. Başkan Hançerli 

konuşmasının ardından Tatlıcak 
Tesislerindeki personellerle tek tek 
bayramlaştı. Her zaman personel-
lerimizin özlük haklarının en iyi 
seviyede olması için hareket ettik. 
Başkan Hançerli, Tatlıcak Tesisle-
rindeki bayramlaşmanın ardından 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü per-

sonelleri ile bayramlaşmak üzere 
Karatay Belediyesi İsmail Karakuş 
Fidanlığına geçti. Başkan Hançerli, 
konuşmasında Karatay Belediye-
si olarak her zaman personellerin 
özlük haklarının en iyi seviyede 
olması ve haklarını eksiksiz olarak 
almaları için hareket ettiklerini be-

lirtti. Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü’ndeki bayramlaşma sonrasında 
Karatay Belediyesi Ana Hizmet 
Binasındaki personellerle bir araya 
gelen Başkan Hançerli, personelle-
rin bayramlarını kutlayarak; çalış-
maları için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
deniyet Okulu Projesi kapsamında 
hizmet veren Bilgehanelerde yaz 
tatilini değerlendirmek için çeşit-
li kurslara katılan öğrencilerle bir 
araya geldi.  Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Büyükşehir Belediyesi Ali 
Ulvi Kurucu Bilgehanesini ziya-
ret ederek, yaz kurslarının ilk 
dersinde öğrencilerle bir araya 

geldi.  Sınıfları tek tek ziyaret 
ederek öğrencilerle sohbet eden 
ve derslere katılan Başkan Altay, 
bütün öğrencilerin yaz tatilinde 
“Güle Oynaya Camiye Gel” pro-
jesine katılmaya davet etti. Yaz 
tatilinde 40 gün sabah namazına 
camiye giden öğrencilere bisik-
let hediye edeceklerini kaydeden 
Altay, öğrencilerin yaz tatilini en 
güzel şekilde değerlendirmesi için 
hem Bilgehanelerde hem Genç 

KOMEK’te hem de Kılıçarslan 
Gençlik Merkezi’nde yaz kursları 
düzenlediklerini dile getirdi.  Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin Me-
deniyet Okulu Projesi kapsamında 
hizmete sunduğu Bilgehanelerde 
eğitim gören öğrenciler, yaz tatil-
lerini faydalı bir şekilde geçirmek 
için kültür gezileri, bilim tırı, spor 
aktiviteleri, zeka oyunları turnu-
vaları, cami buluşmaları gibi çok 
sayıda faaliyete katılıyor.  Kon-

ya’da 3 ayrı noktada hizmet veren 
Bilgehanelerde Kuran-ı Kerim, 
İbadet, Siyer, İlmihal, Değerler 
Eğitimi, Geleneksel ve Olimpik 
Okçuluk, Bilişim Atölyesi, Ahşap 
Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, 
Zeka Oyunları Atölyesi, Binicilik, 
Yüzme, Futbol, Doğa Kampları ile 
Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, 
İngilizce, Tarih, Din kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersleri veriliyor.
n HABER MERKEZİ 

İyi Partili Yokuş: 
Biz bu oyunu bozacağız

İyi Parti Konya 1.Sıra Milletve-
kili Adayı Fahrettin Yokuş, Bayra-
mın ilk gününü, doğup büyüğü, 
Beyşehir’in Göçü köyünde karşıla-
dı. Yokuş, 3 gün sürecince yoğun 
geçen bayram programı kapsa-
mında,  Beyşehir ve Seydişehir ilçe 
ziyaretleri ve ilçelere bağlı mahalle-
leri sırasıyla, Kurucuova, Yeşildağ, 
Gölyaka, Çiğil, Üzümlü, Karaviran, 
Huğulu, Gence, Tepaarası, Durak, 
Çamlık, Selki, İmrenler, Burunsuz 
ve Mutlu mahallelerine ziyaretler 
gerçekleştirdi. Yokuş, ziyaretleri 
sırasında bayramların en mukad-
des değerler olduğunu şu sözlerle 
dile getirdi. Yokuş, “Bayramlar; 
dostluğu, küskünlerin barışmasını, 
insanların bir arada saygı ve sevgi-
yi paylaştığı, ikramların karşılıksız 
yapıldığı en mukaddes değerleri-
mizdir.

Bayramlar; Büyüklerin sayıldı-
ğı, küçüklerin sevildiği, bir büyü-
ğün eli öpüldüğünde “El öpenlerin 
çok olsun” diyenlerimizin olduğu, 
yani yalnız kalmayın, bir olun, 
birlik olun, mesajlarının verildiği 
örflerimizi, adetlerimizi yaşatıp, 
gelecek nesillere aktaracağımız 
miraslarımızdır. Bayramlarımızı, 
ülkemizde hoşgörü içinde yaşa-
tıp, miras bırakacağımız nesillere 
aktarmak için var gücümüzle ça-
lışacağız.  Ayrıştırılan insanlarımızı 
kazanarak, toplumumuzda, Türk 
örf ve adetlerini, unutulan saygı 
ve sevgiyi, iyi olmayı, iyilik yaparak 
birlik olmayı ve huzur içinde yaşa-
mayı hep birlikte başaracağız. Biz-
ler sevgi dili ile yeniden kardeşçe 
birarada olacağız” dedi.

“İyi Parti 7 ay önce kurulmuş, 
eski partilerimizdeki alışkanlıkla-
rımızı bırakıp, eski partilerimizde 
mutlu olmadığımız için,  iyi partide 
buluşan tek amaçları, ‘Söz konusu 
vatansa gerisi teferruattır’ anlayışı 
içinde olan Türkiye sevdalıları-
yız” diyen Yokuş, şunları kaydetti: 
“Türkiye’nin artık yenilenmeye 
ihtiyacı var. Bu iktidarı Türkiye ta-
şıyamıyor. Bu iktidar da Türkiye’yi 
taşıyamıyor. Türkiye’de her şey 
yolunda olsaydı, tek başına iktidar 
olan, her yetkiyi elinde bulunduran 
milletten aldığı yetkiyi sonuna ka-
dar kullanırdı. 1.5 yıl önce erken-
den seçime gitmezdi. Anayasayı 
değiştirecek gücü var, KHK çıkar-
tıyor, yanına kendilerini destekle-
yen bir parti daha aldı. OHAL ile 
Ülkeyi yönetiyor ve her istediğini 
yapacak güce sahip.  Eskiden ba-
haneleri vardı. ‘Askeri vesayet var, 
yargı vesayeti var, bunlar bize ve 
hizmetlerimize engel oluyor’ diye 
bahaneleri vardı. Şimdi bahane 

edecek bir durumları da kalmadı. 
Artık yoruldular.  Daha 13-14 ay 
önce referandum vardı. O zaman 
da eğer evet çıkarsa, Türkiye uça-
cak, faizler sıfırlanacak enflasyon 
sıfırlanacak terör bitecek, döviz 
düşecek diyorlardı. Öyle vaatler 
vermişlerdi ki bizler bile şaşırmış-
tık. Bugüne gelelim, bugün 15 Ha-
ziran. Faizler yüzde 20’leri geçti, 
enflasyon çift hanelere ulaştı. Dö-
viz sadece 5 ayda yüzde 30 değer 
kazandı. Bunun anlamı Türk Lirası 
yüzde 30 değer kaybetti. Fakirleş-
tik. Dış borçlar boğazımıza kadar 
geldi. Ödemeler dengesi iflas etti. 
70 milyar dolar taze para bula-
mazsak iflasın eşiğindeyiz. Bu para 
nasıl bulunacak. Yüksek faizle dış 
borç alınacak ve hepimizin cebin-
de çıkacak. Artık iyi düşünmek zo-
rundayız. Ülkemizin geleceğini, 81 
Milyon insanı bir kişinin aklına tes-
lim edemeyiz. Bu durum İslam’ın 
sünnet ve istişare anlayışına da ay-
kırı. Türk devlet geleneklerine ve 
töresine de aykırı. Bu durum her 
şeye aykırı. Neden biliyor musu-
nuz? Eğer ki bu yetkiyi verirseniz 
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı 
ve yardımcıları dahil, hiçbir şekilde 
işledikleri suçlardan ceza almaya-
caklar. Anayasaya böyle yazıldı. 
Bakanlar adam öldürse, hırsızlık 
yapsa dahi suç sayılmayacak, yar-
gılanamayacak ve ceza alamaya-
caklar. Böyle bir düzen İslam’a, in-
sanlığa ahlaka uyar mı? Onun için 
biz bu oyunu bozacağız. Ülkede 
huzur yok, korku var. Bu korkuyu 
sandığa gömme zamanı gelmiş-
tir. Seçim günü korkunu sandığa 
göm, sen de kurtul, millette kur-
tulsun. Sürekli aldatılan bir Cum-
hurbaşkanına artık yetki verilmez.  
Milletimiz bizlere yetki verip ikti-
dar yaptığı zaman, Türkiye’de her 
şey değişecek. Türkiye’de öyle bir 
tablo yaratacağız ki, herkes o farkı 
görecek. 

‘Bunlar gerçekten Türkiye sev-
dalısıymış, gerçekten cesur vatan 
evlatlarıymış, gerçekten 

Milli mücadele yapanların, ger-
çek torunları bu ülkenin gerçek sa-
hipleriymiş’ diyecekler. Hiç kimse 
endişeye kapılmasın.Biz bozulan 
ekonomiyi de, uçan faizleri de, 
yükselen dolara  da çözümü biliyo-
ruz. Bunların hepsini halledeceğiz. 
Önce israfa son vereceğiz. Devletin 
hazinesini milletimiz için kullana-
cağız. 25 Haziran sabahı Türkiye 
huzura uyanacak ve yeniden dev-
letine, yargısına güvenen, korku ve 
baskılardan kurtulmuş bir toplum 
haline gelecek” ifadelerini kullandı.  
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore 
edildikten sonra şehrin çekim merkezlerinden biri haline gelen Bedesten’de esnafla bir araya geldi

‘Bedesten, 5 yıl öncesine
göre gelişim gösterdi’

Başkan Altay, Bedesten Çarşı-
sı’nın 5 yıl öncesine göre büyük bir 
gelişim kaydettiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya Milletvekili Adayları 
Orhan Erdem, Ali Sürücü, Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru ve 
teşkilat mensuplarının da katılım-
larıyla Bedesten esnafı ile bir araya 
geldi. 

BEDESTEN’DE İNANILMAZ BİR 
DEĞİŞİM OLDU 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, her za-
man esnaf ve vatandaşla bir arada 
olduklarını belirterek restorasyonu 
yapılan Bedesten Çarşısı’nın önceki 
hali ile şimdiki halini karşılaştırdı. 
Başkan Altay, “5 yıl öncesine git-
sek, Bedesten’in eski fotoğraflarına 
bir baksak, sonra da şimdiki haline 
baksak aradaki inanılmaz farkı ve 
değişimi hepimiz görürüz. Onun 
için burada büyük bir dönüşümü 
gerçekleştirdiği için Önceki Dönem 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyoruz. Bir dönüşüm 
yapılınca bazı problemler mutla-
ka çıkacaktır. Ama 5 yıl öncesine 
göre hayatın çok fazla değiştiğinin 
hepimiz farkındayız. Mevlana Çar-
şısı ve karşısındaki alan ile ilgili de 
bir çalışma yapıyoruz. Esnafımızla 
görüşüyoruz ve orada bir düzenle-
me yapmayı arzuluyoruz. Mevlana 
Meydanı’ndan Bedesten’e gelişi 
kolaylaştıracak bazı düzenlemeler 
yapmak istiyoruz” diye konuştu. 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, gerek Büyükşehir Belediyesi, 
gerekse de ilçe belediyeleri olarak 
her zaman uyum ve koordinasyon 
içinde çalıştıklarını dile getirdiği ko-

nuşmasında, “Sizlere en iyi hizmeti 
vermenin çabası, gayreti içindeyiz. 
Büyükşehir Belediye Başkanımızla 
birlikte eksikleri hızlı ve sizlerin de 
ticaretini etkilemeyecek şekilde çö-
zeceğiz” dedi. 

Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği Başkanı Mehmet Kuşde-
mir, Tarihi Bedesten Kunduracılar 
Derneği Başkanı Abdullah Dölek, 
Bedesten Sarraflar Derneği Başkanı 
İsmail Karagöz, Bedesten Konfeksi-
yoncular Derneği Başkanı Lütfi Ka-
racan ve Ahmet Efendi Çarşısı So-
rumlusu İbrahim Işık, Bedesten’e 
katkıları ve oluşturulan istişare 
ortamı nedeniyle Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Başkan Altay, Bilgehanede ilk derse katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
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Hayat bir imtihandır varmak, ulaş-
mak için menzile. Yaradılış başıboş 
değildir. Hiç bir şey anlamsız, manasız 
ve gayesiz değildir. Yaradılış, hikmetler 
yumağının adıdır. Hikmetler de imtihan 
neticesinde ulaşılması hedeflenen ge-
lecek…

Hedefe ulaşmayan ok ıskalamış 
olsa da hayatını ondan bir şey kaybet-
tirmemiştir. Meltem rüzgârları nasıl 
karıştırırsa çiçeklerin ıtrını, nasıl ha-
berdar ederse habersize, kendisinin de 
yanıbaşında olduğunu, kasırgalarda o 
derece uzaklaştırır, güllerin kokusunu. 
Yarenlikleri bozar, hesapları altüst eder. 
Öyle ki, hedefe odaklanan kurşun bile 
kaybeder pusulasını.

Yaratılmıştan beklenen bir sonuç 
vardır, bir gaye bir hedef. Bu sonucun 
sırrına ermek, onu anlamak, onu de-
ğiştirmekte yaradılan’ın yegâne hedefi 
olmalıdır. Sorular zor, İmtihan zor ve 
çetrefillidir, problemin nerden ve nasıl 
çözüleceğini bilmeyene. Oysa suyun 
akşına, tabiatın nakışına bakılınca bir o 
kadar kolay ve basittir.

Nemrut, kendinden başka bir ma-
budun olduğu yolunca bir elçinin gelip 
iddia edeceği haberini duyunca telaşa 
kapıldı. Emir, ferman salarak dört bir 
yana, doğacak erkek çocukların bir bir 
imha edilmesi için, yeraltı hazinelerini 
elli yılı geçince sahiplendiği söylenen 
‘cin’ nöbetçisi gibi göz kulak kesilinme-
sini söyledi. Oysa hiçbir güç –yaradan 
dan başka-yaradılış sırrının kaderini 
değiştirmeye muktedir değildi. O, ya 
bunu bildiği halde bilmemezlikten geli-
yor ya da bunu idrak edecek akıl mele-
kelerinin sahip değildi. 

Yaradan, Hz. İbrahim’i ana rahmin-
de çepe çevre sarmıştı. Annesi yapılan 
hamilelik testinden “hamile değildir” 
sonucuyla geçmişti. Beşerin teçrübesi 
ve bilgisi ilmi ezeli ve ebedi karşısında 
bir kez daha her zaman olduğu gibi 
aciz kalmıştı. Hz. İbrahim Nemrut’un 
şerrinden bir mağarada korunacaktı. 
Yalnızca böceklerin ve vahşi yaratıkla-
rın ve bazen de kimsiz ve kimsesizlerin 
korunduğu bir mağarada. O magaralar 

ki, ne mücrimler, nice ulular gizlemişti 
zalimleri şerrinden. Her şeyde olduğu 
gibi mağara bile en kutsal emaneti 
saklıyordu yeri gelince. Çünkü her şey, 
yaratıcınn emrine amadeydi, asi ve ıs-
yanker nankörlerden maada.

Hz. İbrahim, yaratıcının yaratılma 
sırrını taşıyordu her uzvunda. Bir çelik 
zırh içinde korumaya alınan elçi. Kurda 
kuşa yem olma şöyle dursun, onların 
elinde büyütülüyordu. Yaradan, belki 
onu vahşi yaratıklara emanet etme-
mişti ama onlara, sevgilisine zarar 
vermemsini emretmişti şüphesiz. Ma-
butla aralarında her zaman olduğu gibi 
yaratıcının elçisi Cibril-i emin vardı. O, 
annesinin emzirme nöbetlerini gecik-
tirdiği veya ihmal ettiği anlar göklerden 
melekler tarafından beslenip avutulu-
yordu.

Kendisine elçi olarak gönderilen 
Kaldani kabilesinin sahte mabudu 
Nemrut, tahtının ve takatının kesilece-
ğini anlamış olcak ki, olacaklardan ve 
geleceğinden endişe duyuyordu. Ne 
zamanki tüm tedbirlerine rağmen yeni 
elçi artık mağara devrini tamamlamış, 
kul olma yolunda insanları doğruya ve 
hakka davet etmeye başlamıştı. Yeni 
elçi, günden güne kabilenin tüm kutsal 
değerlerini ve onun yalancı ilahının dü-
zenbazlığını su yüzüne çıkarıyordu.

                Hz. İbrahim’in imtihanı, 
o ana rahminde iken başlamış, sorular 
ve yanıtları gün be güz zorlaşmıştı. İlk 
iş kendini kabilenin 1. derece ilahı, tek 
varlık sebepleri olduğunu iddia eden 
Nemrut’a ve taptıkları putlara karşı 
koymaktı. Elçi, zorda olsa elçilik göre-
vini yürütecek, yaradılış sırrına mazhar 
olmaya çalışacaktı. Böylece insanın 
yaradılışındaki sırrı anlama ve onun 
uğrunda naçiz bedenini göz kırpma-
dan feda edebilme yolunda, atılabilen 
il adımların serüveni bir kez daha, ser-
pilecek boy gösterecek ve yeşerecekti.

                 O, kendisinin başı-
boş yaratılmadığının, kendinden daha 
yüce, yüceler yücesi, ezeli olmayan, 
doğmayan ve bir başkası tarafından 
doğurulmayan mutlak mülk sahibinin 

olduğunu anlamıştı. Onu 
bulmak ve ona boyun 
eğmek zorunluluğunu 
hisseden Hz. İbrahim, 
varlığın; yegâne Kudret 
ve kuvvet sahibi oldu-
ğuna inanacağı yaratıcıyı 
arayışına mağaradan 
çıktığı anda başlamış, 
uğrunda yok olabilmek 
bilincini kavramış, bu 
şevk ve heyecanla yola 
koyulmuştu…

Önce yıldızların yüceliğine ve par-
laklığına bakarak ‘İşte! bu beninim 
yaratıcım.’  demiş kaybolunca da ‘ola-
maz!’ beni bir fani yaratamaz diyerek 
bu buluşundan avdet etmişti. Sonra 
Ay’a daha sonra da Güneş’e aynı ümit 
ve hevesle sarılmış, yok oluşlarını 
görünce de; yok olanın bir başka yok 
olanı yaratma yetkisin olmadığı şuuru-
na varmıştı. Ne zaman ki gerçek Yara-
dan”ını buldu, ona her şeyini feda etti. 
Çünkü o, yoktan var edendi. Çünkü 
varoluşunun kendisiydi. Nemrut”un 
ocağına kaba tabirle çomak sokmuş, 
acizliğini göstermiş, böbürlenerek 
gezmesinin boş olduğunu ilan etmişti.  
Bu kula isyanın bedeli, onun yakılması 
ve yok edilmesi için ateşlere atılmasıy-
dı… Çünkü Nemrut, maddeydi. Her 
maddenin yanabileceği açık ve barizdi. 
Ona göre bazı maddelerde diğerlerini 
yakardı. Yanan nesnelerden oluşan 
ateşin içinde yanmayan bir varlığı dü-
şünmek bile onun için imkânsızdı.

Ve günlerce toplanana odunlardan 
oluşturulan yangının içine, mancınıkla 
Hz. İbrahim atılıvermişti.“Ey ateş İb-
rahim’e karşı serin ve selamette ol!” 
emri, Nemrut”un tüm hesaplarını 
altüst edeceğinden, Hz. İbrahim ve 
inanlardan başka hiç kimse tarafından 
bilinmiyordu.

Hz. İbrahim, eğer muti olsaydı 
Nemrut’a, başına gelen bunca ceza 
gelmeyecekti. Kavmin diğer asi kulları 
gibi, yaradılış sırrından uzak, hayatını 

devam ettirecekti. Ama 
o, diğer insanlar gibi ya-
ratılmamıştı hilkatte. Evet, 
sureten öyleydi ve öyle 
olması da gerekiyordu. 
Her insan bir misyon düs-
turunca onunda düsturu 
vardı. Fakat yaratan, ona 
yüklemiş olduğu misyon, 
gücü ve takatı ölçüsünde 
benzerlerinden kat kat 
daha fazla ve daha ağırdı. 

Misyon, aynı olsaydı imtihan sahnesi-
nin hazırlanması, hakla- batıl terazinin 
kefelerimde yerini alması gözlenme-
miş olacaktı. Hakkın ve haklının ne 
derce çetrefilli imtihana tabi tutulduğu 
ve neticede batıla galebe geleceği an-
laşılmayacaktı.

Hz. İbrahim, Yaradan’ın emriyle 
yaşanır bir gül bahçesi olan ateşin için-
de Cebrail”le bir haftalık sohbet içinde 
olduğu. ateş sönünce anlaşılacaktı. 
Evet, ateş her zaman olduğu gibi “ol” 
emrine itaat etmiş, alevimi melteme 
çevirmiş, kıvılcımlarını su tanecikleri 
haline getirerek, yeşilliklerin ortaya çık-
masını sağlarken, yaşanan cehennemi 
cennete döndürmüştü. Yaradılış sırrını 
anlayamayan veya onlara anlama me-
lekesi bahsetmeyen ya da doğruyla 
eğri savaşının nasıl olduğunu, sonuçta 
kimin bu savaştan haklı çıktığını gös-
termek isteyen, yaratıcının imtihan 
sahnesinin idraki, zayıf insanlar tarafın-
dan iyi anlaşılması için düzenlenen bu 
sahnenin arzı gerekmekteydi. 

Yeryüzünün aciz ama güçlü gö-
zükmeye çalışan dünkü ve bu günkü 
sahte ilahları, Hz. İbrahim’in bu ateşten 
boynunu kurtarmasından son derece 
rahatsız olmuşlardı. Onlar için yenilgi 
hala yenilgi değildi. Göklerin elçisine 
karşı saltanatlarının ellerinden gitme 
korkusuyla saldırmaya dün devam 
ederken bu günde hala devam ediyor-
lar. Elçi, bu zorlu imtihandan sonra da 
davetine devam ediyordu. Yaradan’ın 
bu apaçık mucizesi karşı kör ve sağır 

kesilen Nemrut ve havarilerine ikinci 
perde, küçücük Yaratıklar sivrisinek-
lerdi.  Yaratıcı, onlara sivrisinekleri 
musallat etti ve ilahlık iddiasında bulu-
nan Nemrut’u ve saltanatını maddede 
küçük mana da ve görevde yüce, sivri-
sineklerle yerle bir etti.

 Nemrut ve havarilerinin, Hz. 
İbrahim’e özyurdunu zehir etme ve el-
çiliğine helal getirme çabaları sürerken, 
yaradan onu ferahlatmak için başka 
diyarlara göç etmeye yöneltiyordu. Bu 
göç, kendilerine elçi olarak gönderilen 
Kaldani kabilesinin şerlerinden bir süre 
elçiyi uzaklaştıracak, aynı zamanda 
yeni yerleşim yerlerinde başka insan-
ların da Allahın elçisinden haberdar 
olmalarını sağlayacaktı...

Babilden Harana oradan da Şama 
giden elçi, bu sefer Mısıra ulaşmıştı. 
Mısır, onun için yeni bir imtihan sah-
nesi, yeni bir sınavın başlangıcı ola-
caktı. Orada yaşayan Firavun’un, Hz. 
İbrahim’in eşinin güzelliğini duyması 
üzerine, kendisini eşiyle birlikte saraya 
davet etmiş, ateş sınavından geçen Hz. 
İbrahim, bu sefer namus sınavına tabi 
tutulmuştu. İnsanlığın imtihanı bir de-
ğildi. Tıpkı yaradılışında, et ve kemikten 
ibaret olmadığı gibi. Tıpkı bir imtihanı 
aşmakla artık yolun sonuna varıldı, de-
nilmesinin mümkün olmadığı gibi. 

Hz. İbrahim’in bu sınavı da, Ya-
radan’ın sonsuz kudret ve azametiyle 
başarıyla tamamlanmış, üstüne üslük 
bir cariye ile taçlandırılmıştı. O cariye 
ki, ondan gelen Hz. İsmail, insanlığın 
sonsuza dek, Yaradan’a kurban olacağı 
başını bıçaktan kurtarmıştır. Zira o, ba-
bası Hz. İbrahim’in  “Oğlum Allah seni 
kurban etmemi emretti.” sözüne hayır 
demiş olsaydı, belki de bu baş kaldırış, 
insanlığın ilelebet başının kesilmesine 
vesile olacaktı. Bir başka ifadeyle, Hz. 
İbrahim in imtihanı burada başarı gra-
fiğini tersyüz edecekti. Bundan da öte, 
Hz. Âdem in oğlu Kabil gibi, bir pey-
gamber soyundan gelen yeni biriniz 
peygamber olan babasına, dolayısıyla 
Yaradan’ına asi gelmesine müsaade 
olacaktı.

 Hz. İbrahim, Yaradan’ına o dere-
ce bağlı, onun emir ve buyruklarına o 
kadar itaatkârdı ki bu hasletini, normal 
şartlarda hiçbir insanın yapamayacağı, 
evlat kurban etme imtihanıyla taçlan-
dırmak istedi. Belki de yaradan, kulu 
Hz. İbrahim’in nezdinde, kulluğun ne 
olduğunu anlatmak için onun içine, 
“Allahım bana bir erkek evlat ver ki onu 
senin yolunda kurban ediyim.” İlha-
mını bıraktı. Bu, insanlığız en acı ve en 
şiddetli imtihanıydı. Allah, Hz. İsmail’in 
boynunu kesecek bıçağa, “kesme” 
emrini vermemiş olsaydı, sonsuza dek 
erkekler Allah yolunda kurban olacak-
tı…  

Dün, insanın öldürülmesi belki çok 
basit ve bir o kadar anlamsız olabilirdi. 
Ama bugün, bunu düşünmek bile için-
de insanlık hissi olan her canlıyı ürpert-
meye yetiyor ve artıyor. Modern çağ-
da, her türlü insanın öldürülmesi kabul 
edilir cinsten bir şey sayılmamaya baş-
lamış ise de, semavi dinlerin topyekûn 
hepsi, bunu en büyük suç addetmiştir. 
İnsanı, insanın öldürmesinin yasaklan-
ması, gök buyruğunun başladığı gün-
den bu güne devam ederken, beşeri 
sistemler bu durumu çok geç kavradı 
ve yasaklama yoluna gitti. 

        Hal böyleyken, hala kurbanın 
anlam ve önemini anlamamak, anla-
mamak için direnmeden başka bir şey 
değildir. Bu durumu bilen ve idrakine 
eren Hz. İbrahim nesli ve ahir zaman 
ümmetinin bireyleri, peygambere ar-
kadaşlık şerefiyle şereflenenler, söze 
başlamadan önce, konunun önem 
ve ehemmiyetine dikkat çekmek için 
“anam ve babam sana feda olsun.” 
derlerdi. İşte! kurban ve kurbanlık. İn-
san, aslında azad edilmiş bir kurbandır. 
İnsan; bıçağa bahsedilen merhametin, 
kulluğun anlamını kavrayan Hz. İbra-
him ve İsmail’in, Yaradan’ın emriyle 
boynunu vermekten azad olunmuş 
kurbanıdır…

Ana kurban, canan kurban, can 
kurban 

Damarlarda nöbet tutan, kan kur-
ban…

KURBAN 

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

MHP’li Satılmış: Halk
kararını çoktan vermiş

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya Milletvekili Adayı 
Fatih Satılmış, seçmenin Cumhur 
İttifakına tam destek verdiğini be-
lirterek, “Halk kararını çoktan ver-
miş” dedi. 

Seçim çalışmalarını sürdüren 
milletvekili adayı Fatih Satılmış, 
Akşehir, Yunak ve Çeltik ilçelerin-
de esnaf ziyaretinde bulundu. 24 
Haziran’da yapılacak seçimlerde 
Cumhur İttifakına destek isteyen 
Fatih Satılmış, partisinin esnaf için 
hazırladığı projeleri anlattı. 

Seçim çalışmalarını değer-
lendiren Fatih Satılmış, “Bir aylık 
süre zarfı içerisinde Konya’da adım 
atmadığımız yer, elini sıkmadığı-

mız kişi kalmadı. Vatandaşımıza 
seçim beyannamesinde yer alan 
işçisinden köylüsüne, öğrencisin-
den çalışanına tüm milletimizin 
problemlerinin çözümüne yönelik 
vaatlerimizi anlattık. Teveccüh 
görüyoruz, el ele kol kola bir seçim 
süreci yaşıyoruz. Bizim açımızdan 
hiçbir problem yok, vatandaşımız 
bizden çok çok önde. Halk kararını 
çoktan vermiş. Cumhur İttifakına 
destek vereceklerini ve milletvekili 
seçiminde MHP’den yana oy kul-
lanacaklarını söylüyorlar. Bu yola 
çıkarken niyetimiz hayırdı, sonu da 
hayır olur inşallah, memleketimiz 
için hayırlısı olur inşallah” dedi.
n İHA

AK Parti Konya Milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı Leyla Şahin Usta, 24 Haziran’da 
seçmeni sandığa davet ederek, “Oy kullanmak çok önemli, tek bir oy bile çok kıymetli” dedi

‘Tek bir oy bile kıymetli’

Seçim çalışmalarını sürdüren 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Leyla Şahin Usta, merkez Selçuklu 
ilçesindeki hastaneleri ziyaret etti. 
Hastalara, ziyaretçilere ve hastane 
personeline karanfil dağıtan Leyla 
Şahin Usta seçimlerde destek iste-
di. 

24 Haziran seçimlerinde bir 
oyun bile çok önemli olduğunu be-
lirten Leyla Şahin Usta, “24 Hazi-
ran seçimlerinde son 5 güne girdik. 
Bugün hastanelerimizi, hastaları-
mızı ve ziyaretçilerini ziyaret edi-
yoruz. Elhamdülillah herkes şunu 

söylüyor, özellikle sağlık noktasında 
Türkiye çok değişti. Yeni Türkiye 
olarak herkes hastanelerden, hiz-
metlerden çok memnun. Bu da bi-
zim için çok büyük onur ve gurur. 
Hedefimiz 24 Haziran ile birlikte 
daha güçlü bir Türkiye daha güçlü 
bir Cumhurbaşkanımız daha güçlü 
AK Parti ile beraber daha hızlı bir 
şekilde yola devam etmek. Burada 
en önemli görev tabii ki vatandaşla-
rımıza düşüyor. 24 Haziranda her-
kesi sandıklara oyunu kullanmaya 
davet ediyoruz. Oy kullanmak çok 
önemli, tek bir oy bile çok kıymetli. 

Eğer benim olmazsa eksik kalırım 
düşüncesiyle lütfen herkesi sandık-
lara bekliyoruz. Şimdiden 24 Hazi-
ran ülkemiz, vatanımız için hayırlı, 
mübarek olsun. Rabbim yolumuzu 
açık eylesin” dedi. 

“Konya AK Partinin ve bu da-
vanın kalesi olan şehirlerden bir 
tanesi” 

Seçim çalışmaları sırasında 
olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen 
Milletvekili Adayı Leyla Şahin Usta, 
“Seçimler sebebiyle sahadayız. 
Seçim startı verildiği günden beri 
sahadayız ve sayılı günler kaldıkça 

seçime yaklaştıkça sahada aldığı-
mız tepkiler oldukça güzel. Konya 
zaten AK Partinin ve bu davanın 
kalesi olan şehirlerden bir tane-
si. Hedefimiz inşallah Konyayı 24 
Haziran’da en yüksek oy oranıyla 
Cumhurbaşkanımıza layık bir şekil-
de temsil edebilmek. Vatandaşların 
söylediği tek şey var, ‘Zaten bugü-
ne kadar hizmetleri AK Parti getirdi 
bundan sonra da elbette ki güveni-
yoruz, inanıyoruz ve yine AK Parti 
ile devam edeceğiz’ diyorlar.” diye 
konuştu.
n İHA

Karatay’ın merkeze uzak ma-
hallelerinden Karadona, Yağlıbayat, 
Ağsaklı, Akörenkışla ve Beşağıl’da 
seçim çalışmaları gerçekleştiren 26. 
Dönem Ak Parti Konya Milletve-
kili ve 27. Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Karatay Belediyesi Meclis 
Üyeleri, AK Parti İl Teşkilatı Üyeleri, 
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı Üye-
leri vatandaşlarla bir araya geldi. 
Gerçekleşen ziyaretlerde Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
AK Parti iktidarının sağlıktan ula-
şıma kadar pek çok değerli yatırımı 
ülkemize kazandırdığını vurguladı. 
Türkiye’nin büyük hedeflere dur-
madan ilerlemesi için 24 Haziran 
seçimlerinde Karatay’ın AK Parti’ye 

olan rekor seviyedeki desteğinin ar-
tarak süreceğine inancının tam oldu-
ğunu belirten Başkan Hançerli; 24 
Haziran günü Cumhurbaşkanı seçi-
minde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 
desteklerken; milletvekili seçiminde 
de AK Parti’nin desteklenmesinin 
büyük önem taşıdığını hatırlattı. 
Başkan Hançerli; Cumhurbaşkanı-
mızın güçlü bir şekilde icraatları ve 
projeleri hayata geçirmesi için mec-
listeki AK Partili milletvekili sayısı-
nın büyük önem taşıdığını belirterek 
vatandaşlardan desteklerinin artarak 
sürmesini istedi. 26. Dönem Ak Par-
ti Konya Milletvekili ve 27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Ziya Altunyaldız, Anadolu insanının 
kendisine hizmet edenlere ve de-
ğerlerine sahip çıkanlara karşı tarih 

boyunca vefakar davrandığını dile 
getirerek; geçmişten aldığı mirası 
geleceğe taşıyan AK Partiyi Anadolu 
insanının her zaman desteklediğine 
dikkat çekti. 

Ziya Altunyaldız, AK Parti’nin ye-

rel hizmetlere büyük önem verdiğini 
belirterek; Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye istikrarlı ve hız-
lı bir şekilde ihtiyaca göre gerçekleş-
tirdiği yoğun çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti.  n HABER MERKEZİ 

Karatay’da seçim çalışmaları devam ediyor 
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24 Haziran Pazar günü kelimenin 
tam anlamıyla Türkiye geleceğini oyla-
yacak. Bu seçim birçok açıdan önem 
taşıyor. Seçimlerle birlikte geçen yılki 
referandumda kabul edilen anayasa 
değişiklikleriyle getirilen “Cumhurbaş-
kanlığı Sistemine” geçiş tamamlan-
mış olacak. Mart ayında kabul edilen 
ve kısaca “ittifak yasası” olarak da 
bilinen kanun değişikliği de ilk kez bu 
seçimde uygulamaya girecek. Bu dü-
zenleme ile seçimde ittifak kuran par-
tiler, yüzde 10’luk seçim barajından 
da muaf olacak. Milletvekili Seçimle-
rinde ittifak grupları arasında; iktidar 
kanadında “Cumhur İttifakı (AKP-M-
HP-BBP)”, muhalefet kanadında ise 
“Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti-Saadet 
Partisi, Demokrat Parti) yer alıyor. 
Türkiye’nin yeni yönetim sistemi ile 

tanışacağı 24 Haziran Cumhurbaş-
kanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimleri’ne sayılı günler kala mey-
danlarda adeta bir demokrasi şöleni 
yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulunun 
(YSK) seçim takvimini açıklamasının 
ardından Türkiye büyük bir yarışın 
başladığı seçim atmosferine girerken, 
adayların propaganda faaliyetleri de 
hız kazandı. Adeta bir demokrasi şö-
leninin yaşandığı ülke genelinde cum-
hurbaşkanı adayları ile siyasi partiler 
günde birkaç miting yaparak vaatlerini 
halka anlattı ve seçim yasaklarına ka-
dar devam edecek. Adaylar ayrıca se-
çim otobüsleri ve araçlarla da mahalle 
mahalle seçim çalışması yapıyor, hal-
kın kalabalık olduğu yerlerde kurduk-
ları stantlarda broşürlerini dağıtarak 
seçmenlerden destek istiyor ve iste-

meye de  devam ediyor. 
Demokrasinin tam anla-
mıyla vücut bulduğu bir 
başka mecra ise sosyal 
medya oldu. Kampanya 
döneminin başlamasıyla 
siyasi partiler ve adaylar 
sosyal medya hesapla-
rına ağırlık verdi.Partiler 
özellikle seçim beyan-
namelerinden alıntıların 
yer aldığı vaatlerini sosyal medyadan 
halkla kolay bir şekilde buluşturdu. 
Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayla-
rı ise daha çok vatandaşa ulaşabilmek 
için mitinglerini ve seçim çalışmala-
rını bu mecralardan canlı yayınlıyor.

Kullanıcı sayısının her 
geçen gün arttığı sosyal 
medyadan özgürce ya-
yınlarını sürdüren adaylar 
milyonlarca kişiye kısa 
sürede ulaşabilme imkanı 
buldu. Konya’da vatan-
daşların olduğu kalabalık 
yerlerde stant açan millet-
vekili adaylarıyla partiler 
buralarda da broşürlerle 

tanıtımlarını sürdürüyor. Bazı aday-
ların çeşitli promosyonlarla seçmen 
ilgisini çekmeye çalıştığı gözlenirken, 
farklı partilerin yan yana stantlarda 
demokratik bir şekilde çalışmalarını 
sürdürmesi ise vatandaşlardan takdir 

topluyor.Konya’da  HÜDA PAR, AK 
Parti ve MHP’nin seçim çadırları, di-
ğer tarafında ise CHP, Saadet Partisi 
ve İYİ Parti’nin çalışmalarını sürdürdü-
ğü çadırlar yer alıyor. Parti görevlileri 
özgür bir şekilde broşürlerini dağıtı-
yor, seçim çalışmasında bulunuyor. 
En küçük bir sözlü sataşmanın bile ya-
şanmadığı meydanda, partiler seçim 
müzikleri eşliğinde propagandalarını 
sürdürüyor. 24 Haziran’da yapılacak 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Millet-
vekili Genel Seçimleri’nde yurt içinde 
56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 
milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 
59 milyon 391 bin 328 seçmen bulu-
nuyor. 24  Haziran ilk kez 18 yaş se-
çilme yaşı olarak karşımıza çıkıyor. İlk 
defa milletvekili sayısı 550’den 600’e 
çıkacak

24 Haziran Seçimlerinde Konya 
ve Konyalılara hizmet etmek amacıyla 
aday adayı olan ve aday olarak saha-
da çalışmalarını sürdüren milletvekili 
adaylarına Pazar günü yapılacak olan 
seçimlerde başarılar diliyorum. Rab-
bim ülkemize ve milletimize hizmet 
edebilecek adayları seçilmesine yar-
dımcı olsun. Seçimlerin dostluk ve 
kardeşlik içerisinde geçmesini sonuç 
ne olursa olsun çıkacak sonucun ül-
kemize ve Konya’mıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu seçim çok önemlidir. 
Bu seçim, milletimizin düşmanları-
nın oyununu bozacaktır. Milletimizin 
bekası ve istikbali için bu çok önemli. 
Lütfen herkes sandık başına gitsin, 
oyunu kullansın. Bu, milletimizin ge-
leceği için çok önemli. Selametle ka-
lın…

HAYDİ DEMOKRASİ ŞÖLENİNE 

Üniversitede öğ-
rencilerimizden biri 
“çok okunduğu” söy-
lenen bir kitap hak-
kında fikrimi sordu.  
Ahmet Murat Sağlam 
adında bir  yazarın 
kitabıymış. Yazarı 
tanımadığımı söyle-
dim. Kitabı görmek 
istedim.  Birkaç gün sonra kitabı 
getirdiler. 

Kitabın adı “Neden Yalnız 
Kur’an?”. 

Kitabın üzerinde “20. Baskı” 
yazıyor. 

Tuhaflık kitabın isminden baş-
lıyor; “Neden yalnız Kur’an?”. 

Aklıma birden Yaşar Nuri Öz-
türk geldi.  O’nun da “çıplak İslam” 
tezi vardı.  

Bir kitabı tahlil etmenin pratik 
yollarından biri arka kapak yazısı-
dır. Kitabın arka kapaktaki yazısına 
baktım.  Şunlar yazıyordu; “Bu ki-
tabın amacı, yüzyıllardır gerileme 
döneminde olan Müslümanların 
neden gelişen uygarlıkların bu de-
rece gerisinde kaldıklarının neden-
lerini ortaya koymaya çalışmaktır”. 

Bu cümle yazarın maksadını 
gayet açık ortaya koyuyor. Şimdi 
bu cümleyi ele alalım; 

Yazara göre Müslümanlar, 
“gelişen uygarlıkların gerisinde 
kalmışlar”.  Yazarın “gelişen uy-
garlıklar” dediği batı toplumları 
oluyor. 

Bize göre yazarın en temel 
sıkıntısı medeniyet ile teknolojiyi 
birbirine karıştırmasıdır.  “Gelişen 
uygarlık” dediği batılı toplumlar 
teknolojik olarak ilerlemiş olabilir-
ler fakat onların medeni olduğunu 
söylemek asla mümkün değildir. 
Zira medeni olmak insan olmaktır 
ve insanlara ihtiram göstermektir. 

Yazar cümleye başlarken batılı 
toplumları idealize etmeye başla-
mış. Bu yazarın kitabını okumak 
sadece kafaları karıştırır. 

Kitabı kaleme alan arkadaş  
arka kapaktaki yazısında mezhep-
lerle alakalı değerlendirme yapmış 

ve oldukça çiğ ve 
acemi olmuş. Diyor 
ki, “İslam dünyası 
Kur’an’ı terk etmenin 
mezheplere ayrılarak 
farklı dini öğretileri 
takip etmenin akla 
ve bilime önem ver-
memenin kaçınılmaz 
sonucu olarak gelişen 

toplumların, bilimin, sanatın ol-
dukça gerisinde kalıyor ve kedin 
kendini cezalandırarak huzursuzlu-
ğa mahkum oluyor”.

Bu cümlenin neresini düzelte-
lim? 

Mezhebin ne olduğunu bilme-
yen birisi ancak böyle bir değer-
lendirme yapabilir?  Mezhep farklı 
din “öğretisi” değildir. Mezhep 
İslam’ın yaşanması hususunda 
insanların tercih ettikleri talî bir yol-
dur.  Esas olan Kur’an ve sünnettir. 
Yazar kendince mezhepleri tenkit 
ediyor fakat kendisinin yaptığı iş 
yeni bir mezhep teşkil etmek oldu-
ğunu unutmuş görünüyor. 

 İslam dünyası akla ve  bilime 
önem vermiyormuş !.

Müslümanlar akla ve ilme de-
ğer verirler ve vermişlerdir. Son 
250 yıllık dönemde İslam dünyası-
nın perişan halinin sebebi, Müslü-
manların akla ve bilime önem ver-
memesi değildir.  Yaşanan siyasi, 
iktisadi ve kültürel bozulma Müs-
lümanları darmadağın etmiştir.  
Sözü edilen dönemde en çok kül-
türel ve nüfus bakımından katliama 
maruz kalan İslam topluluklarıdır. 
İstanbul merkezli Türklük içerden 
ağır ihanetlere uğramıştır.  Bunlar 
elbette milletimiz için büyük imti-
hanlardır. Ümidimizi kaybetmedik 
ve asla kaybetmeyeceğiz. Ancak 
bu gerçekleri hatırlamak mecburi-
yetindeyiz. 

Netice olarak bu kitabın Yaşar 
Nuri Öztürk’ün yeni bir versiyonu 
olduğu kanaatindeyim.  Sevgili 
peygamberimizin tarif ettiği İslam’ı 
anlatmadığı ve anlatamayacağı fik-
rindeyim.

 Karar okuyuculara aittir. 

BİR KİTAP 

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Genç, rehber öğretmenlere 
yaz tatilinde zorunlu tercih danış-
manlığı görevi verilmesinin yasal 
olmadığını söyledi.

Öğretmenlere zorunlu tercih 
danışmanlığı görevinin verilmesinin 
yanlış olduğunu belirten Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Genç, 
“2018 yılı içerisinde ortaöğretim 
kurumlarına yerleştirilecek öğren-
ciler ile üniversiteye yerleşecek 
öğrencilerin tercih işlemlerinde öğ-
rencilere yardımcı olmak amacıyla il 
ve ilçe merkezlerinde tercih danış-
ma komisyonlarının oluşturulacağı 
ve tercih danışmanlığına ilişkin iş 
ve işlemlerin ne şekilde yapılacağı 
konusunda Bakanlıkça 2018 Yılı 
Tercih Danışmanlığı Kılavuzu ya-
yımlanmıştır. Mezkur kılavuzda 
komisyonlarda öğretmen görevlen-
dirmelerinin ne şekilde yapılacağı 
açıklanmıştır. Mezkur kılavuza göre 
komisyonlarda, öğretmen sayısının 

yeterli olması durumunda rehber 
öğretmenler görevlendirilecektir. 
Rehber öğretmen sayısının yeter-
siz olduğu durumlarda ise diğer 
öğretmenlerden görevlendirme 
yapılacaktır. Yaz Tatilinde Rehber 
Öğretmenlerin Görevlendirilme-
leri Anayasaya ve Yasalara Aykırı-
dır. Öğrencilerin tercih dönemleri 
Temmuz ve Ağustos aylarına denk 
geldiğinden rehber öğretmenlere 
yaz aylarında görevlendirme yapı-
lacaktır. Ancak, yürürlükte bulunan 
kanunlara göre rehber öğretmenle-
re tercih danışma komisyonlarında 
görev verilemez. Anayasamızın 50. 
Maddesi; Çalışma şartları ve dinlen-
me hakkını belirlemiştir” dedi.

 Özgür Genç çalışanların din-
lenmesinin hakkı olduğuna dikkat 
çekerek, “ Anayasamızın 50. mad-
desine göre, kimse, yaşına, cinsi-
yetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz.

Küçükler ve kadınlar ile bedeni 

ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma 
şartları bakımından özel olarak ko-
runurlar. Dinlenmek, çalışanların 
hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram 
tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve 

şartları kanunla düzenlenir. 657 Sa-
yılı Devlet Memurları Kanununun 
“Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 
103. maddesinde ki; “Yıllık izinler, 
amirin uygun bulacağı zamanlarda, 

toptan veya ihtiyaca göre kısım kı-
sım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki 
yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl 
ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara 
ait kullanılmayan izin hakları düşer. 
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme 
tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, 
hastalık ve diğer mazeret izinleri 
dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.” 
hükümleri ile öğretmenlerin yaz 
tatili ile dinlenme tatillerinde izinli 
sayıldıkları hüküm altına alınmıştır. 
Tercih danışmanlığı görevlendirme-
lerinin yapılacağı Temmuz ve Ağus-
tos ayları öğretmenlerin yaz tatili 
dönemine denk gelmekte olup, bu 
aylarda öğretmenler izinli olduğun-
dan resen yapılacak görevlendirme-
ler Anayasamıza ve kanuna aykırılık 
teşkil edecektir” diye konuştu.

Zorla hiçbir kimsenin çalıştı-
rılmayacağını ifade eden Özgür 
Genç, “Ayrıca, yaz aylarında rehber 
öğretmenlerin resen görevlendiril-
mesi Anayasamızın 18. maddesin-

de ifadesini bulan “Hiç kimse zorla 
çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” 
hükümlerine de aykırılık teşkil ede-
cektir. Mevzuat hükümleri birlikte 
değerlendirildiğinde tercih danış-
ma komisyonlarında rehber öğret-
menlerin resen görevlendirilmesi 
mümkün değildir. Bu durumda 
Bakanlıkça resen görevlendirme 
yapılmaması, gönüllülük esasına 
göre hareket edilmesi, istekli olan 
rehber öğretmenlere tercih danış-
ma komisyonlarında görev verilme-
si uygun olacaktır. Bu nedenlerle 
öğrencilerin tercih dönemlerinde 
Rehber Öğretmenlere resen gö-
rev verilmesi hukuka aykırılık teş-
kil edecektir. Tüm bu gerekçelerle 
tercih dönemlerinde görev almak 
istemeyen ve resen görev verilme-
mesi için Rehber Öğretmenlerimi-
zin sendikamızın hazırladığı ekteki 
dilekçeyi okul idarelerine vermeleri 
gerekmektedir.”
n HABER MERKEZİ 

‘Zorunlu tercih danışmanlığı yasal değil’

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Genç

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Konya 
İl Başkan Vekili Hüseyin Saydam, “Saadet Partisi özellikle milletimizin gözünden kaçırılmaya çalışılıyor” dedi

‘İttifak sayesinde baraj 
sorunu ortadan kalktı’

Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanlığı tarafından basın toplantısı 
düzenlendi. İl Binasında düzenle-
nen toplantıda bütün Konyalılar 
21 Haziran Perşembe günü saat 
17.30’da Kılıçarslan Şehir Mey-
danı’nda gerçekleştirilecek olan 
mitinge davet edildi. Konuşmala-
rını gerçekleştiren Saadet Partisi 
Konya İl Başkan Vekili Hüseyin 
Saydam, “Mecliste Saadet Parti-
sinin mutlaka olması gerekmek-
tedir. Çünkü Saadet Partisi bütün 
sorunların üstesinden gelebilecek 
bilgiye, birikime ve tecrübeye sa-
hiptir. Saadet Partisi özellikle mil-
letimizin gözünden kaçırılmaya 
çalışılıyor”  dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR 
SEÇİME GİDİYOR

Saadet Partisi İl Başkan Vekili 
Hüseyin Saydam, “24 Haziran se-
çimleri oldukça önemli” diyerek,  
“Ülkemiz yeni bir seçime gidiyor. 
Her seçim önemli ancak 24 Hazi-
ran erken seçimi çok daha önemli. 
Bu seçimin daha fazla önemli ol-
ması birincisi her seçimde olduğu 
gibi bu seçimde de belli bir süre-
liğine bizim adımıza milletvekil-
lerine yetki vereceğiz, ikincisi bu 
secimle birlikte bir sistem deği-
şikliğine gidiyoruz, üçüncüsü ise 
ülkemizin ve bölgemizin içinde 
bulunduğu durum.  Bütün bun-
ları üst-üste koyduğunuz zaman 
bu seçim çok önemli hale geliyor. 
Ülkemizin içinde bulunduğu du-
rumu birkaç cümle ile özetlersek, 
bilindiği üzere bizler 3 tarafı de-
nizlerle çevrili, 4 mevsimin yaşan-
dığı, medeniyetlerin beşiği, yer 
altı ve yerüstü zenginlikleri açısın-
dan dünyanın incisi bir yurt üze-
rinde yaşıyoruz. Bunun yanında 
genç ve dinamik nüfusa sahibiz. 
Her şeyimiz var ve her şeyi ürete-
biliriz” ifadelerini kullandı

“ÜRETİLENLERİN RAHATLIKLA 
SATILABİLECEĞİ BİR PAZARDA 

BULUNUYORUZ”
Bulunduğumuz coğrafya açı-

sından üretilenlerin rahatlıkla sa-

tılabileceği bir pazarın olduğu bir 
bölgede bulunduklarını dile geti-
ren Saydam,  tüm bu kazanımlara 
rağmen Türkiye’nin 453 milyar 
dolar borcunun olduğunu ve bu 
borcun faizinin yıllık 55 milyara 
ulaştığını belirtti. Saydam, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Eğitim 
sistemimiz yap boz tahtasına dön-
müş, gençlerimiz maddi ve mane-
vi olarak umutsuzluğa terkedilmiş 
ve biz hala bu gençlerimize iş ve-
remiyoruz. İş bulabilenler de asga-
ri ücret olarak açlık sınırının altın-
da bir ücrete mahkum edilmiştir. 
Tabii bu ekonomik sebeplerin 
mutlaka sosyal sonuçları olmakta 
ve beraberinde ortaya çıkmakta-
dır. Boşanmalar, şiddet, intiharlar, 
bunalımlar artmış ve sorumsuzca 
söylemler yüzünden insanımız 
kutuplaştırılmış ve birbirine nere-
deyse düşman haline getirilmiştir. 
Ve burada ifade edemeyeceğimiz 
irili ufaklı bir sürü problemle kar-
şı karşıyayız.  Bu bizim kaderimiz 
olamaz. Geçmişte tarihe yön ver-
miş bir milletin evlatları olarak biz 
buna razı olamayız. İktidarın en iyi 

yaptığı iş olayları maniple ederek, 
gerçeklerin üzerini örterek çok 
iyi şeyler yapmış algısını oluştur-
muştur. Tüm bu manipülasyon ve 
algılara rağmen yanlışları ortaya 
çıkmışsa bunu da başkalarının 
üzerine atarak 16 yıldır üzerine 
hiçbir sorumluluk almamıştır.” 
“EN ÇOK KONUŞULAN PARTİYİZ”

Saadet Partisi İl Başkan Veki-
li Hüseyin Saydam,“Saadet Par-
tisi bütün sorunların üstesinden 
gelebilecek bilgiye, birikime ve 
tecrübeye sahiptir”diyerek sözle-
rine şu şekilde devam etti: “İşte 
böyle bir ortamda mevcut iktidar 
baskın seçim kararı alarak ülke-
mizin önüne sandıkları getirmiş-
tir. Tabi ki bu kararı almasının 
ana sebebi mevcut iktidarın bir 
metal yorgunluğu içine girmesi, 
problemleri çözemez hale gel-
mesidir. Bununla beraber Genel 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanı 
adayımız Temel Karamollaoğlu 
liderliğindeki Saadet Partisinin 
söylemleri milletimizin dikkatini 
çekmiş ve iktidarın gerçek yüzünü 
ortaya çıkarmıştır. Bu da iktidarı 

korkutmuş ve baskın seçim kararı 
almaya zorlamıştır. Bu secim he-
pimiz için bir fırsattır. Ülkemizin 
Saadet Partisine ihtiyacı vardır. 
Mecliste Saadet Partisinin mutla-
ka olması gerekmektedir. Çünkü 
Saadet Partisi bütün bu sorunların 
üstesinden gelebilecek bilgiye, bi-
rikime ve tecrübeye sahiptir. Sa-
adet Partisi özellikle milletimizin 
gözünden kaçırılmaya çalışılıyor. 
Buna rağmen seçim sürecinde ve 
öncesinde hepimiz gördük ki Sa-
adet Partimiz ve Cumhurbaşkanı 
adayımız Temel Karamollaoğlu 
her türlü engellemelere rağmen, 
medya da uygulanan ambargola-
ra rağmen en çok konuşulan parti 
oldu. Cumhurbaşkanı adayımız 
Temel Karamollaoğlu da en çok 
dikkat çeken lider oldu”
“SAADET’İN BARAJ SORUNU YOK”

24 Haziran erken seçim sis-
temi ile ittifak içinde bulunan 
partiler için baraj sorununun or-
tadan kalktığını ifade eden Say-
dam,  özellikle iktidar partisinin 
dile getirdiği “Saadet partisi barajı 
aşamayacak oyunuz boşa gitme-
sin” söylemlerinin bu seçimde son 
bulacağını aktardı. Saadet Partisi-
ne verilen oyların tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Konya‘da da Saadet 
Partisine gideceğini kaydeden 
Saydam, Konyalıları 21 Haziran 
Perşembe günü düzenleyecekleri 
mitinge de davet etti.  Saydam, şu 
ifadelerle konuşmasını noktaladı: 
“Saadet Partisi Konya Il başkanlı-
ğımız tarafından 21 Haziran Per-
şembe günü saat 17.30 da Şehir 
meydanında Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanı adayımız Te-
mel Karamollaoğlu ve Milletvekili 
adaylarımızın da katılacağı Konya 
mitingimizi gerçekleştireceğiz. 
Saadet Partimizin, Konyalı hem-
şerilerimizin büyük teveccühü ve 
desteği ile emin adımlarla meclise 
ve iktidara yürüdüğü bu günler-
de büyük coşku ile yapacağımız 
mitingimize tüm halkımızı davet 
ediyoruz.”  n HABER MERKEZİ

Hüseyin Saydam 
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Kudüs’teki Hristiyan din adamlarından İsrail’e tepki
Hristiyan din adamları “İsra-

il’in kiliselere ait gayrimenkullere 
el koymasına izin veren yasa ta-
sarısını” protesto etti. Kudüs’teki 
Hristiyan din adamları, Knesset 
üyesi bir milletvekilinin hazırla-
dığı “İsrail’in kiliselere ait gay-
rimenkullere el koymasına izin 
veren yasa tasarısına” tepki gös-
terdi.  

Kudüs Rum Ortodoks Patri-
ği 3. Theophilos, Kudüs Ermeni 
Kilisesi Patriği Nurhan Manuk-
yan, Kutsal Toprak Muhafızı Papa 
Francesco Patton, İsrail Başbaka-
nı Binyamin Netanyahu’ya “İsra-
il’in kiliselere ait gayrimenkullere 
el koymasına izin veren yasa ta-
sarısını” protesto için bir mesaj 
gönderdi. 

Mesajda söz konusu tasarı 
eleştirilerek, bunun kutsal top-

raklardaki Hristiyanlara saldırı ve 
temel haklarını ihlal olduğu ifade 
edildi. 

Tasarının yasamadan so-
rumlu bakanlık komitesine sevk 

edileceği hatırlatılarak, Netanya-
hu’dan yasalaşmasını engelleme-
si talep edildi. 

İsrail’de Maliye Bakanı Moşe 
Kahlon liderliğindeki Kulanu (He-

pimiz) Partisi milletvekili Rachel 
Azaria, yasamadan sorumlu ba-
kanlık komitesine sevk edilmesi 
ve ardından İsrail parlamento-
sunda oylanması için “İsrail’in 

kiliselere ait gayrimenkullere el 
koymasına izin veren bir yasa ta-
sarısı” hazırlamıştı.

Daha önce de İsrail’e bağlı 
Kudüs Belediyesi, kentteki kilise 

ve bu kiliselere ait gayrimenkul-
leri vergilendirme niyeti oldu-
ğunu açıklamıştı. Belediye, 882 
kilise mülkünü vergiye bağlaya-
cağını, yıllardır süregelen “vergi-
den muaf olma” durumunu kal-
dıracağını ve vergisi ödenmeyen 
mülklere el konulacağını beyan 
etmişti. 

Hristiyan dünyasının en kut-
sal mekânlarından Kudüs’teki 
Kıyamet Kilisesi de İsrail’e bağ-
lı belediyenin kentteki kiliseleri 
vergiye bağlama planını protesto 
amacıyla üç gün süreyle ibade-
te ve ziyarete kapatılmıştı. İsrail 
hükümeti, daha sonra vergilen-
dirme kararını askıya aldığını du-
yurmuştu.  Kudüs’teki yaklaşık 
300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 
12 binini Hristiyan Araplar oluş-
turuyor.
n AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 
Haziran 2018 Pazar günü yapıla-
cak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi’nde, çay 
bahçelerinin oy verme günü kapa-
lı olması gerektiğine karar verdi. 
YSK’nin kararına göre, Kula’da bir 
esnaf, işlettiği çay bahçesinde çay 
ve tost dışında bir şey satılmadığını, 
bu nedenle çay ocağının seçim günü 
açık olup olmayacağı konusunda 
Kula İlçe Seçim Kurulu Başkanlığın-
dan görüş istedi. İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığı da yazıyı YSK’ye gönder-
di.

Talebi görüşen YSK, çay bahçe-
lerinin oy verme günü kapalı olması 
gerektiğine karar verdi. 

YSK’nin kararında, 298 sayılı Se-
çimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kütükleri Hakkında Kanunun 
79. maddesinin “İçki ve silah taşıma 
yasağı” başlıklı ikinci fıkrasında, “Oy 
verme günü, bütün umumi eğlence 
yerleri oy verme süresince kapa-
lı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz 
lokantalarda yalnız yemek verilir” 
hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

2559 sayılı Polis Vazife ve Sala-

hiyet Kanunu’nun 7. maddesinde, 
“Kişilerin tek tek veya toplu olarak 
eğlenmesi, dinlenmesi veya konak-
laması için açılan otel, motel, pansi-
yon, kamping ve benzeri konaklama 
yerleri; gazino, pavyon, meyhane, 
bar, birahane, içkili lokanta, taver-
na ve benzeri içkili yerler; sinema, 
kahvehane ve kıraathane, kumar ve 
kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne 
olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı 
veya zeka geliştirici nitelikteki elekt-
ronik oyun alet ve makinelerinin, 
video ve televizyon oyunlarının içe-
risinde bulunduğu elektronik oyun 
yerleri, internet kafeler ve benzeri 
yerler umuma açık istirahat ve eğ-
lence yeri sayılır.” hükümlerinin yer 
aldığı belirtildi. 

Seçimin sağlıklı ve düzenli şe-
kilde gerçekleşmesini sağlamak 
amacıyla 2839 sayılı Kanunun 42. 
maddesi dikkate alınarak, 298 sayı-
lı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu-
nun 79. maddesinde yer alan içki ve 
silah taşıma yasağı ile 80. madde-
sinde öngörülen yayın yasağının uy-
gulama usul ve esaslarının belirlen-

mesine ilişkin YSK kararında da “Oy 
verme günü oy verme süresince 
kahvehane, kıraathane ve internet 
kafeler gibi bütün umumi eğlence 
yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence 
yeri niteliğini taşıyan lokantalarda 
yalnızca yemek verilebileceği...” dü-
zenlemesine yer verildiği aktarıldı.

Kurul tarafından yapılan değer-
lendirme sonucunda, 24 Haziran’da 
yapılacak seçimde, 298 sayılı Kanun, 
2559 Kanun ve Kurul kararı uyarın-
ca çay bahçelerinin oy verme günü 

kapalı olması gerektiğine karar veril-
mesi gerektiği kaydedildi.

OKUL KANTİNLERİ AÇIK OLACAK
YSK’ye Nazilli İlçe Seçim Kuru-

lu Başkanlığınca da oy verme günü 
okul kantinlerinin açık olup olma-
yacağı konusu soruldu. Bu talebi 
de görüşen YSK, ilgili kanunlar ve 
YSK kararlarının değerlendirilmesi 
sonucu, oy verme günü okullardaki 
kantinlerin açık bulundurulmasında 
engel bulunmadığına karar verdi.
n AA

Kurbanlıklar cepten 
sorgulanabilecek

Vatandaşlar, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca hazır-
lanan “https://hayvanbilgi.tarim.
gov.tr/” web sayfası ile “HaySag” 
isimli mobil uygulamadan kurban-
lığın küpe numarasını girerek, hay-
vanın bilgilerini sorgulayabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının 
2018 yılı kurban hizmetlerinin 
uygulanmasına dair tebliği, Resmi 
Gazete’nin bugünkü sayısında ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Buna 
göre, şehirlerde ihtiyacı karşılaya-
cak sayıda ve kapasitede kurban 
satış ve kesim yerleri ile adaklık 
kesim yerleri tesis edilecek.

Kurban satış ve kesim yerleri-
ne ulaşımın kolay sağlanması için 
yerel yönetimlerce tedbirler alı-
nacak. Halk eğitim merkezlerinde 
“Kesim Elemanı Yetiştirme ve Ge-
liştirme Kursları” düzenlenecek.

Kurban kesim yerlerinde, “Ka-
saplık Belgesi” veya Kesim Elema-
nı Yetiştirme ve Geliştirme Kurs-
larından alınmış “Kurs Bitirme 
Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belge-
si” olanlar görevlendirilecek.

İl ve ilçelerde oluşturulan kur-
ban satış ve kesim yerleri, 1 Ağus-
tos’tan itibaren kurul ve komisyon 
üyesi kurum ve kuruluşların web 
sayfalarından yayınlanacak.

Kurban satış yerleri, bayram-
dan 15 gün önce hazır olacak

Kurban satış yerleri, bayram-
dan 15 gün önce hazır hale getiri-
lecek ve bu tarihten önce kurbanlık 
hayvan nakli başlatılmayacak.

Koyun, keçi, sığır, manda ve 
deve dışındaki kurban olması 
dinen sakıncalı olan hayvanlar, 
kurban satış yerlerine getirileme-
yecek. Kurbanlık olabilmesi için 
devenin 5, sığır ve mandanın 2, 
koyun ve keçinin 1 yaşını doldur-
ması gerekecek. 

Kurban satış yeri görevlileri 
tarafından yapılacak kontrollerde, 
belgesiz, sağlık durumu iyi olma-
yan, özellikle büyükbaş hayvanlar-
da 2 yaşını doldurmamış, kurban 
vasfı taşımayan hayvanlar kurban 
satış yerine alınmayacak ve satışı-
na izin verilmeyecek.

MOBİL UYGULAMA İLE 
SORGULANABİLECEK

Kurban satış yeri yetkilileri 
tarafından hayvan ya da çadır sa-
hibinden “Kurban Satış Yeri Taah-
hütnamesi” alınacak. Yapılan de-
netimlerde tespit edilen, kurbanlık 
vasfı taşımayan hayvanlar (X) işa-
retiyle işaretlenecek. Kurban satış 
yerinin muhtelif bölgelerine (X) 
işareti bulunan hayvanların kur-
banlık için uygun olmadığına dair 
bilgilendirme afişleri asılacak.

Tebliğin birinci ekinde yer alan 
“Kurbanlık Hayvan Satın Alırken 

Dikkat Edilecek Hususlar”, ikinci 
ekinde yer alan “Kurban Olarak 
Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların 
Kulak Küpe ve Pasaportları” du-
yuruları camilerin ilan panoları ile 
kurban satış ve kesim yerlerine 
asılarak, vatandaşlar bilgilendirile-
cek.

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, 
cinsiyet ve doğum tarihi bilgile-
rinin sorgulanabilmesi amacıyla 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığınca hazırlanan “https://hayvan-
bilgi.tarim.gov.tr/” web sayfası ile 
“HaySag” isimli mobil uygulama-
dan küpe numarası girilerek hay-
van bilgileri sorgulanabilecek.
YASAKLARA UYMAYAN TESİSLERE 

CEZA
Hayvanların şehir merkezleri-

ne girişlerine ve satış yerleri dışın-
daki bölgelerde satışına müsaade 
edilmeyecek. Park, bahçe, cadde, 
sokak, bina önleri, meydan gibi 
umuma açık ve kurban satış ile 
kesimine uygun olmayan yerlerde, 
bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile 
kesime uygun alanlarda gerek-
li önlemleri almayanlara 232 lira 
para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde, ya-
saklara uymayan ve önlem alma-
dan kurban atıklarını toprağa ve-
ren tesislere 58 bin 351 lira ceza 
kesilecek. Bu fiil konutlarda işlenir-
se uygulanacak ceza bin 450 lira 
olacak.

Dini kuralların gerektirdiği 
özel koşullar dikkate alınarak, kor-
kutmadan, ürkütmeden, en az acı 
verecek şekilde, hijyenik kurallara 
uyularak ve usulüne uygun olarak 
kurban kesimini gerçekleştirme-
yenlere, hayvan başına bin 255 lira 
idari para cezası uygulanacak.

“Dini amaçla kurban kesmek 
isteyenlerin kurbanlarını dini hü-
kümlere, sağlık şartlarına, çevre 
temizliğine uygun olarak, hayvana 
en az acı verecek şekilde bir anda 
kesimi, kesim yerleri, ehliyetli ke-
sim yapacak kişiler ve ilgili diğer 
hususlar Bakanlık, kurum ve ku-
ruluşların görüşü alınarak, Diyanet 
İşleri Başkanlığının bağlı olduğu 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik-
le belirlenir.” hükmüne aykırı ha-
reket edenlere hayvan başına 3 bin 
150 lira idari para cezası verilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü 
davranan, acımasız ve zalimce iş-
lem yapan, döven, aç ve susuz, aşı-
rı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, 
bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve 
psikolojik acı çektirenlere ise 625 
lira idari para cezası uygulanacak. 
Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan 
hayvanların vücutlarına müda-
halede bulunanlara uygulanacak 
para cezası ise 625 lira olacak. n AA

YSK, 24 Haziran’da yapılacak seçimde nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayıla-
cağı gibi soruların yanıtlarını, 18 farklı duruma göre hazırlanan örnek oy pusulası şablonlarıyla verdi

Oylar hangi halde geçerli
ve geçersiz sayılacak?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 
24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi’nde kul-
lanılacak oy pusulalarında “EVET” 
veya “TERCİH” mühürlerinin ba-
sıldıkları yerlere göre ortaya çıkabi-
lecek muhtemel sonuçları ve oyun 
geçerli ya da geçersiz sayılmasına 
ilişkin durumu gösteren örnek oy 
pusulası şablonları hazırlandı.

Seçmene 13 adımda seçim 
günü rehberi

Seçimde ilk kez uygulanacak si-
yasi partilerin ittifak yaparak seçime 
katılmaları nedeniyle nasıl oy kulla-
nılacağı ve oyların hangi durumda 
geçerli sayılacağı gibi konular da 
merak ediliyordu. YSK tarafından, 
18 farklı duruma göre hazırlanan ör-
nek oy pusulası şablonlarıyla merak 
edilen bu sorulara yanıt verildi. Şab-
lonlar, sandık kurulu başkanlarına 
da gönderilecek. 

Oylar hangi halde geçerli, hangi 
halde geçersiz sayılacak?

- Örnek oy pusulası şablonlarının 
birincisine göre sadece ittifak unvanı 
bölümüne “EVET” veya “TERCİH” 
mührünün basılması halinde bu oy 
ittifakın ortak oyu sayılacak. 

- İkinci örneğe göre ittifak un-
vanı bölümüne taşacak şekilde, bir 
siyasi partiye ayrılan alana “EVET” 
veya “TERCİH” mührünün basılma-
sı halinde oy pusulaları geçerli kabul 
edilecek ve bu oy mührün basıldığı 
partiye sayılacak. 

- İttifak alanı içerisinde mührün 
yalnızca bir siyasi partiye ayrılan ala-
na basılması halinde, bu oy pusulası 
geçerli kabul edilecek ve bu oy, bası-
lan partinin oyu sayılacak. 

- Başka bir siyasi parti veya itti-
fak alanı dışına taşmamak kaydıyla 
siyasi parti ittifak alanına birden çok 
mühür basılması oy pusulasını ge-

çersiz kılmayacak ve bu oy ittifakın 
ortak oyu sayılacak. 

- Bir siyasi parti alanına basılan 
“TERCİH” veya “EVET” mührünün 
alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış 
olması halinde diğer siyasi partinin 
alanına geçilmediği için oy pusulası 
geçerli sayılacak ve bu oy mühür ba-
sılan partiye yazılacak.

- İttifak alanı içinde, bir siyasi 
partiye basılan mührün, ittifak alan-
larını ayıran çizgili bölgeye taşmış 
olması oy pusulasını geçersiz kılma-
yacak ve bu oy mührün denk geldiği 
partiye sayılacak. 

- İttifak alanı içerisinde yer alan 
siyasi partiye ait bölüme, parti çiz-
gisini taşacak şekilde birden fazla 
“EVET” veya “TERCİH” mührü ba-
sılması halinde bu oy geçerli sayıla-
cak ve bu oy mühür basılan partinin 
oyu kabul edilecek. 

- İttifak alanı içindeki bir siya-

si partiye ait bölüme, birden fazla 
“EVET” veya “TERCİH” mührü ba-
sılması halinde bu oy geçerli kabul 
edilecek ve bu oy mühür basılan 
partinin oyu sayılacak. 

- İttifak alanı içerisinde yer alan 
siyasi partilerden hangisine ait ol-
duğu belirlenemeyen ancak ittifak 
alanına basılan “EVET” veya “TER-
CİH” mührü bulunan oy pusulası 
geçerli olacak, bu oy ittifakın ortak 
oyuna sayılacak. 

- İttifak alanı içerisinde mührün 
hem bir siyasi partiye ayrılan alana 
hem de ittifak unvanı bölümüne ba-
sılması halinde bu oy pusulaları ge-
çerli kabul edilecek ve bu oy mühür 
basılan partiye sayılacak. 

- İttifak alanı içerisinde mührün 
hem birden fazla siyasi partiye ayrı-
lan alana hem de ittifak unvanı bölü-
müne basılması halinde oy pusulası 
geçerli sayılacak ve ittifakın ortak 

oyuna yazılacak. 
- Mührün, ittifak unvanı bölü-

müne, bir siyasi partiye ayrılan alana 
taşacak şekilde basılması halinde bu 
oy pusulaları geçerli kabul edilecek 
ve oy ittifakın ortak oyuna sayılacak. 

- Aynı ittifak içerisinde yer alma-
yan birden fazla siyasi partiye mü-
hür basılması halinde oy pusulası 
geçersiz sayılacak. 

- Birden fazla ittifaka ayrılan ala-
na “EVET” veya “TERCİH” mührü 
basılan oy pusulaları da geçersiz ka-
bul edilecek. 

- Hem ittifak alanı içindeki bir 
partiye hem de ittifak dışındaki par-
tilerden birine mühür basılması ha-
linde de oy pusulası geçersiz olacak. 

- Bir siyasi parti alanına basılan 
mührün, alanları ayıran çizgili böl-
geyi taşıp başka bir partiye ayrılan 
alana geçmiş olması halinde oy pu-
sulası geçersiz sayılacak.   n AA

Çay bahçeleri seçim günü kapalı olacak
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Selçuk Üniversitesi’nde 
bayramlaşma töreni

Selçuk Üniversitesi’nde görev 
yapan akademik ve idari personel, 
Rektörlük binasında düzenlenen 
bayramlaşma programında bir ara-
ya geldi. Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Şahin ile Üniversite Genel Sekre-
teri İbrahim Halıcı’nın da hazır 
bulunduğu bayramlaşma progra-
mına dekanlar, yüksekokul, meslek 
yüksekokulu ve enstitü müdürleri, 
daire başkanları ile çok sayıda aka-
demik ve idari personel katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, bayram-
laşma programına katılan personel 
ile tokalaşarak bayramlarını kut-
ladı.  Yoğun bir katılımla sıcak ve 
samimi bir atmosferde gerçekleşen 
bayramlaşma programında çalı-
şanlar birbirleriyle bayramlaşarak, 
sohbet etme imkanı buldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
bayramlaşma sonrasında yaptığı 
açıklamada, Bayramların birlik, 

beraberlik ve kardeşlik duygusunu 
arttırdığını belirterek, “Güzel bir 
yaz gününde Ramazan Bayramı’nı 
tamamladık. Oruçlarımızı sağlık ve 
sıhhat içerisinde tuttuk, Bayram 
kutlamalarımızı yaptık. Bugün de 
mesaiye başladığımız ilk günde 
üniversitemiz akademik ve idari 
personeliyle bayramlaşmamızı ger-
çekleştirdik. Bu tür günler, birlik 
ve beraberliğin tesis edilmesi açı-
sından son derece önemli. Selçuk 
Üniversitesi’nin de böyle bir gele-
neği var. Her bayram sonrası ilk 
mesai gününde bayramlaşmaları-
mızı gerçekleştiriyoruz. Çok yüksek 
düzeyde bir katılım oldu. Ben tüm 
akademik ve idari personelimizin, 
öğrencilerimizin bayramını tekrar 
kutluyorum. Allah, hepimize nice 
güzellikler içerisinde nice bayram-
ları tekrar tekrar nasip etsin” ifade-
lerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yaz 7-16 yaş arası binlerce öğrenciye “Dinimiz ve Değerlerimiz”, “Spor” 
ve “Sanat” başlıklarında eğitimleri vereceği Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları 25 Haziran’a kadar devam edecek

Genç Komek Yaz Okulu 
kayıtları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, yaz tatilini 
verimli değerlendirmeleri için aile-
lere çocuklarını Genç KOMEK Yaz 
Okulu’na kayıt ettirmeleri çağrısın-
da bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
genelinde 3 yılda 70 binden fazla 
öğrenciye yaz tatillerinde eğitimler 
veren Genç KOMEK Yaz Okulu’nun 
Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. 

BAŞKAN ALTAY’DAN VELİLERE 
GENÇ KOMEK ÇAĞRISI 

Başkan Altay, okulların tatil 
olması dolayısıyla aradaki boşlu-
ğu değerlendirmek amacıyla Genç 
KOMEK’te çok önemli bir çalışma 
yürüttüklerini kaydederek, “Dini-

miz ve Değerleri-
miz, Spor ve Sanat 
başlıklarında yürüt-
tüğümüz çalışma 
ile çocuklarımıza 
eğitimler veriyoruz. 
Bu yıl bütün ilçele-
rimizde Genç KO-
MEK kayıtlarımız 
devam ediyor. Bu 
yıl ilk kez robotik 
kodlama, İngiliz-
ce, Arapça ve ileri 
derecede Kur’an-ı 
Kerim eğitimi vereceğimiz prog-
ramlara bütün çocuklarımızı davet 
ediyorum. Velilerimizden çocukla-
rımızı Genç KOMEK Yaz Okulu’na 
kayıt ettirmelerini istirham ediyo-

rum” diye konuştu. 
GENÇ KOMEK 

KONYA’NIN HER 
YERİNDE 

Genç KOMEK 
Yaz Okulunda her 
yıl belli bir müfre-
dat uygulanarak ço-
cukların her anına 
yönelik eğitimler, 
yayınlar, sanatsal 
ve sportif faaliyet-
ler yaş gruplarına 
özel olarak veriliyor. 

Öğrenciler sportif ve sanatsal faali-
yetlerin yanı sıra dostluk, kardeşlik 
ve paylaşma gibi değerlerle birlikte 
Peygamber Efendimizin hayatı ve 
Kur’an-ı Kerim eğitimi alıyor. 

Konya Valiliği’nin koordinasyo-
nunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri, İl 
Müftülüğü ve ilçe belediyelerinin 
katkısı ile gerçekleştirilen Genç KO-
MEK Yaz Okulu, Konya ve ilçelerin-
de gerçekleştiriyor. 
KAYITLARINIZI MUTLAKA ONAYLATIN 

7-16 yaş grubuna eğlenerek öğ-
renmeyi hedefleyen Genç KOMEK 
Yaz Okulu’na sınırlı tutulan kayıtlar, 
25 Haziran’a kadar www.konya.bel.
tr ve www.komek.org.tr adresleri 
üzerinden alınacak.

 Ön kayıt yaptıranların ders se-
çimi ve kayıt onayı için mutlaka ilgili 
kurs merkezine başvurması gereki-
yor.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay



Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor
Trabzonspor Kulübü Genel Ko-

ordinatörü Özkan Sümer, dün akşam 
Trabzon’a gelen Fransız futbolcu 
Damien Da Silva ile fiyat olarak ara-
larında bir uzaklığın bulunmadığını 
ancak oyuncunun kenti tanıdıktan 
sonra kararını vereceğini söyledi.

Sümer, açıklamada, geçen 
sezon Fransa’nın Cean takımında 
forma giyen 30 yaşındaki stoper 
oyuncusu Damien Da Silva’nın 
daha önceki dönemden izlenen bir 
futbolcu olduğunu belirterek, “Bir 
kısım rakamlarda uzaklığımız yok. 
Trabzon’u tanımak istiyor, kararı 
Trabzon’da vermeyecek, döndüğün-
de verecek.” ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri dönemin ar-
dından futbolcu izleme şanslarının 
olmadığını dile getiren Sümer, 
“İzleyen arkadaşlar oldu. Yalnız iz-

lemeyi derinleştirme konusundaki 
mekanizmadan mahrumuz. Mevcut 
bilgileri çeşitlendirdik, onları pekiş-
tirmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta 
ücret olarak uygunluğu dikkate alı-
narak ‘alabiliriz’ dedik.” ifadesini 
kullandı.

Sümer, transfer çalışmalarının 
sürdüğünü kaydederek, “Bazı ça-
lışmalarımız var. Yakın zamanda 
gelişmeler yaşanabilir.” dedi.

Kampa katılacak genç oyun-
cuların netleşmediğini de belirten 
Sümer, “Profesyonel kadroyu oluş-
turan oyuncu sayısı, gidecek veya 
kalacak oyuncu sayısı netleşmediği 
için bu konuda genç oyuncu sayısını 
da tam belirlemedik. Belki daha az, 
belki daha fazla olacak.” şeklinde 
konuştu.
n AA
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Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Çaykur Ri-
zespor, Özgür Çek ile yolla-
rını ayırdığını bildirdi. Ye-
şil-mavili kulüpten yapılan 
yazılı açıklamada, yeni se-
zon hazırlıkları kapsamında 
gidecek ve takıma katılacak 
oyuncularla görüşmelerin 
devam ettiği belirtildi. Tek-
nik Direktör İbrahim Üzül-
mez’in isteği doğrultusunda iç transferde adımlar atıldı-
ğına işaret edilen açıklamada, “Geçtiğimiz iki sezonda 
takımımızla birlikte 45’ten fazla maça çıkarak Çaykur 
Rizespor’a hizmet eden Özgür Çek ile karşılıklı anla-
şarak sözleşmesini sonlandırmış bulunuyoruz. Verdiği 
emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, ömür boyu 
mutluluklar dileriz.” ifadesine yer verildi. Rize ekibi, se-
zon sonunda sözleşmeleri biten Ümit Kurt, kaleci Kaya 
Tarakçı ve kiralık olarak kadroda bulunan Lincoln ile de 
sözleşme yenilememişti.  n AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor’un kamp programı belli oldu. 

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarının birinci 
etabı için 2 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerin-
de toplanacak. 11 Temmuz Çarşamba gününe kadar 
hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek olan 
Sivasspor ardından ikinci etap kamp programı için Bo-
lu’ya gidecek. Yiğidolar 12-27 Temmuz tarihleri arasın-
da çalışmalarına Bolu’da devam edecek. Bolu kampının 
ardından Demir Grup Sivasspor yeniden Sivas’ta top 
başı yaparak. Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca Türkiye Spor 
Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin 3-4 Ağus-
tos tarihleri arasında Ankara’da düzenleyeceği futbol 
turnuvasına da katılacak.    n İHA

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın yeni 
sezon yapılanmasında kadrosunda düşünmediği 4 ismi 
Afyon ve Avusturya’da yapılacak kamplara dahil etme-
yeceği öğrenildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Bur-
saspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, yeni sezon 
yapılanmasında kadrosunda düşünmediği isimleri de 
netleştirdi. Deneyimli teknik adamın geçen sezon bek-
lenen verimi veremeyen Dzon Delarge, Jires Kembo ve 
Josua John’un yanı sıra sakatlığı sebebiyle forma gi-
yemeyen Sercan Yıldırım’ı kadroda düşünmediğini yö-
netime ilettiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı takım ile 1’er yıl 
daha anlaşması bulunan 4 isme de herhangi bir teklif ol-
madığı bildirildi. Öte yandan Aybaba’nın 27 Haziran’da 
başlayacak yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon’da 
ve Avusturya’da yapılacak kamplara bu isimleri dahil 
etmeyeceği bildirildi. 
n İHA

Samet Aybaba 
4 ismin üstünü çizdi

Sivasspor’da kamp 
programı belli oldu

Çaykur Rizespor’da 
Özgür ile yollar ayrıldı

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turun-
da 2.gün, Konya-Çumra-Konya etabıyla 
tamamlandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, Çumra Belediye 
Başkanı Mehmet Oğuz, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı 
ve Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz’ün katıldığı Ulusla-
rarası Mevlana Bisiklet Turu’nun 2 etabı 
Anıt Meydanından start aldı. 140,4 km’lik 
Konya-Çumra-Konya etabında 9 ülkeden 
12 takım, toplamda 74 sporcu pedal çe-
virdi. Yaklaşık 3 saat süren etap sonunda 
1. Torku Şekerspor’dan Ivan Balykin, 2. 
Global Cycling Takımından David Van 
Eerd, 3.ise Torku Şekerspor ve Konya 
TOHM sporcusu Batuhan Özgür oldu. 

2.etabın Genel Klasman liderinin 
giydiği Sarı Mayoyu Torku Şekerspor’dan 

Ivan Balykin, En İyi Sprinterin giydiği 
Yeşil Mayoyu İran Milli Takımı’ndan 
Mohammad Ganjkhanlou, En İyi Yokuş-
cunun giydiği Kırmızı Mayoyu ise Torku 
Şekerspor’dan Onur Balkan kazandı.  

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’n-
da 2.etabında dereceye giren sporcuların 
madalya ve ödüllerini Çumra Belediye 
Başkanı Mehmet Oğuz, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı 
ve Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz ve Spor Şube Müdü-
rü Ali Kanber takdim etti.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turun-
da 3.etap (Konya-Beyşehir) bugün Anıt 
Meydanı’ndan saat 09:50’de start alacak. 
193,5 km’lik yarış Beyşehir’de sona ere-
cek. Tur, 21 Haziran Perşembe günü ya-
pılacak olan 110,3 km’lik Konya-Kızılören 
etabıyla son bulacak. n SPOR SERVİSİ

Mevlana Turu’nda Torku Şekerspor zirvede

Spor Toto Süper Lig takımla-
rından Kayserispor’un 2018-2019 
sezonu öncesi kamp programı be-
lirlendi. Kulüpten yapılan açıkla-
maya göre sarı-kırmızılı futbolcu-
lar, yeni sezon hazırlıkları için 29 
Haziran Cuma günü Karpuzatan 
bölgesindeki kulüp tesislerinde 
toplanacak. 

Kayseri’de 9 Temmuz’a ka-
dar çalışacak sarı-kırmızılı ekip, 
kamp döneminin ilk etabını 9-17 
Temmuz’da Erzurum’da geçire-
cek. 

 Erzurum’da iki hazırlık maçı 
oynayacak Kayserispor, ikinci 
etap kamp dönemi için 18 Tem-
muz’da Hollanda’ya hareket ede-

cek. Hollanda kampı yaklaşık iki 
hafta sürecek Kayserispor, bu 
dönemde 4 hazırlık maçı yapa-
cak. Kayseri ekibi, 31 Temmuz’da 
yurda dönerek çalışmalarına lig 
başlayıncaya kadar kentte devam 
edecek.  n AA

Kayserispor, hazırlıklarına 
29 Haziran’da başlayacak

Rekorlarla veda!
Fenerbahçe Futbol Takımı’nda ikinci dönemi sona eren teknik di-
rektör Aykut Kocaman, görev yaptığı 4 sezonda sarı-lacivertli eki-

bin başında en fazla maça çıkan teknik adam unvanını da elde etti.
Futbolculuk dönemindeki performansıyla Fenerbahçe’nin 

efsaneleri arasına giren Kocaman, 2009 yılında sportif direktör 
olarak görev aldığı sarı-lacivertli takımda 2010’da teknik direk-
törlük görevine getirildi. İlk döneminde 3 sezon görev yapan 
Aykut Kocaman, teknik adamlık sürecinde de sarı-lacivertlile-
rin tarihinde iz bırakan isim oldu. 

Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde Türkiye Kupası’nda 
29 yıllık hasretini bitirirken, Süper Lig’de 1, Türkiye Kupası’n-
da ise 2 şampiyonluk yaşadı. Aykut Kocaman, ilk döneminde 
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final gördü ve önemli başarılar ya-
kaladı. 2014-2017 arasındaki 3 sezonda Konyaspor’da görev 
yapan ve yeşil-beyazlı ekibi Avrupa kupalarına taşıyıp Türkiye 
Kupası’nı kazandıran Aykut Kocaman, geride kalan sezon ba-
şında yeniden Fenerbahçe’ye döndü. İkinci döneminde 1 sezon 
görevde kalan tecrübeli teknik adam ile Ali Koç’un başkanlığa 
seçilmesinin ardından yollar ayrıldı. Aykut Kocaman, beklenti-
leri karşılayamadığı ikinci sezonunda sarı-lacivertlilerin başın-
da en çok resmi maça çıkan teknik direktör unvanını aldı.

KOCAMAN İLE 198 MAÇ
Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin başında toplamda 198 

resmi maça çıktı. Deneyimli teknik direktör, sarı-lacivertli ekibi 
142 Süper Lig, 26 Avrupa kupası, 29 Türkiye Kupası ve 1 TFF 
Süper Kupa maçına çıkardı. Kocaman yönetimindeki Fener-
bahçe, çıktığı resmi karşılaşmalarda 118 galibiyet alırken, 43 
mücadeleden beraberlik, 37 müsabakadan da yenilgiyle ayrıl-
dı. Bu maçlarda rakip filelere 388 gol gönderen Fenerbahçe, 
kalesindeki 206 gole engel olamadı.

UNVANI DAUM’DAN ALDI
Aykut Kocaman, teknik adam olarak en fazla maça çıkan 

isim unvanını Alman çalıştırıcı Christoph Daum’dan devraldı. 
Fenerbahçe’de 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında iki dö-
nem görev yapan Daum, sarı-lacivertli ekibi 190 maça çıkar-
dı. Daum, Fenerbahçe’nin başında 125 galibiyet, 27 beraberlik 
ve 38 mağlubiyet gördü.

KOCAMAN YÖNETİMİNDEKİ 
FENERBAHÇE’NİN PERFORMANSI

Kocaman’ın Fenerbahçe’nin başında hem futbolcu hem 
de teknik adam olarak elinde bulundurduğu rekorları şöyle: 
Fenerbahçe’nin başında en fazla resmi maça (198) çıkan tek-
nik adam. Fenerbahçe’de hem teknik direktör hem de futbolcu 
olarak şampiyonluk sevinci yaşayan tek isim. 2012-2013 sezo-
nundaki 64 maç sayısıyla Türk futbol tarihinde bir sezonda en 
fazla maça çıkan teknik direktör. Lig tarihinin deplasmanda üst 
üste kazanma rekoru (12 maç).

 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında 17 maçın 16’sını 
kazanarak en iyi devre performansı. Fenerbahçe’nin Süper 
Lig’de 2009-2010 sezonunun 24. haftasında başlayıp 2012-
2013 sezonunun 9. haftasında sona eren süreçte iç sahada üst 
üste 47 maçtaki yenilmezlik serisinde, 41 maçta takımın başın-
da Aykut Kocaman yer aldı. 

Fenerbahçe’nin lig tarihinde en çok gol atan futbolcusu un-
vanı (140 gol). Kocaman, Fenerbahçe’de 3 defayla en fazla gol 
krallığı yaşayan futbolcu unvanını Cemil Turan’la paylaşıyor.
n AA
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Engel tanımıyor!
Konya’da doğuştan işitme engelli olan 20 yaşındaki Selver Şeker, spor 

sayesinde tüm engelleri aştı. Selver, 2021 olimpiyatlarından şampiyonluk 
hedeflerken, sporculuk hayatının ardından antrenör olmak istiyor

10 yıl önce kick boksa başlayan, bu sporu tehlikeli görüp 
yola tekvando ile devam eden Şeker, bu branşta Türkiye, Avru-
pa ve Olimpiyat şampiyonlukları kazandı. Şekek, şimdi de 2021 
yılında yapılacak olimpiyatlarda şampiyon olmayı hedefliyor. 
İşitme engelli Selver Şeker, arkadaşlarının çeşitli branşlarda 
spor yapmasına özenip kick boksa başladı. Bu sporu tehlikeli 
bulan Şeker, tekvandoya geçiş yapıp, bu branşta, milli forma-
yı sırtına geçirdi. Şeker, işitme engelliler kategorisinde; 2012 
yılında Türkiye şampiyonu, 2013 yılında Sofya’da ve 2017’de 
Samsun’da olimpiyat şampiyonu, 2015 yılında da Avrupa şam-
piyonu oldu. Çok çalışarak buralara geldiğini belirten Şeker, 
“İlk kez kick boks yaptım. Çok tehlikeli geldi bana. Sonra kork-
tum, bıraktım. Tekvandoya 2009 yılıda başladım. Bu soparda 
çok mutlu oldum. Hocam bana destek oldu. Çalıştım. Hocam 
bana işitme engellilerle maç olduğunu söyledi, ben de kabul 
ettim. Çok çalıştım. 2013’te olimpiyat şampiyonu oldum. Anne 
ve babama ev aldım, araba aldım. Onları Umreye gönderdim. 
Ben hep inandım. Hocalarımla birlikte çok çalıştım. Çok fazla 
eziyet çektim. 8 saat süren antrenmanlar yaptım” dedi. 

ANTRENÖR OLMAK İSTİYORUM 
Gitmesi durumunda hedefinin 2021 yılında tekrar şampiyon 

olmak olduğunu belirten Şeker, “Ben okula gittiğimde arkadaş-
ların hepsi çok fazla spor yapıyordu. Yaşım küçüktü. Annem 
babam ‘Spor yapmak ister misin?’ diye sordular. Ben de kabul 
ettim. Ben sporcu olarak çok şeyler yaptım. İleride antrenör ol-
mak istiyorum. Hep çok istekliydim. Şampiyon olana kadar hep 
devam ettim. Sürekli emek harcadım bu işe. Şu an özel olarak 
çalışıyorum. 2021 olimpiyatlarına gidersem hedefim yine şam-
piyon olmak. 1 numaralı kürsüye çıkacağım” diye konuştu.

2017’DE DE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Samsun’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatla-

rı’nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Selver Şeker, ül-
kesinde olimpiyat şampiyonluğu yaşadığı için gururlu olduğu-
nu ifade etmişti. Konyalı sporcu, ‘Türk’ün gücüne inanıyorum’ 
dedi. Sporculuk yaşamının ardından antrenör olmak isteyen 
Selver, 2017 yılında Kadınlar +67 kiloda İranlı rakibini yenerek 
altın madalyayı boynuna takmıştı. Selver, organizasyon önce-
sinde ev sahibi oldukları için üstünde büyük bir baskı hissetti-
ğini belirten Selver, “Arkadaşlarım bana hep, ‘Sen şampiyon 
olacaksın.’ diyorlardı. Ben de buna inanıyordum. Seyircilerin 
desteğinin bana ekstra motivasyon sağlayacağını düşünüyor-
dum. Ülkemde olimpiyat şampiyonluğu yaşadığım için gurur-
luyum. Allah’a şükürler olsun ki altın madalyayı kazandım.” 
ifadelerini kullandı. 
n DHA

Selçuklu Belediye’den 
milli takıma 3 sporcu

Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş branşında başa-
rılı işlere imza atmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyo-
naları’nda iyi bir performans gösteren ve birçok madalya 
kazanan sporcular hedef büyüttü. Gösterdikleri başarılı 
performanstan dolayı  Selçuklu Belediyespor Kulübü spor-
cuları Cihat Liman, Ahmet Altan ve Alper Murat Erduran, 
Milli Takımlar Teknik Kurulu tarafından,  Hazırlık Kampı’na 
davet edildi. Konya’dan Güreş branşında ilk kez 3 sporcu 
birden Milli Takım kampına davet edildi. 18 Haziran tari-
hinde Bursa’da başlayan hazırlık kampı 3 Temmuz 2018 
tarihine kadar devam edecek. Kampın ardından 4 Temmuz 
2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası 
turnuvada Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları Cihat 
Liman 55 kiloda, Ahmet Altan 63 kiloda ve Alper Murat Er-
duran 77 kiloda mücadele edecek.

ÖZKIŞ: TEK EKSİĞİMİZ AVRUPA
 VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş Takımı Başant-
renörü Yavuz Özkış, tek eksiklerinin Avrupa ve Dünya 
Şampiyonlukları olduğunu söyledi. Özkış, “Selçuklu Bele-
diyespor kulübü olarak her sene hedeflerimizi adım adım 
yükseltiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda güreş branşı olarak ba-
şarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi hedefimizi Uluslararası bir 
turnuvada madalya kazanma olarak belirledik. Allah izin 
verirse o hedefimize de 2018 yılında ulaşmak istiyoruz. 
Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak İstan-
bul’da yapılacak olan uluslararası turnuvada başarılı so-
nuçlar almak istiyoruz. Ardından temmuz ayında İtalya’da 
düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Milli Takıma 3 
sporcumuzu da birden göndererek Selçuklu Belediyespor’u 
ve Konya’yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk gün-
den bu yana bizlere destek olan Selçuklu Belediyesi’de ve 
kulüp yönetimimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı A. Ziya Yalçınkaya 
da Milli Takım kampına davet edilen sporcuları tebrik ede-
rek madalya yolunda başarılar diledi.
n SPOR SERVİSİ



RPS
‘Kocaman’ belirsizlik
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Aykut Kocaman ile temas halinde olan yeşil beyazlı takımın kurmayla-
rı, tecrübeli hocadan ilk olarak ret cevabı almasına rağmen görüşmelerini sürdürüyor. Konyaspor’da gözler bir yandan da Rıza Çalımbay’a çevrildi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik 
direktör Aykut Kocaman’ın, eski takım-
larından Konyaspor’un başına geçmesi 
yönündeki teklifi geri çevirdiği öğrenil-
di. Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fener-
bahçe’nin ayrılık kararını açıklamasının 
ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman 
ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye 
başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere ba-
şarılı teknik adamın kararı iletildi. Aykut 
Kocaman’ın, şu an için takım çalıştırmak 
istemediği, bu nedenle Konyaspor’un tek-
lifini geri çevirdiği bildirildi. Aykut Koca-
man defterini kısmen kapatan Konyaspor 
alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik 
direktörle birkaç gün içinde anlaşılması 
bekleniyor. 

DİĞER ADAY ÇALIMBAY
Atiker Konyaspor’da Aykut Koca-

man’ın ardından en güçlü aday Rıza Ça-
lımbay. Son olarak Trabzonspor’da görev 
yapan Çalımbay, Konyaspor’a gelmeye 
sıcak bakıyor. Ancak yeşil beyazlı takım-
da Aykut Kocaman’ın durumunun netleş-
memiş olması konunun sürüncemede 
kalmasına yol açıyor. Temsilcimizde 
teknik direktör sorununun bugün için çö-

zülmesi bekleniyor.
KARTAL’DAN ALTYAPI 

AÇIKLAMASI
Atiker Konyaspor’da alt yapı, spor 

okulları ve amatör branşlardan sorumlu 
Başkan Yardımcısı Zahir Renklibay Kon-
yalı gençlere önem verileceğini ve mev-
cut potansiyelden en iyi şekilde faydala-
nılacağını söyledi. Göreve gelir gelmez 
sorumluluk alanıyla ilgili çalışmalara 
başladıklarını bildiren Başkan Yardımcısı 
Zahir Renklibay, Atiker Konyaspor’un uh-
desinde bulunan tesislerde yerinde ince-
lemeler yaparak ilgililerden brifing aldı. 
Öncelikle tesislerdeki eksiklerin tespit 
edildiğini ifade eden Renklibay “Alt yapı, 
spor okulları ve amatör branşlarımızda 
yeni dönem çok farklı olacak. Bir süreden 
beri tesislerle ilgili çalışmalar yapıyoruz, 
notlar alıyoruz. Bu çerçevede tesislerimi-
zin daha verimli hale getirilmesi ve üst dü-
zeyde fayda sağlanabilmesi için yoğun bir 
çalışma trafiğine girdik. Saraçoğlu’ndaki 
tesislerimizde Atiker Konyaspor’umuz ile 
pilot takımımız Anadolu Selçukspor’umu-
zun alt yapısını birleştirip burada çok daha 
sağlıklı bir ortam hazırlayacağız. Tabi bu 

arada Büyükşehir Belediyemiz ve Gençlik 
Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüzle ortak 
hareket ederek süratle yeni bir sahayı alt 
yapımızın hizmetine sunabilmek için ça-
lışmalara başladık. Bununla birlikte alt 
yapıların var oluş amacı,  gençlerimizin 
sağlıklı ve ufku geniş bireyler olarak top-
luma kazandırılmasının yanı sıra elbette 
profesyonel takımlara futbolcu yetiştir-
mektir. Bunun için burada görev yapacak 
antrenör arkadaşlarımızın seçimi konu-
sunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. Her 
şeyden önce liyakata önem vereceğiz. Bu 
konuda son derece hassas davranacağız. 
Antrenör yapılanmasının ardından Konya 
genelinde amatör kulüplerimizin bütün 
yaş gruplarında forma giyen gençleri-
mizle ilgili taramalara başlayıp yılsonuna 
kadar bu çalışmalara devam edeceğiz. 
Kısacası Konyalı gençlerimize önem ve-
receğiz ve onlardan en iyi şekilde yarar-
lanmanın yollarını arayacağız. Amacımız 
çok sayıda Konyalı genç yeteneği profes-
yonel takımımıza kazandırmak olacak. Bu 
tür söylemler zaman zaman dillendirilir 
ama biz bu konuda kararlıyız ve elimizden 
gelen gayreti gösterip hedeflerimize ulaş-
mak istiyoruz” şeklinde konuştu.  n İHA
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