
Haziran’da 2 bin 
843 konut satıldı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge 
Müdürlüğü 2018 yılı Haziran ayı Konut Satışı 

İstatistiklerine göre Konya’da 2018 yılı Haziran 
ayında 2 bin 843 konut satıldı. n SAYFA 3’TE

Meram’la herkes 
ev sahibi olacak

05 Başkan Oğuz’dan 
esnaflara ziyaret 06 Cinayet nedeni 

müzik tartışması! 14 Hobi bahçesinde
ekilenler biçiliyor

KANSIZLIĞA KARŞI 
NELER YAPILMALI?

KOMİSYONLARDA 
13 KONYALI VEKİL

YATIRIMLARIN 
194’Ü BİTTİ 

ELİMİZİ TAŞIN 
ALTINA KOYACAĞIZ

Kandaki alyuvar 
hücresine oksijen 
taşıyan hemoglobin 
seviyesinin olmasının 
gerekenin altına 
düşmesiyle ortaya çıkan, 
kansızlığın belirtileri ve 
tedavi yöntemi ile ilgili 
uzmanlar dikkat çeken 
konulara değiniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyelik-
lerine Yapılan Seçime Dair Karar Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre AK Parti’den 9, MHP’den 2, 
CHP ve İyi Parti’den 1’er kişi olmak üzere 13 Konya 
Milletvekili komisyonlarda yer aldı.

Konya’nın 2018 yılı yatırım programında bulunan ve 
15 milyar 594 milyon TL olan 1183 projenin 194’ü 
tamamlandı,718 proje üzerinde çalışmalar sürer-
ken 179 proje ihale aşamasında 92’sine ise henüz 
başlanamadı.

MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, 
Türkiye’nin ikinci 
500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesine 
giren Konyalı 
firmaları tebrik etti. 
Okka, iş dünyası 
olarak üretmeye 
devam edecekle-
rini vurguladı.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Hayvancılığa
3.8 milyar lira!

Rögar kapakları 
çalınamayacak

Çobanlara karavan dağıtımı 
töreninde konuşan AK Parti 
Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, “2002’de 83 milyon 
lira olan hayvancılık desteğini, 
2017 yılında 3.8 milyar liraya 
yükselttik” dedi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Musalla Bağları Mahallesi, 
Dereboyu Sokak’taki çalınan 
rögar kapaklarının yerine, 
asfalta sabitlenen ve yerinden 
çıkmayan yeni rögar kapakları 
takılıyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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16 ve daha büyük 
yaştaki aracını 

hurdaya ayıranlara 
ÖTV indiriminin 

yapıldığı ‘hurda araç 
teşviki’ düzenlemesi, 
sıfır araç piyasasına 

hareket kazandırdı

HURDA ARAÇLA
SIFIR TALEBİ ARTTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Koyuncu Fiat Otomobil Satış Müdü-
rü Murat İçil, hurda teşvik indirimine 
talebin arttığını söyledi.  2019 yılının 
Aralık ayına kadar kampanyanın 
devam edeceğini vurgulayan İçil, 
“Kampanya başlayalı yaklaşık 2 ay 
oldu, bu süreç içerisinde önceki ay-
lara göre talep oldukça fazlalaştı” 
dedi.

ALINAN KARAR 
OLDUKÇA DOĞRU

Çelik Motorlu Araçlar Renault ve 
Dacia Satış Müdürü Bülent Tutar da,  
hurda araç teşvik düzenlemesinin 
araç piyasasının hızlanması açısın-
dan son derece doğru bir uygulama 
olduğunu dile getirdi. Tutar, ek ola-
rak kendilerinin de özel kampanya-
lar yaptıklarını, sıfır araç piyasasının 
hareketli geçtiğini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 17’DE

Araçlar sıfırlanıyor!

Camilerimiz çocuk
sesiyle yankılanmalı

Konya Büyükşehir Belediyesi GENÇ KOMEK Yaz Okulu’ndaki öğrencilere 
yönelik düzenlediği Kent Ormanı’na kurulan yaz kampında hem eğlenen 
hem de öğrenen çocuklara buluşmaları da düzenleniyor. Yaz kampındaki 
öğrencilerle buluşan İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, çocukların seslerinin 

camilerde yankılanması gerektiğini vurguladı. n HABERİ SAYFA 5’TE

‘Ekonomik saldırılar 
bertaraf edilecek’

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen, “Anadolu Liderlik 
Modeli” projesi eğitim programları devam ediyor. Eğitim programları 

kapsamında konuk olan TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, darbe ve darbe girişimlerinin ekonomiye 

yansımalarını masaya yatırdı. n HABERİ SAYFA 17’DE

Milli savunmaya 
sanayiciler destek vermeli

Daha önce Aselsan ve FNSS gibi ana sanayilere iş gezisi düzenleyen KSO Savunma ve Havacılık Kümesi, şimdi de 70’den fazla 
sanayiciyle Ankara ve Kırıkkale’deki Roketsan ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKE) çıkarma yaptı. KSO Başkanı Kütükcü, 

“Savunma sanayinden daha fazla pay almak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram ilçesinde kentsel dönüşüm uygulanan 
alanlara kurulacak yapı kooperatifleriyle her gelir 

grubuna yönelik konutlar üretilerek herkesin 
ev sahibi olması planlanıyor. n SAYFA 5’TE
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İl Koordinasyon Kurulu’nun 
2018 yılı 3. toplantısı, Vali Yakup 
Canbolat başkanlığında gerçek-
leştirildi. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi yeni Meclis salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya; Konya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Hasan Kılca, İlçe Kayma-
kamları, Belediye Başkanları, Üni-
versitelerden temsilciler, kalkınma 
ajanslarının başkanları ile yatırımcı 
kamu kurum ve kuruluşların Bölge 
ve İl Müdürleri katıldı. Vali Yakup 
Canbolat toplantının açılış ko-
nuşmasında Konya yatırımlarının 
son durumuyla ilgili kısa bir de-
ğerlendirme yaptı.  Yatırımcı ku-
ruluşlardan alınan dönem izleme 
raporunun verilerini paylaşan Vali 
Canbolat, “2018 yılı yatırım prog-
ramında 1183 proje bulunuyor. Bu 
projelerin toplam bedeli 15 milyar 
594 milyon TL. 2018 yılı toplam 

ödenekleri ise 4 milyar 150 milyon 
TL. 30 Haziran 2018 tarihi itibariy-
le bu ödenekler toplamının 1 mil-
yar 604 milyon TL’si harcanarak 
yüzde 39’luk nakdi gerçekleşme 
sağlanmıştır. 1183 yatırım proje-
sinden 194 adeti bitirilmiş, 718 
adeti üzerinde çalışmalar sürmek-
te olup, 179 adeti ihale aşamasın-
da 92’sine ise başlanamamıştır. 
Başlanamayan projelerin etüt ve 

kamulaştırma çalışmaları ile iha-
le hazırlıkları devam etmektedir” 
dedi. 
PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI 

Devam eden projelerin sek-
törel dağılımıyla ilgili de bilgi ve-
ren Vali Canbolat, sözlerine şöyle 
devam etti, “Tarım sektöründe 
96 adet, madencilik sektöründe 4 
adet, enerji sektöründe 34 adet, 
ulaştırma sektöründe 184 adet, 

eğitim sektöründe 263 adet, sağ-
lık sektöründe 16 adet, imalat 
sektöründe 19 adet, diğer kamu 
hizmetleri sektöründe 567 adettir. 
Biten projeler tarım sektöründe 6, 
madencilik sektöründe 4, enerji 
sektöründe 2, sağlık sektöründe 
3, ulaştırma sektöründe 27, eğitim 
sektöründe 26 ve diğer kamu hiz-
metleri sektöründe ise 126 adet-
tir.”  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Musalla Bağları Mahallesi, De-
reboyu Sokak’taki çalınan rögar ka-
paklarının yerine, asfalta sabitlenen 
ve yerinden çıkmayan yeni rögar ka-
pakları takıldı. Geçtiğimiz haftalar-
da kimliği belirsiz kişiler tarafından 
kapakların çalınması, vatandaşlar 
içinde tehlike arz etmişti. Her gün 
defalarca üzerine basıp geçilen rögar 
kapaklarının çalınmasından şikâ-
yetçi olan sokak sakinleri, belediye 
yetkililerinden yardım istedi. Yetki-
liler ise çalınan kapakların yerleri-

ni tespit ederek, asfalta sabitlenen 
ve yerinden hareket etmeyen yeni 
nesil rögar kapaklarını taktı. Rögar 
kapaklarının şehrin altyapısının en 
önemli parçalarından biri olduğunu 
ifade eden vatandaşlar, yetkililere 
teşekkür ederek, yere sabitlenen 
kapaklarında çalınmaması açısın-
dan iyi olduğunu vurguladı. Ayrıca 
vatandaşlar, hırsızlık olaylarına karşı 
şehirdeki bütün eski rögar kapak-
larının yenisiyle değiştirilmesini de 
istedi. n HÜSEYİN MENEKŞE

Rögar kapakları 
asfalta sabitleniyor!

Musalla Bağları Mahallesi, Dereboyu Sokak’taki çalınan rögar 
kapaklarının yerine, yeni nesil asfalta sabitlenen rögar kapakları takıldı.

Konya’nın 2018 yılı yatırım programında bulunan ve 15 milyar 594 milyon TL olan 1183 projenin 194’ü ta-
mamlandı,718 proje üzerinde çalışmalar sürerken 179 proje ihale aşamasında 92’sine ise henüz başlanamadı 

194’ü bitti, 718’i sürüyor

 İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı 3. toplantısı, Vali Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna 
göre AK Parti’den 9, MHP’den 2, CHP ve İyi Parti’den 1’er kişi olmak üzere 13 Konya Milletvekili komisyonlarda yer aldı 

Komisyonlarda 13 Konyalı vekil

Tahir Akyürek

Abdullah Ağralı Selman Özboyacı Mustafa Kalaycı Esin Kara Abdüllatif Şener Fahrettin Yokuş

Ziya Altunyaldız Orhan Erdem Halil Etyemez Hacı Ahmet Özdemir Leyla Şahin Usta Gülay Samancı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ko-
misyonları Üyelikleri ve Komis-
yonların kendi içlerindeki görev-
lendirmeleri gerçekleştirilmişti. 
Yapılan Seçime Dair Karar ise 
dün Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Konya milletvekillerinden 13’ü 
TBMM’de oluşan çeşitli komis-
yonlarda görev üstlendi. Buna 
göre Adalet ve Kalkınma Partisi 
Konya Milletvekili Tahir Akyü-
rek, “Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu” Başkanlı-
ğına, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Konya Milletvekili Gülay Saman-
cı, “Adalet Komisyonu” Sözcülü-
ğüne, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
“Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu” Sözcülüğüne, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Kon-
ya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
“İnsan Haklarını İnceleme Ko-
misyonu” Sözcülüğüne,

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Konya Milletvekili Hacı Ahmet 
Özdemir, “Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu” 

Üyeliğine, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Konya Milletvekili Abdul-
lah Ağralı, “Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu” Üye-
liğine, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
“Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos-
yal İşler Komisyonu” Üyeliğine, 
Cumhuriyet Halk Partisi Kon-
ya Milletvekili Abdullatif Şener, 
“Bütçe Komisyonu” Üyeliğine, 
Milliyetçi Hareket Partisi Kon-
ya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
“Bütçe Komisyonu” Üyeliğine, 
Milliyetçi Hareket Partisi Konya 
Milletvekili Esin Kara, “Kamu İk-
tisadi Teşebbüsleri Komisyonu” 
Üyeliğine, İyi Parti Konya Mil-
letvekili Fahrettin Yokuş, “İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu” 
Üyeliğine, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, “Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu” Üyeliğine Adalet ve 
Kalkınma Partisi Konya Milletve-
kili Selman Özboyacı, “Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu” Üyeli-
ğine seçildi.
n SAMİ KAYALAR
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Numan ve Abaka aileleri 
düğün mutluluğu yaşadı

Konya’da Haziran’da
2 bin 843 konut satıldı

Konya’nın tanınmış lezzet 
mekanlarından merhum Köfteci 
Numan Usta’nın torunu Numan 
Dikmen mutlulukların en güzelini 
İsmihan Abaka ile hayatını birleş-
tirerek yaşadı.

Kezban ve Mehmet Emin Aba-
ka’nın kızı İsmihan ile Ayşe ve 
Aydın Dikmen çiftinin oğulları Nu-
man’ın Baykara Düğün Salonu’n-
da düzenlenen düğün törenlerini 
her iki ailenin yakınları ile çok sayı-

da davetli katıldı. Dikmen ve Aba-
ka aileleri biricik evlatlarının mutlu 
gününde kendilerini yalnız bırak-
mayan tüm davetliler ile yakından 
ilgilenerek güzel bir misafirperver-
lik örneği sergiledi. Bizlerde mutlu-
luğa giden yolda birlikte adım atan 
İsmihan ve Aydın Dikmen çiftine 
kurdukları yuvada bir ömür boyu 
mutluluklar diler Abaka ve Dik-
men ailelerini tebrik ederiz.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası (KSO), Aselsan ve FNSS gibi ana sanayilere iş gezisi düzenledi. KSO  Baş-
kanı Kütükcü, “Savunma sanayinden daha fazla pay almak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi

‘Savunma sanayi milli mesele’

Daha önce savunma sanayinin 
öncü firmaları Aselsan ve FNSS 
gibi ana sanayilere iş gezisi düzen-
leyen KSO Savunma ve Havacılık 
Kümesi, şimdi de 70’den fazla sa-
nayiciyle Ankara ve Kırıkkale’deki 
Roketsan ile Makine ve Kimya En-
düstrisi Kurumu’na (MKE) çıkarma 
yaptı. Roketsan ve MKE gezilerine 
sanayicilerle birlikte katılan Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
cü, Konya’nın savunma sanayinden 
daha fazla pay alması için çalışmaya 
devam edeceklerinin altını çizdi. 

Konyalı sanayiciler ilk ziyaretle-
rini Roketsan’ın Elmadağ’da bulu-
nan tesislerine yaptı. Ziyarette Ro-
ketsan’ın çalışmaları hakkında bilgi 
veren Roketsan Pazar Geliştirme 
Yetkilisi Şükrü Erinç Özer, 2 bin 500 
çalışanlarının olduğunu ve bunun 
yüzde 52’sini mühendislerin oluş-
turduğunu söyledi. 900 mühendisin 
Ar-Ge alanında faaliyet gösterdiğini 
ifade eden Özer, “Roketsan Türki-
ye’de Ar-Ge Personeli İstihdamı ve 
Ar-Ge Proje Kapasitesi alanlarında 
geçtiğimiz sene ödül almıştır. Ar-
Ge’ye ne kadar yatırım yapan bir 
şirket olduğumuzu personel sayımız 
da gösteriyor” dedi. 4 yıllık cirola-
rının yüzde 36’sını ihracattan elde 
ettiklerini ifade eden Özer, 7 ülkeye 
ihracat gerçekleştirdiklerini ve 26 
ülkeyle ihracat görüşmeleri yaptık-
larını dile getirdi. 
“ROKETSAN, KONYA İLE DAHA FAZLA 

ÇALIŞMAK İSTİYOR” 
Roketsan’ın dışarıdan yaptığı te-

darik süreçleri ile ilgili bilgi veren Te-
darik Direktörü Ali Şarlak ise, 2017 
yılında 15 bin 292 sözleşme yaptık-
larını, bunun 13 bin 336’sının yerli 
firmalar ile olduğunu, 2018 yılı içe-
risinde de yerli firmalar ile 4 bin 677 
sözleşme yaptıklarını, bunun da 70 
bin kalem ürün anlamına geldiğini 
ifade etti. Tedarikçi firma sistemine 
bu yıl 221 yeni firma daha ilave et-
tiklerini söyleyen Şarlak, “Roketsan 
ile savunma sanayi ile çalışmak çok 
titiz ve kontrollü bir çalışma gerek-
tiriyor. Biz yurt içinde sanayicilerin 
ürettiği hiçbir malı kendimiz üret-
miyoruz. Bizim tedarikçimiz olmak 
isteyen firmalar sistem üzerinden 
kayıt yaptıktan sonra, onları makine 
yeterliliği, iş gücü ve teknik bilgi alt 
yapısı, mali bilgileri, paketleme, sev-
kiyat bilgileri, planlama ve doküman 
yönetimi, satın alma faaliyetlerini 
nasıl kontrol ettiği, ölçüm ve test 
ekipmanlarını da inceleyen bir de-
netleme sürecinden geçiriyoruz. Bu 
denetimden 100 üzerinden 75 puan 
alan firma sistemimize dahil oluyor. 
Bu uygulamanın gelişmiş ve tüm 
savunma sanayini kapsayan dene-
timinin Savunma Sanayi Başkanlığı 
EYDEP Programında da yapılması 
ve mutlaka üye olunması yararlı ola-
caktır” şeklinde konuştu. 

Son yıllarda 96 Konya firması ile 
çalıştıkları bilgisini paylaşan Şarlak, 
bu sayının artmasını arzu ettiklerini 
ve geri dönüş bekledikleri Konyalı 
firmalar olduğunu dile getirdi. 

“Sanayicilerin savunma sanayi-
ne ilgisi her geçen gün artıyor” 

Daha sonra konuşan Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
cü de, savunma sanayinin milli bir 
mesele olduğunu, sanayicilerin de 
bu meseleye destek vermesi gerek-
tiğini ifade etti. Konya Sanayi Odası 
olarak, Konyalı sanayicilerin savun-
ma sanayine daha yakın olması, 

iş birlikleri geliştirmesi için çeşitli 
çalışmalar yürüttüklerini aktaran 
Kütükcü, “2015-2017 yıllarında iki 
defa Savunma Sanayi Zirvesi ger-
çekleştirdik, bu yıl da 3.’sünü ger-
çekleştireceğiz. Bununla beraber 
savunma sanayi ana firmalarını zi-
yaret programı başlattık ve ilk olarak 
Aselsan ile FNSS firmalarını ziyaret 
ettik. Bugünkü Roketsan ve MKE 
ziyaretlerimize daha yoğun bir ilgi 
oldu sanayicilerimizden. İki otobüs 
ile bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. 
Artan bu ilgi bizi fazlasıyla memnun 
etti” dedi. 
“YETKİNLİKLERİMİZ İLE ROKETSAN’A 

DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR” 
Savunma sanayinin stratejik bir 

sektör olduğunu, devletimizin bu 
konuda dışa bağımlılığı azaltmak 
ve kabiliyetini geliştirmek için özel 
çalışmalar yürüttüğünün altını çi-
zen Kütükcü, şunları söyledi: “Bizim 
de Konya’da sanayi alt yapımızı ve 
kabiliyetimizi savunma sanayinde 
kullanabilmek için bu çalışmaları 
yakından takip etmemiz gerekiyor. 
Bu çalışmalar, sadece ziyaretler ile 
kalmamalı. Ziyaretlerde oluşturu-
lan ilişkiler kalıcı iş ilişkilerine ve 
iş birliklerini dönüştürülmeli. Bu 
konudaki ısrarımızı sürdürmemiz 
gerekiyor. Biz sizler için karşılıklı iş 
birliği kıvılcımı oluşturmaya gayret 
ediyoruz. Savunma sanayi, firma-
larımızı, firmalarımızın çalışma bi-
çimini ve üretim alışkanlıklarını di-

sipline eden, geliştiren ve bize kalıcı 
fayda sağlayan, stratejik ve önemli 
bir sektör. Bu özellikler beraberinde 
bazı zorlukları da getiriyor. Sabırla 
ve azimle bu zorluklarla mücadele 
edilmesi gerekiyor. Bu eşiği aştıktan 
sonra önümüzde inanılmaz ufuk-
lar açılıyor. Her birimizin farklı yet-
kinlikleri var. Roketsan ile iletişim 
halinde olup, bu yetkinliklerimiz ile 
destek olmamız lazım.” 
“MKE’NİN İHALELERİNİ TAKİP EDİN” 

Roketsan ziyaretinin ardından 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru-
mu’nun Silah Fabrikası’na geçen 
Konyalı heyet, fabrikada inceleme 
gezisi yaparak, üretilen silahları ya-
kından inceleme fırsatı buldu. He-
yet, fabrikada yapılan üretimler hak-
kında Fabrika Müdür Yardımcısı Ali 
Gümüş’den bilgi aldı. Fabrikalarının 
80 yıla yakın zamandır hafif silah 
üretimi gerçekleştirdiğini söyleyen 
Gümüş, milli piyade tüfeğinin de 
üretimini kendilerinin yaptığını dile 
getirdi. Fabrika olarak alüminyum 
ve çelik malzemelerin tedarikinde 
alt yüklenicilerden faydalandıklarını 
ifade eden Gümüş, “Biz alt yükle-
nici sayımızı artırmak istiyoruz. Ku-
rumumuzun yaptığı ihaleleri sizler 
de takip edin. Biz her zaman teknik 
destek vermeye hazırız. Bizim için 
önemli olan zamanında ve teknik 
şartnameye uygun ürünlerin olma-
sı” dedi. Gümüş, MKE’nin internet 
sitesinin takip edilerek, buradan iha-

leler hakkında bilgi alınabileceğini 
sözlerine ekledi. 

“MKE’DE KONYA’NIN ÜRÜNLERİNİ 
GÖRMEK MUTLU ETTİ” 

Fabrikalarının kapısını Konyalı 
sanayicilere açtıkları için Gümüş’e 
teşekkür eden KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü de, silah üretiminde Kon-
ya’nın da büyük bir bilgi birikimine 
sahip olduğunu söyledi. Kütükcü, 
“Fabrika içerisindeki namlu, meka-
nizma üretimi ve montaj hatlarını 
gezdik. Bazı Konyalı firmalarımızın 
ürünlerinin kullanıldığını gördük. 
Bu bizi mutlu etti. Heyetimiz içeri-
sinde silah parçaları üretimi yapan 
farklı firmalarımız var. Konyalı sa-
nayicilerimizin MKE ile daha fazla iş 
birliği yapmasını istiyoruz. Bu konu-
da sorumluluk almaya hazırız” diye 
konuştu. 

Konyalı sanayicilerin son durağı 
ise MKE’nin Ağır Silah ve Çelik Fab-
rikası oldu. Fabrika Müdürü Gündüz 
Güler’den fabrika hakkında bilgi 
alan heyet, daha sonra MKE’nin 10 
fabrikası ve iki işletmesinde dışarı-
dan temin edilen ürünlerin sergisini 
gezdi. 

Ziyaretlere Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükcü, Başkan 
Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hıfsı Soyde-
mir, Veysel Yaman, Fatih Olgun ile 
70’den fazla sanayici ve firma tem-
silcisi katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2018 yılı Haziran ayı Konut Satışı 
İstatistiklerinden “Konya ili, konut 
satışı” konusunda bir basın bülteni 
hazırladı.

TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek tarafından yapılan açık-
lamaya göre Konya’da 2018 yılı 
Haziran ayında 2 bin 843 konut 
satıldı. 

“2018 yılı Haziran ayı itibariyle 
Konya ilinde toplam konut satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 41,8 artarken ve bir önceki aya 
göre yüzde 0,8 oranında azalarak 2 
bin 843 adet oldu. Konya ili 2 bin 
843 konut satışı ile Türkiye gene-
lindeki toplam konut satışlarından 
yüzde 2,4 pay alarak 9’uncu sıra-
da yer aldı” diyen Bedlek, “Türki-
ye genelinde konut satışları 2018 
Haziran ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 22,4 oranında 
artarak 119 413 oldu. Konut sa-
tışlarında, İstanbul 20 547 konut 
satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek 
paya sahip oldu. Satış sayılarına 
göre İstanbul’u, 12 078 konut sa-
tışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 
888 konut satışı ve yüzde 5,8 pay 
ile İzmir izledi. Konut satış sayısı-
nın düşük olduğu iller sırasıyla 13 
konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 
konut ile Bayburt oldu.  2018 yılı 
Haziran ayında Konya’daki ipotekli 
konut satışı sayısı 959 adet olmuş-
tur  2018 yılı Haziran ayında Kon-
ya ilinde satılan konutların yüzde 
33,7’si ipotekli olarak satıldı ve 
ipotekli satış oranının en fazla ol-
duğu iller sıralamasına göre 66’ncı 

sırada yer aldı. Konya’da 2018 yılı 
Haziran ayı itibariyle bir önceki yı-
lın aynı ayına göre ipotekli satılan 
konut sayısı yüzde 59,3 oranında 
arttı..  Türkiye genelinde ipotekli 
konut satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 35,3 oranında 
artış göstererek 47 648 oldu. Top-
lam konut satışları içinde ipotekli 
satışların payı yüzde 39,9 olarak 
gerçekleşti. İpotekli satışlarda İs-
tanbul 7 794 konut satışı ve yüzde 
16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam 
konut satışları içerisinde ipotekli 
satış payının en yüksek olduğu il 
yüzde 84,6 ile Hakkari oldu.

2018 Haziran ayında Konya’da 
diğer satış türleri sonucunda 1 884 
konut el değiştirdi

Konya ilinde 2018 yılı Haziran 
ayı itibariyle bir önceki yılın aynı 
ayına göre diğer satış türleri so-
nucunda el değiştiren konut sayı-
sı yüzde 34,3 oranında arttı. Aynı 
dönemde Konya ili toplam konut 
satışları içindeki diğer konut satı-
şı payı (yüzde 66,3) sıralamasına 
göre 16’ncı sırada yer aldı. 2018 
Haziran ayında Konya’da satılan 
konutların 1 475 adedi ilk defa sa-
tılırken, 1 368 konut ise ikinci el 
konut satışı ile el değiştirdi. TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden ya-
pılan açıklamaya göre, Konya’da 
toplam konut satışları içinde ilk sa-
tışların payı yüzde 51,9 iken; ikinci 
el satışlarının payı ise yüzde 48,1 
olarak gerçekleşti. Türkiye gene-
linde ise konut satışları içinde ilk 
satışın payı yüzde 47,8, ikinci el sa-
tışlarının payı ise yüzde 52,2 oldu” 
bilgisini verdi.   n EMİNE ÖZDEMİR 



REFERANSLAR:  https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/kansizligi-onleyen-5-onemli-faktor/ - http://ailehekimi.medicine.ankara.edu.tr/files/2015/02/Yeti%C5%9Fkinlerde-Demir-Eksikli%C4%9Fi-Anemisi.pdf

Dünya nüfusunun 1/4 ‘den fazlasının kansızlık ile başı dertte… 
Günümüzde Her Yaş Grubunun

Sıklıkla Karşılaştığı Kansızlık Neden olur?
Kandaki alyuvar hücresine oksijen taşıyan hemoglobin seviyesinin olmasının gerekenin altına düşmesiyle 

ortaya çıkan, kansızlık ya da literatürlerde geçen ismi ile Anemi hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemi neler?
Kansızlığın Belirtileri Neler?
• Yorgunluk ve halsizlik
• Nefes darlığı ve nabızda hızlanma 
• Nabızda hızlanma
• Tırnaklarda şekil bozukluğu, saçlarda dökülme
ve ağız kenarında çatlaklar
• Toprak ve buz yeme hissi 
• Cilt solgunluğu
• Konsantrasyon bozukluğu
• Baş ağrısı
• Ellerde ve ayaklarda uyuşma
• Sinirlilik hali
• Kulakların uğuldaması

Kansızlığa Karşı 
Neler Yapmalı?

• Karaciğer, kırmızı et, balık gibi hayvansal 
besinleri düzenli olarak tüketilmelidir.

• İçeriğinde C vitamini yüksek olan meyve 
ve taze sıkılmış meyve sularını içecek 
olarak tercih edilmelidir. Çay ve kahve 
tüketimi sınırlandırılmalıdır.
• Demir eksikliği durumunda 
uygun tedavinin yapılması, doktor 
kontrolünde tablet ya da iğne ile eksik 
olan değerlerin yerine konulması 
gerekir. 

• Vücudun alyuvarları üretebilmesi 
için folik aside ihtiyacı vardır. Folik asit 

yetersiz olduğunda kan hücresi üretimi 
azalmakta ve kansızlık sorun olmaktadır. 

Vücuttaki folik asit düzeyinin kontrol edilmesi, 
eksikliği durumunda gerekli tedavinin yapılması 

gerekir.
• Alyuvarların kemik iliğinden üretilmesi için B12 
vitamini gerekmektedir. B12 vitamininin eksikliği 
kansızlığa yol açmaktadır. B12 vitamini emiliminin olması 
için pankreas, mide ve ince bağırsağın fonksiyonlarının 
normal olması gerekmektedir.

Anemi kan hücrelerinin eksikliği sonucu 
oluşan kansızlık tablosudur. Kansızlık 
özellikle büyüme gelişme geriliği, öğrenme, 
zeka ve okul başarısında düşmeye neden 
olduğundan giderek büyüyen bir 
toplumsal sorun haline gelmektedir. 
Kansızlıktan en çok hamileler, 
bebekler, okul çağı çocukları ve gençler 
etkilenmektedir. Kansızlık birçok 
sebebe bağlı olabilir. Ülkemizde en 
sık görülen kansızlık sebebi demir ve 
vitamin eksikliğidir. Demir ve vitamin 
eksikliğinin ise en büyük sebebi 
dengesiz ve düzensiz beslenmedir. Bunun dışında 
gereksinim artması, ender olarak da kanamayla 
demir kaybının olmasıdır. Genellikle alınan demir ile 
gereksinim arasında dengesizlik söz konusudur.

Demirin vücuttaki en önemli görevi “hemoglobin” 
yapımıdır. Hemoglobin, kanımızdaki alyuvarlarda 
bulunur ve tüm dokuların yaşaması için gerekli 
olan oksijeni taşıma işlemini gerçekleştirir. Diğer 
bir deyişle, oksijen yaşantımız için ne kadar önemli 
ise oksijenin kullanılabilmesi içinde demir o kadar 
önemlidir. Demir, insan vücudunda toplam 4 gr kadar 
bulunmasına karşın, biyolojik yönden oldukça önemli 
ve eksikliğinde ciddi sorunlara yol açan bir elementtir.

En iyi demir emilimi aç karnına olmasına rağmen 

pek çok insan buna katlanamaz ve gıda ile almak 
ister. Süt ve sütlü mamuller demir emilimini 
engelleyeceğinden ilaç ile birlikte alınmamalıdır. C 

vitamini demir emilimini artırır.
Beslenmedeki B12 vitamini azlığı ya 

da emilim problemlerinden dolayı ortaya 
çıkan B12 vitamini eksikliği de kansızlığa 
neden olabilir. Yetersiz B12 alımı en sık 
vejeteryanlarda görülmektedir. Benzer şekilde 
folik asit eksikliği de kansızlığa neden olabilir.

Kansızlığın şiddetine ve süresine bağlı 
olarak; çarpıntı, solukluk, çabuk yorulma, 
halsizlik, konsantrasyon azalması, baş ağrısı, 

nefes darlığı, uykuya meyil, baş dönmesi, çocuklarda 
huzursuzluk, iştahsızlık, okul başarısında düşme gibi 
belirtileri vardır. Hamilelerde ve çocuklarda kansızlık 
büyüme ve gelişmeyi bozar. 

Bu tip şikayetleri olan kişiler mutlaka bir hekime 
danışmalı ve teşhis konmalıdır. Altta yatan sorun 
belirlendiktan sonra da tedavisine başlanmalıdır. 
Demir ya da vitamin eksiliğine bağlı kansızlıklarda 
beslenmenin düzenlenmesi ve bu eksikliklerin 
giderilmesi ile kansızlık tedavi edilebilmektedir.

Kaynaklar:
 • http://enfeksiyonhastaliklari.com/anemi/?print=pdf
 • https://www.medikalakademi.com.tr/demir-eksikligi-kansizlik-anemi-nedenleri-
belirtileri-ve-tedavisi/
 • http://ankara.baskenthastaneleri.com/brosur/pdf/nutrisyonel-anemiler.pdf

Zade Vital
Demir ve Prebiyotik İçeren 

Takviye Edici Gıda

Zade Vital 
B12 Vitamini İçeren
Takviye Edici Gıda

Değerli okuyucular,
Bu hafta sizler için, 

çocuklarda demir eksikliğinden 
kaynaklanan kansızlık konusu-
na değinmek istiyorum. 

Demir eksikliğinden kay-
naklanan kansızlık, neredeyse 
tüm yaş gruplarının özellikle de 
6-24 aylar arasındaki bebek ve 
çocukların karşılaştığı durum-
dur.  Ergenlik çağı, her iki cins-
te demir gereksiniminin arttığı 
ve buna bağlı kansızlığın sık 
görüldüğü bir başka dönemdir.  

Nedenlerine göz atacak olur isek;
3 Düşük sosyo-ekonomik düzey
3 Çocuk yaşının küçük olması 
3 Paraziter hastalıklar(Paraziter organizmaların neden 

olduğu enfeksiyon veya enfestasyonlar)
3 Enfeksiyon 
3 Demir eksikliği 
3 Talasemi taşıyıcısı olma (Akdeniz anemisi)
3 Profilaktik demir almama (hastalıktan koruyucu)
Eğer çocuğunuzda aşağıdaki bulgulardan birkaçına rastlı-

yor iseniz mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz.
3 Anemiye bağlı deri (özellikle avuç içlerinde) ve muko-

zalarda solukluk, takipne ve taşikardi, 
3 İştahsızlık, halsizlik, huzursuzluk, dikkat eksikliği, 

hiperaktivite sendromu, irritabilite, büyüme geriliği, kognitif 
ve entellektüel fonksiyonlarda gerilik, uyku bozuklukları ve 
nefes tutma nöbetleri 

3 Tırnak ve saçlarda kolay kırılma, kaşık tırnak, ağız 
mukozasının iltihabı, dilde enflamatuar, düz ve parlak dil

Peki, çocuklarımızı demir eksikliğinden kaynaklanan 
kansızlıktan korumak için neler yapmalıyız?

3 Anne sütü ile beslenme önemlidir. Doğumdan sonraki 
ilk 4–6 ay anne sütü yeterlidir. 

3 Altı aydan sonra, anne sütünün yanında, demirden 
zengin içerikli ek gıdalarla beslenme önerilmektedir. Bu yaşta 
anne sütü alamayan bebeklerin, ek gıdanın yanında demirden 
zengin formüla mama ile beslenmelidir.

3 Doğumdan sonra doktor kontrolü ve önerisi ile demir 
içeren damlalar başlanmalı, 1 yaşına kadar demir profilaksisi-
ne devam edilmesi önerilmektedir. 

3 Günlük inek sütü tüketimi 2 su bardağı olmalıdır. 
Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle…

Referans: http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/4572/201-208_
pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y - http://www.thd.org.tr/thdData/Books/94/
bolum-ii-cocuklarda-demir-eksikligi-anemisi-tani-ve-tedavi-kilavuzu.pdf

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Cevap: Kansızlık özelikle bayanlarda ve çocuklarda 
sık görülen bir sorun olarak  karşımıza çıkmakta. 
Et ve et ürünlerini düzenli alan kişilerden daha az 
rastlıyoruz. Fakat eğer bağırsak florası ile sorun 
bulunuyorsa demiri  gıdalar ile alsa bile emilim 
gerçekleşemeyebiliyor. 
Demir ne yazık ki diğer bazı mineraller gibi rastgele 
alınabilecek bir özelliğe sahip değil. Azlığı nasıl 
sıkıntı oluşturuyorsa fazla alınması da vücut için 
sorunlara neden olabilmektedir. O nedenle mutlaka 

gerekli tahlillerin yapılmış olması ve doktor tavsiye 
ile alınması öneriliyor.
Demir ürünü kullanması gereken kişiler demir 
preparatlarının kendilerine has bazı özelikleri 
nedeniyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bunlar; 
kabızlık, gaz, mide yanması, sıvı formlarında 
dişlerde siyahlaşma gibi. Bu nedenle eğer bir demir 
kullanacaksanız mide ve bağırsak sisteminizde 
soruna yol açmayacak, dişlerde siyahlaşmaya neden 
olmayan özel formları tercih etmenizde fayda var.

Kansızlık nedir? Kansızlıkta demir takviyesi alırken nelere dikkat edilmeli?
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Çumra Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Oğuz, 2014 mahalli ida-
reler seçimlerinde Birlikte yönetiyo-
ruz sloganıyla yola çıkmıştı. Başkan 
Oğuz bu kapsamda düzenli olarak 
esnaf ziyaretleri yaparak zaman 
zaman ise esnaflarla sabah kahval-
tısında biraraya gelerek ilçeye yapı-
lan yada yapılacak olanları istişare 
etmeye devam ediyor.  

Esnaf ziyaretleri sırasında Çum-

ra Belediye Başkan Dr.Mehmet 
Oğuz Esnafların dertlerini sıkıntıları 
dinlemeye ve ilçeye yapılan yatı-
rımlardan memnun olup olmadık-
larını, yeni yapılmasını istedikleri 
bir yatırım olup olmadığını sordu. 
Vatandaşlardan gelen cevaplar ise 
ilçe adına Belediye Başkanı Oğuz’u 
memnun etti. Vatandaşlar, “Hizmet 
noktasında Çumra Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz’un çalışkanlığı ve 

gayretinden oldukça memnunuz 
Çumra’mız başkanımız sayesinde 
Hükümetimizden, Büyükşehir Be-
lediyesinden ve Çumra Belediye ola-
rak büyük hizmetler getirtti ve yaptı. 
Çumra tarihinin en iyi yatırımını bu 
dönemde aldı” ifadelerini kullandı. 

Ziyaretler sırasında konu Cum-
hurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçim-
lerine geldiğinde ise Dünya Lideri 
bir Cumhurbaşkanına sahip olmak-

tan Allah’a hamd olsun çok mutlu-
yuz, Allah Cumhurbaşkanımız sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan 
eksik etmesin duaları dikkatlerden 
kaçmadı. Oğuz, “Düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz 
devam edecek 53 mahallemiz var, 
hizmetlerimiz aralıksız olarak de-
vam ediyor, etmeye de devam ede-
cek” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘15 Temmuz travmasını 
üzerimizden atmalıyız’

‘Kalkışmanın 
2. Yıldönümünde 
FETÖ Yapılanma-
sı’nı Konya Aydınlar 
Ocağı’nda anlatan

NEÜ Sosyal 
Bilgiler Fakültesi 
İktisat Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Acar, 
“15 Temmuz 2016 
tarihi, hiç şüphesiz 
Türk tarihinin kırıl-
ma noktalarından 
biri” dedi. 

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen Selçuklu Salı Sohbet-
leri’nde, bundan iki yıl önce bir hain 
kalkışmaya şahit olduğumuzu ve 
hiç ummadığımız yerden darbe gi-
rişimi gördüğümüzü belirten Prof. 
Dr. Mustafa Acar,“Ama aynı gece 
şimdiye kadar yapılan darbe ve 
darbe girişimlerinin intikamını alır-
casına bir milletin şahlanışına şahit 
olduk. 15 Temmuz demokrasimi-
ze, milli birlik ve beraberliğimize 
sahip çıktığımız, millet olma şuu-
runu yeniden âdeta idrak ettiğimiz 
bir geceye tanık olduk. Bu anlamda 
15 Temmuz bizim aynı zamanda 
tarihimizin en parlak noktaların-
dan bir tanesi. Unutulmaması ve 
unutturulmaması gereken gün-
lerden birisi olarak kayıtlara geçti” 
dedi. FETÖ nedir? Kaç boyutlu bir 
varlıktır? Ve nasıl bir yapıyla karşı 
karşıya olduğumuzu ifade ettikten 
sonra cemaatten paralel yapı yapı-
lanmasına, oradan terör örgütüne 
evrilen süreci hakkında bilgi veren 
yazar Mustafa Acar, “Cemaat dev-
letten ve toplumdan neden destek 
gördü, teveccüh gösterdi?” soru-
sunu değindikten sonra FETÖ’nün 
günah galerisinden misaller verdi. 
FETÖ’nün hem siyasi anlamda 
yaptığı yanlışlar hem de itikadi 
anlamda sorgulanması, şiddetle 
eleştirilmesi gereken taraflarına 
temas eden Acar, FETÖ olayının 
15 Temmuz ihanet girişiminin ve 
ardından yaşanan travmanın Tür-
kiye’ye neler kaybettiğine, bize 
neye mal olduğuna değindi. FETÖ 
ile mücadele bağlamında yapılma-
sı ve yapılmaması gereken husus-
lar üzerinde duran Acar, “Yapılan 
hataların bir kısmı bende dahil ol-
mak üzere binlerce insanı mağdur 
etmiş vaziyette. Umuyorum ki tez 
zamanda kafayı toparlarız, yaşanan 
mağduriyetlere bir son veririz. Zira 
bu yapıyla alakası olmayan binler-
ce insan olağanüstü halin (OHAL) 
kendilerine sağladığı olağan üstü 
sorgusuz sualsiz tanınmış yetkileri 
suiistimal ederek kişisel hesapları-
nı FETÖ üzerinden gören kifayetsiz 
muhterislerin kurbanı olan binler-
ce insan var” diye konuştu. 

15 TEMMUZ’DA 
MİLLETİMİZ ŞAHLANDI

FETÖ olayından çıkartılması 
gereken derslerle sohbetini ta-
mamlayan Acar, “15 Temmuz hiç 
şüphesiz Türk tarihinin kırılma 
noktalarından biri. Biz 50 – 100 

yılda yaşanan ha-
diselerden birisini 
bundan iki yıl önce 
yaşadığımız ve bu-
günlerde idrak etti-
ğimiz 15 Temmuz 
hadisesidir. Hem 
bir ihanet girişimi-
ne maruz kalma 
anlamında hem de 
o ihanet girişiminin 
birkaç saatlik halkın 
meydanlara çıkmak 
suretiylekorkusuzca 
ve kendilerini kur-

ban edercesine tankların üzerine 
çıkarak, altına yatarak cesaretlerini 
toplamaları bir milletin şahlanışını 
gördük. O manada 15 Temmuz 
hakikaten Türk tarihinin kırılma 
noktalarından birisi olarak yerini 
aldı” dedi.FETÖ’nün demokratik 
usullerle değil ordudaki, yargıdaki, 
emniyetteki adamları üzerinden, 
yâni bürokrasi üzerinden devleti 
ele geçirmeye çalıştıklarına dikka-
ti çeken Acar, oyunu kurallarına 
göre oynamadıklarını ve meşrui-
yeti halktan almadıkları için de kirli 
siyasette haksız tarafta oldukları-
nın açık bir şekilde görüldüğünü 
söyledi. Dış bağlantılarınında daha 
sonra üst düzey itirafçıların verdik-
leri ifadelerinde ortaya çıktığını, bu 
yapının Moon Tarikatı, Cizvitler ve 
Hasan Sabbah’ın Haşhaşileri gibi 
dünyada ender görülen masonik 
bir örgüt yapılanmasına benzedi-
ğini kaydeden Acar, “FETÖ, sureti 
haktan görünen bir yapı. Bu yapı 
Türkiye’de kuruldu ve büyüdü. İn-
sanları devleti ele geçirme emelin-
den vazgeçirmek lâzım. Hiç kimse-
ye zorla hayat tarzı dayatılmamalı. 
Kısa yoldan devleti kullanarak kö-
şeyi dönme ve zengin olma devri-
ne son verilmeli. FETÖ olayı Tür-
kiye’ye ağır bir bedel ödettirdi. Bu 
bedelin en büyüğü güven erozyo-
nudur. İnsanın insana, Müslüma-
nın Müslümana güveni kalmadı. 
İslâm’a ve Müslümanlara karşı 
güven azaldı, uluslararası olarak 
Türkiye’nin imaj sorunu ortaya 
çıktı. 15 Temmuz’u aşmalıyız. 15 
Temmuz travmasını artık üzeri-
mizden atmalıyız. Suç ve cezalar 
şahsidir. Masumiyet karinesine 
uyulması gerekir. Siyasi otorite 17-
25 Aralık öncesine bakılmayacak 
demişse, kanunlar geriye doğru 
asla yürütülmemeli. Mağdurlar 
ordusu yaratılmamalı. Uluslararası 
hukuk iç hukuktan öndedir. Bizler 
15 Temmuz travmasını üzerimiz-
den atmalıyız. Bizler 15 Temmuz’u 
aşmalıyız. Çünkü hasta psikoloji-
siyle yaşayamayız. Kendini güven-
de hissetmeyen insan asla verimli 
çalışamaz. Yâni bizim Avrupa’dan 
Amerika’dan, dünyanın büyükle-
rinden daha hızlı koşmamız lâzım 
ki, daha çok çalışmamız lazım ki, 
daha icatçı daha yenilikçi olmamız 
lazım ki aradaki mesafeyi kapa-
talım ve dünyanın 10 büyük devi 
arasına girelim.”
n HABER MERKEZİ

Meram ilçesinde kentsel dönüşüm uygulanan alanlara kurulacak yapı kooperatifleriyle 
her gelir grubuna yönelik konutlar üretilerek herkesin ev sahibi olması planlanıyor

Meram’dan ev hamlesi
Meram Belediye Başkanı Fatma 

Toru, ilçenin önümüzdeki 50 yıllık 
süreçte gelişimine yönelik çok bü-
yük bir imar planı yaptıklarını, 50 
milyon metrekareyi bulan 60 ma-
halleyi kapsayan bir planlama ham-
lesine imza attıklarını söyledi. Şu an 
5 bölgede toplam 1,5 milyon met-
rekarelik alanda yürütülen kentsel 
dönüşüm çalışmalarının ilk etabının 
yüzde 98 oranında tamamlandığını 
kaydeden Başkan Toru, Meram Be-
lediyesi öncülüğünde kurulacak yapı 
kooperatifleri aracılığıyla ilçedeki 
konut ihtiyacının da giderileceğini 
söyledi. 

“MERAM’DA EVİ 
LMAYAN KALMAYACAK” 

Yerel yönetimler olarak sadece 
park, bahçe, yol, altyapı hizmetleri 
değil, vatandaşın rahat ve güvenli 
bir şekilde bütçesine de uygun ev-
lerde oturabilmesi için seferber ol-
duklarını vurgulayan Başkan Toru, 
ilk kurulan kooperatif evlerinin 
temelinin 25 Temmuz Çarşamba 
günü törenle atılacağını açıkladı. 

Her gelir grubuna yönelik konut 
üretileceğini, Meram’da herkesin ev 
sahibi olacağını dile getiren Başkan 
Toru şöyle konuştu; “Kentsel dönü-
şüm süreçlerini tamamlarken bölge-
mizin ve şehrimizin gelişmesine pa-

ralel olarak da vatandaşımızın konut 
ihtiyacı üst safhada. Buna yönelik 
sosyal adalet çerçevesinde ve ge-
rekse dinimiz açısından, inancımız 
açısından, hukukumuz açısından 
da her keseden her bütçeye uygun 

konut üretmek üzere belediye öncü-
lüğünde yapılaşma ve konut hamle-
lerine başladık. İnşallah bunlardan 
birincisi Küçük Aymanas Mahalle-
sinde kentsel dönüşüm sahamız-
da yapmış olduğumuz çalışmaydı. 
Önümüzdeki hafta Çarşamba günü 
bunun temel atma törenimiz var. 
Bunu takiben Uluırmak Mahallesi, 
Aksinne Mahallesinde yapmış oldu-
ğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları 
yine aynı şekilde, aynı finansman 
modeliyle birlikte belediyemiz gü-
vencesiyle birlikte halkımıza arz 
edilecek önümüzdeki günlerde. 
Alt gelir grubuna yönelik olarak da 
şuan da projelerimiz var. İnşallah 
vatandaşlarımız bizleri, Meram Be-
lediyesini takip etmeye devam et-
sin. Meram’da evi olmayan, konutu 
olmayan kimse kalmayacak. Me-
ram’da gerek kentsel dönüşümler-
le gerek yaptığımız imar planlama 
hamleleriyle gerekse alt gelir grubu-
na yönelik sosyal konut üretimiyle 
herkes ev sahibi olacak, evi olmayan 
kimse kalmayacak.” n İHA

Başkan Oğuz’dan esnaflara ziyaret

Türkiye’nin en eğlenceli çocuk festivali başlıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından bu yıl üçüncüsü düzen-
lenecek Türkiye’nin en eğlenceli 
çocuk festivali 20 Temmuz Cuma 
akşamı başlıyor. Festivalde çok sa-
yıda ücretsiz film gösterimi, çizgi 
film karakterleri, bilim gösterileri, 
ücretsiz sinema ve lunapark bilet-
leri ile çok sayıda sürpriz hediye ve 
etkinlik yer alıyor. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın katkılarıyla düzen-
lediği Konya Çocuk Film Festivali 
başlıyor. 

ÇOCUKLARIMIZ HEM 
EĞLENECEK HEM DE FAYDALI 

ESERLER İZLEYECEK 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, geleceği-
miz olan çocukların milli ve manevi 
değerlerle yetişmesine katkı sağla-
mak için önemli çalışmalar yürüt-
tüklerini belirterek, “Konya Çocuk 

Film Festivali de çocuklarımızın hem 
eğleneceği hem de faydalı eserler 
izleyerek bilim gösterileri ve atölye 

çalışmalarına katılacağı önemli bir 
etkinlik. Festivale geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi 

bekliyoruz. Festival süresince çocuk 
coşkusunun ve gülen yüzlerin her 
ailede bir neşe kaynağı olmasını te-

menni ediyor, bütün çocuklarımızı 
ve ailelerimizi festivalimize bekliyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

ONLARCA SÜRPRİZ 
ÇOCUKLARI BEKLİYOR 

Konya Çocuk Film Festivali’nde 
çok sayıda ücretsiz film gösterimi, 
çizgi film karakterleri Emiray, Nilo-
ya, Harika Kanatlar, Elif’in Düşleri 
ve Heidi Tiyatrosu, bilim gösteri-
leri, atölye çalışmaları, yazar bu-
luşmaları, yarışmalar, animasyon 
atölyesi, ücretsiz sinema ve luna-
park biletleri, çocuk oyunları, çok 
sayıda sürpriz hediye ve ikramlar 
yer alıyor. 

Çocuk Dostu Şehir Projesi kap-
samında M1 Konya Alışveriş Mer-
kezi ve Avşar Sinema Salonlarında 
gerçekleştirilecek festivalin açılışı 
20 Temmuz Cuma günü 18.00’da 
yapılacak. Festival, 21 Temmuz ve 
22 Temmuz tarihlerinde 11.00-
22.00 saatleri arası misafirlerini 
ağırlayacak.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Mustafa Acar

Meram Belediye Başkanı
Fatma Toru
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Konya’da kamyonla çarpıştıktan 
sonra alt geçide düşen otomobilin 
sürücüsü yaralandı.  Kaza, merkez 
Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana 
Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulu-
nan Karapınar-Ereğli Yolu Köprülü 
Kavşağında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Sedirler Kavşağı isti-
kametinden Karaman Kavşağı isti-
kametine seyir halinde olan Hamza 
A. idaresindeki 42 NG 933 plakalı 
kamyonla, kavşaktan Adliye istika-
metine seyir halinde olan Gürkan T. 

idaresindeki 42 DMS 18 plakalı oto-
mobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 
kontrolden çıkan otomobil demir 
korkulukları geçerek alt geçide dü-
şüp ters dönerken, kamyon alt geçit 
korkuluklarına asılı kaldı. Çevredeki-
lerin ihbarı üzerine olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardından yaralanan 
otomobil sürücüsü Gürkan T. am-
bulansla Konya Numune Hastane-
sine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri ise alt geçitte trafiği 
kapatarak önlem aldı. 

Öte yandan, kaza sonrası alt 
geçit korkuluklarına asılı kalan ve 
düşme tehlikesi olan kamyon çekici 
tarafından kurtarıldı. Daha sonra alt 
geçide düşüp ters dönen otomobil 
ise başka bir kurtarıcıyla caddeden 
kaldırıldı. Bütün bu çalışmaları alt 
geçit korkuluklarına dizilen vatan-
daşlar ise film izler gibi izledi. Kazay-
la ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Kurtarıcı, U dönüşü 
yaparken çamura saplandı

Önünde aniden duran araca 
çarpmamak için manevra yapan 
ve refüjdeki tramvay yolundan U 
dönüşü yapmak isteyen kurtarıcı 
çamura saplandı. Kurtarıcı nede-
niyle tramvay seferleri yaklaşık 1 
saat aksadı. Kaza, saat 19.30 sırala-
rında merkez Karatay ilçesi Aslanlı 
Kışla Caddesi üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, Adana Çevre 
Yolu Caddesi’nden Mevlana isti-
kametine seyir halinde olan Doğan 
D. idaresindeki 42 CNP 69 plakalı 
kurtarıcıyla önünde aniden duran 
araca çarpmamak için manevra 
yaptı. Manevra sonrası U dönüşü 
yapmak isteyen sürücü refüjdeki 
tramvay yolunda çamura saplandı. 

Sürücü Doğan D., kurtarıcıyı tüm 
çabaları yetersiz kalınca durumu 
polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. 
Bu sırada Adliye-Alaaddin seferi-
ni yapan tramvayların ise seferle-
ri aksadı. Olay yerine sevk edilen 
ekipler, yolda olası bir kazaya karşı 
önlem aldı. Tramvay yolundaki ça-
mura batan kurtarıcı olay yerine 
gelen kurtarıcı tarafından kurta-
rıldı. Sürücü Doğan D. “Önümde-
ki araç ani fren yaptı, bende ona 
vurmamak için bu tarafa manevra 
yaptım. Şimdi trafik polisini bekli-
yoruz, yapacak bir şey yok” dedi. 
Yaklaşık bir saat aksayan tramvay 
seferleri kurtarıcı çekildikten sonra 
tekrar başladı. n İHA

Çumra ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu zanlı,
kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı

Cinayetin nedeni, 
müzik tartışmasıymış

Çumra ilçesinde bir çiftlikte ça-
lışan Afganistan uyruklu arkadaşı 
Azizullah Beryal’ı (19) 11 yerinden 
bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren 
vatandaşı Sibghatullah Hosseink-
heil’ın (20) ‘kasten adam öldürme’ 
suçundan ömür boyu hapis cezası 
istemiyle yargılanmasına başlan-
dı. Hosseinkheil, olay günü birlikte 
alkol aldıklarını, müziğin kapatılıp 
kapatılmaması konusunda çıkan 
tartışmada Beryal’ı öldürdüğünü 
söyledi.

Olay, geçen yıl 5 Eylül’de ilçeye 
bağlı İstiklal Mahallesi Çatalhüyük 
Caddesi’ndeki bir çiftlikte meydana 
geldi. Çiftlik sahibi Mehmet Demir-
can, yaklaşık 8 ay önce yanında ça-
lışmaya başlayan Azizullah Beryal’ı, 
yalnız kaldığı odasında yerde kanlar 
içinde buldu. Demircan’ın ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 
Beryal’ın öldüğünü tespit etti. Çum-
ra Devlet Hastanesi’nde yapılan 
otopside Beryal’ın 11 yerinden bı-
çaklanarak öldürüldüğü belirlendi. 
Polis çevrede yaptığı incelemede 
suç aleti bıçağı ise olay yerinden 20 
metre ileride buldu.

AYAKKABIDAKİ KAN 
LEKESİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan po-
lis, Azizullah Beryal’ın en son, aynı 
yaştaki Afgan arkadaşı Sibghatullah 
Hosseinkheil ile görüştüğünü tespit 
etti. Hosseinkheil’ın ilçe merkezin-
deki evine baskın düzenleyen polis, 
şüpheliyi evde bulamadı. Evde yapı-
lan aramada Hosseinkheil’ın ayak-
kabısının üzerinde kan lekelerine 
rastlandı. Çalışmasını Hosseinkheil 
üzerinde yoğunlaştıran polis, aynı 
evde kalan 3 arkadaşıyla görüşüp, 
şüphelinin cep telefonundan yer 
tespiti yaptı. Polis, yolcu otobüsüy-
le Ankara’ya kaçan Sibghatullah 
Hosseinkheil’i Gölbaşı ilçesinde ya-

kaladı. Alkol aldıktan sonra arkada-
şını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf 
eden Hosseınkheıl, çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı.

MÜZİK YÜZÜNDEN 
TARTIŞMA ÇIKMIŞ 

Sibghatullah Hosseinkheil’ın 
Konya 1’inci Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ‘kasten adam öldürme’ 
suçundan ömür boyu hapis cezası 
istemiyle yargılanmasına başlandı. 
Duruşmaya tutuklu sanık Hosseink-
heil ile avukatı katıldı.

Hosseinkheil mahkemedeki 
savunmasında, Azizullah Beryal’ın 
daveti üzerine çiftliğe gittiğini, bir-
likte alkol aldıklarını söyledi. Müzik 
yüzünden tartıştıklarını ileri süren 
Hosseinkheil, ‘’Azizullah’ın arka-

daşı Fazlıhüda ile birlikte üçümüz 
alkol almaya başladık. Bir yandan 
da müzik çalıyordu. Fazlıhüda, bana 
müziği kapatmamı söyledi. Ben de 
‘neden kapatayım müziği’ dedim. 
Sonra bana müziği kapat deyip, 
küfretti. Aramızda kavga başladı. 
Bu sırada Fazlıhüda mutfakta olan 
Azizullah’tan yardım istedi. Azizul-
lah da elinde bıçakla geldi ve bana 
doğru saldırdı. Ben elindeki bıçağı 
almaya çalışırken elimden yara-
landım. Azizullah’ın elindeki bıçağı 
aldığımda Fazlıhüda benim kafama 
vurmaya başladı. Ben elimdeki bı-
çağı Azizullah’a doğru salladım ve 
onu yaraladım. Bu sırada Fazlıhüda, 
pencereden atlayıp, motosikletle 
kaçtı. Azizullah bana yeniden saldır-

maya başladı. Bana sarılır gibi yap-
tı, ben de elimdeki bıçakla yeniden 
bıçakladım. Daha sonra Azizullah’ın 
cep telefonunu da yanıma aldım. 
Amacım telefonunun gasp etmek 
değil, arkadaşları onu arayıp ulaşa-
masın diyeydi. Sonra bıçağı bahçe-
ye attım. Elimdeki kanı yıkayıp eve 
gittim’’ dedi. Öldürdüğü Beryal’ın, 
Afganistan’daki kan davası nede-
niyle kendisine saldırdığını iddia 
eden Hosseinkheil, ‘’Afganistan’da 
akrabalarımla aramızda kan davası 
vardı. Olay günü beni öldürmek için 
hazırlık yapmışlardı. Bana komplo 
kurduklarını düşünüyorum” dedi.

Duruşma, sanık ve avukatının 
savunmalarının ardından ertelendi.
n DHA

Kamyonun çarptığı otomobil altgeçide düştü

İki grup arasında kavga çıktı: 7 yaralı Tenteyi kaldırmak isterken araç çarptı
İki grup arasında çıkan silah, 

bıçak ve taş kullanılan kavgada 
7 kişi yaralandı. Olay, saat 22.30 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Mehmet Akif Mahallesi Kaygusuz 
Baba Sokak üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak 
üzerinde iki grup henüz belirlene-
meyen bir sebeple sözlü olarak tar-
tışmaya başladı. Tartışma kısa süre 
sonra kavgaya dönüştü. Tabanca, 
bıçak ve taş kullanılan kavgada 5 
kişi bıçaklanarak, 1 kişi tabancayla 
vurularak, 1 kişi de başına aldığı 
taş darbesiyle kafasından yaralan-
dı. Silah ve kavga sesleri üzerine 
sokaktaki vatandaşlar durumu 
polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 
Yaralılar, olay yerine ulaşan ekip-
ler tarafından kent merkezinde-
ki çeşitli hastanelere kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Yaralılardan 
başına taş darbesi aldığı belirtilen 
A.S.C.’nin durumunun ağır oldu-

ğu, diğer yaralıların sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. Polis 
ekipleri çevredeki incelemelerin 

ardından olaya karışan şüphelileri 
yakalamak için çalışma başlattı.
n İHA

Seydişehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında yola düşen 
tenteyi kaldırmak isteyen kişi, 
başka bir aracın çarpması sonucu 
ağır yaralandı. Kaza akşam saat-
lerinde Seydişehir Taraşcı Yolu 
3. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre Seydişehir is-
tikametinden Taraşcı istikametine 
giden Hamza Ö. idaresindeki 42 
ZU 268 plakalı traktörün römor-
kuna Mehmet Ali D. idaresindeki 
42 ZB 809 plakalı pikap çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile pikabın kasa 
kısmındaki tente yola düştü. Bu-
nun üzerine araçta bulunan İbra-
him D.(31) tenteyi yoldan çekmek 
için araçtan indi. Bu sırada karşı 
şeritten gelen ve henüz plakası 
tespit edilemeyen bir araç ten-
teyi almak için araçtan inen İb-
rahim D.’ye çarparak metrelerce 
sürükledi. Kazayı görenlerin ha-
ber vermesi üzerine olay yerine 

gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin 
müdahalesinin ardından İbrahim 
D. ambulansla Seydişehir Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. İbrahim D., 
buradaki müdahalenin ardından 
Konya’ya sevk edildi. Yetkililerce 

olay ile ilgili soruşturma başlatı-
lırken, jandarma ve polis ekipleri 
İbrahim D.’ye vurup kaçan araç ve 
sürücüyü yakalamak için çalışma 
başlattı.
n İHA

Afganistan uyruklu arkadaşı Azizullah Beryal’ı 
(19) 11 yerinden bıçaklayıp, öldüren Sibghatullah 

Hosseinkheil’ın yargılanmasına başlandı.
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Bir iş merkezinin bodrum katında başı taşla 
ezilerek öldürülmüş halde erkek cesedi 
bulundu. Olay, merkez Selçuklu ilçesi 
Ferhuniye Mahallesi Ulaşır Sokak üzerinde 
bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki büro 
çalışanları bodrum kattan kötü kokuların 
gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bodrum 
katı kontrol ettiği sırada erkek cesedi buldu. 
Şahsın ilk bulgulara göre, kafasına aldığı 
darbe ile 3 gün önce hayatını kaybettiğini 
belirledi. Şahsın cesedi otopsi yapılmak 
üzere Konya Numune Hastanesi morguna 
kaldırılırken, kimliği yapılacak otopsinin 
ardından netlik kazanacak. n İHA

Kimliği belirlenemeyen bir şahıs kaldırım 
üzerinde ölü bulundu. Olay, saat 17.15 sıra-
larında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahal-
lesi Bezmi Alem Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 
bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören 
vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar 
üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık 
ekipleri incelemelerin ardından henüz ismi 
öğrenilemeyen 30 yaş aralığındaki şahsın 
hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın ya-
nında bulunan şırınga ve iğne dikkat çekti. 
Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere 
hastane morguna kaldırıldı. n İHA

Bodrum katta
ceset bulundu

Kaldırım üzerinde
ölü bulundu

Kontrolden çıkan otomobilin tramvay yoluna girme-
si sonucu tramvay seferleri yarım saat aksadı. Kaza, saat 
21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sadık Mert 
A. idaresindeki 07 ZN 918 plakalı otomobille cadde üze-
rinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. 
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki demir korkuluklara 

çarparak tramvay yoluna uçtu. Otomobil sürücüsü Sadık 
Mert A. kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik 
önlemi aldı. Kaza sonrası tramvay seferleri yaklaşık yarım 
saat aksadı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla tramvay 
yolundan kaldırılan otomobil otoparka çekilirken, tramvay 
seferleri ise tekrar sağlanmaya başlandı.  n İHA

Otomobil tramvay yoluna girdi

Seydişehir İlçe Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, sabah erken saatler-
de organik ürünlerin satışının yapıl-
dığı pazarı ziyaret ederek esnaflara 
hayırlı işler dileğinde bulundu. 

Başkan Tutal, kırsal mahalle-
lerde yetiştirilen organik sebze ve 
meyvelerin satışının yapıldığı ve 
sadece yaz aylarında Atatürk İl-
köğretim Okulu civarında kurulan 
organik pazarın Çarşamba günleri 
saat 12.00’de açıldığını ve Perşem-
be öğle saatlerine kadar hizmet 
verdiğini kaydetti. Kırsal mahaller-
de yetiştirilen ürünlerin bu pazarda 
yaz aylarında satışa sunulduğunu 

kaydeden Başkan Tutal; Seydişe-
hir kırsal mahallerinde üreticileri-
mizin kendi elleriyle yetiştirdikleri 
organik sebze ve meyveleri burada 
satışa sunuyor. Burada kurulan pa-
zarımızda sebzeden, meyveye, taze 
peynire kadar birçok ürün yer alıyor. 
Yaz aylarında Seydişehirli hemşeh-
rilerimizin kış hazırlıklarını buradaki 
pazarımızdan karşılıyor. Merkezde 
kurulan halk pazarımız da aynı şe-
kilde ihtiyaca cevap veriyor” dedi.  
Başkan Tutal ve beraberindeki birim 
müdürleri daha sonra halk pazarına 
geçerek buradaki esnaflara da hayır-
lı işleri temennisinde bulundu. n İHA

FETÖ’den aranan Emniyet 
Müdür Yardımcısı yakalandı

Alarm ötünce altın yerine 
bozuk paraları çaldı

Karaman’da yürütülen Fethul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yöne-
lik soruşturma kapsamında uzun 
süredir arandıktan sonra yakala-
nan eski İl Emniyet Müdür Yar-
dımcısı tutuklandı.  Edinilen bilgiye 
göre, Karaman Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından yürütülen so-
ruşturma kapsamında FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütüne üye olmak 
suçlamasıyla meslekten ihraç edi-
len eski Karaman Emniyet Müdür 
Yardımcısı S.K. hakkında yakala-
ma kararı çıkarıldı. Şüphelinin An-

kara’da olduğunu tespit eden An-
kara Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi ekipleri, adrese 
operasyon düzenledi. Gözaltına 
alındıktan sonra Karaman’a geti-
rilen şüpheli, emniyetteki işlemle-
rinin tamamlanmasının ardından 
adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıka-
rıldığı mahkemece tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi-
ne konuldu.  S.K’nın, 15 Temmuz 
darbe girişiminden hemen sonra 
meslekten ihraç edildiği ve yakla-
şık 2 yıldır arandığı öğrenildi.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi GENÇ KOMEK Yaz Okulu’na katılan öğrencilere yönelik Kent Or-
manı’nda düzenlenen yaz kampına katılan İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, öğrencilerle sohbet etti

Mescitlerde çocukların
sesleri yankılanmalı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
GENÇ KOMEK Yaz Okulu’ndaki öğ-
rencilere yönelik düzenlediği Kent 
Ormanı’na kurulan yaz kampında 
hem eğlenen hem de öğrenen ço-
cuklara buluşmaları da düzenleni-
yor. 

Yaz kampındaki öğrencilerle 
buluşan İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu, Peygamber Efendimizin 
çocuklara, namaza ve aileye olan 
bakışı hakkında öğrencileri bilgilen-
dirdi. Cami ve mescitlerde çocukla-
rın olmasının önemine vurgu yapan 
Poçanoğlu, “Dinimizin Yahudilik ve 
Hıristiyanlıktan farkı cami ile mes-
citlerdeki çocuk sesleridir. Peygam-
ber Efendimiz, özellikle çocukların 
camilere gelmesini teşvik etmiş, 
mescitlerde çocukların sesinin yan-
kılanmasını istemiştir. Peygamber 
Efendimizin mescidinde namaz es-
nasında küçük çocukların sesi hiç 
eksik olmazdı. Zaten biz, küçük ço-
cuklarımızla, annelerimizle, baba-
larımızla ve dedelerimizle hep be-
raber bir milletiz ve ümmetiz” dedi. 

ÇOCUKLAR KAMPTAN 
ÇOK MEMNUN 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
GENÇ KOMEK Yaz Okulu Kent Or-
manı’ndaki kampa katılan çocuklar 
da çok mutlu olduklarını belirterek, 
kamp boyunca hem eğlendiklerini 
hem de birçok konuda bilgi sahibi 
olduklarını dile getirdiler. 

Programa katılan Konya Büyük-
şehir Belediyesi KOSKİ Genel Mü-
dürü Ercan Uslu, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Kö-
seoğlu da öğrencilerle sohbet etti. 

DOĞA İLE İÇ İÇE HEM 
OYUN HEM DE EĞİTİM KAMPI 
GENÇ KOMEK Yaz Okulu’n-

da Dinimiz Değerlerimiz, Spor ve 
Sanat dallarında eğitimlere katılan 
öğrenciler, Beyşehir Yolu üzerinde-
ki Kent Ormanı’nda kurulan kamp-

taki eğlenceli oyun parkurlarının 
da tadını çıkarıyor. Çocuklar, eğit-
menler eşliğinde survivor parkuru, 
balonla bardak taşıma, çember ta-
şıma, halat çekme, hulalop oyunu, 
sandalye kapmaca, çuval yarışı, 
tabu ve mantar toplama gibi çeşitli 
oyunlar oynuyor. Çocuklar dinlen-
me zamanlarında ise siyer, Hadis-i 
Şerif, değerlerimiz ve adab-ı mua-
şeretle ilgili de küçük yarışmalarla 
bilgilerini pekiştiriyor.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da camını kaldırım 
taşıyla kırarak girdiği emlak ve 
kuyumculuk dükkanında alarmın 
çalması üzerine panik yapan hırsız, 
tezgahın altında bulunan altınların 
yerine bozuk paraları alarak kaçtı. 
Bu anlar ise işyerinin güvenlik ka-
merasına yansıdı. Olay, saat 01.30 
sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 
7. Sokak No 20’de meydana gel-
di. Güvenlik kamerasına yansıyan 
görüntülerde, tanınmamak için 
montunun kapüşonunu kafasına 
geçiren hırsız, yol kenarından al-
dığı kaldırım taşıyla emlak ve ku-
yumculuk yapan iş yerinin önce 
kapı camını kırdı. Daha sonra vakit 
kaybetmeden içeriye giren hırsız, 

biranda alarmın çalması üzerine 
panik yaparak tezgahın altındaki 
altınları görmedi ve kasa üzerinde-
ki yaklaşık 170 lira olduğu tahmin 
edilen bozuk paraları alarak hızla 
kaçtı. Alarm şirketinin durumu 
polise bildirmesi üzerine emlak 
ve kuyumculuk dükkanına gelen 
ekipler iş yeri kapı camının kırık 
olduğunu gördü. Bunun üzerine 
hırsızlık olayının yaşandığı iş yeri-
ne olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. 
Olay yeri inceleme ekibi, hırsızın 
temas ettiği kapı ve kasa çevresin-
de parmak izi çalışması yaptı. 

Polis, hırsızlık olayını gerçek-
leştiren şüpheliyi yakalayabilmek 
için çalışma başlattı. n İHA

Başkan Tutal’dan organik pazara ziyaret

Yaz kampındaki öğrencilerle buluşan İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Peygamber Efendimizin 
çocuklara, namaza ve aileye olan bakışı hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Ahmet Poçanoğlu
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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.

FABRİKAMIZ DÖKÜMHANE BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

. OTOMATİK KALIPLAMA MAKASINDA 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. OTOMATİK KUM MİKSERLERİNDE 

ÇALIŞABİLECEK OPERATÖRLER

. REÇİNELİ SİSTEM KALIPLAMA 

MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

ADRES: Konya 3. Org. San. Böl. 12. Sok. 
No:34  Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Tercihen teknik resim okumasını bilen,
3 Fabrika disiplininde çalışabilecek, sorumluluk sahibi,
3 Gelişime açık, öğrenmeye hevesli,
3 Ekip çalışmasına uyumlu,
3 Yetiştirilmek üzere,

r GAZ ALTI KAYNAKÇILARI 
3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

r CNC PLAZMA, LAZER VE
     OKSİJEN KESİM OPERATÖRLERİ
3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

r ABKANT PRES OPERATÖRLERİ VE
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA (EN AZ 1.902 TL)

r VASIFSIZ PERSONELLER
Alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.



 20 TEMMUZ 2018 9İLAN

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

İş Tanımı;
İş makinası sektöründe faaliyet gösteren 
firmamıza müşterilerin ihtiyaç ve 
taleplerini ele alıp çözümde aktif rol 
oynayacak müşterilerin riskleri ve gerekli 
diğer aksiyonların alınmasını sağlamakla 
görevli aşağıdaki niteliklere sahip BAY  
SATIŞ PERSONELİ alınacaktır.
3 İkna kabiliyeti yüksek
3 B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç 
kullanabilen,
3 Cv’ler mail adresi info@hamamakina.
com gönderilecektir.

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ PRİM+YEMEK+SSK

İLETİŞİM: Hama Makina Dış Tic.Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. D Blok 2 H1 Karatay/KONYA

TEL: 0332 502 11 09

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

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

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

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

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

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

m LABORATUAR TEKNİKERİ
m GRANÜL MAKİNE 

OPERATÖRÜ
VE

m 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.
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Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

ADRES: KONYA 3. ORGANİZE T.ZİYAEDDİN 
AKBULUT CD. NO: 19 SELÇUKLU KONYA 

TEL : 0332 239 08 78

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

• Argon 
Kaynakçıları

• Gazaltı 
Kaynakçıları ve
• Satış tecrübesi olan 

Bay/ Bayan Makine 
Teknikeri 

alınacaktır.

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

ADRES: Konya 3. Org. San. Böl. 12. Sok. 
No: 34  Selçuklu/KONYA

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

3 Yetiştirilmek üzere,
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA 

(EN AZ 1.902 TL)

VASIFSIZ 
PERSONEL 

alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacaktır.
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamız bünyesinde vardiyalı çalışabilecek
- Askerliğini yapmış 
•  CNC TORNA OPERATÖRLERİ 
•  CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
    OPERATÖRLERİ
•  KALİTE KONTROL ELEMANI
•  CAD/CAM OPERATÖRÜ
     (Mastercam tercih sebebidir.)
•  VASIFSIZ VE
     YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.
(Müracaatlar şahsen yapılacaktır.)

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

B.KAYACIK MAH.O.S.B. İHSANDEDE CAD. 13 NOLU 
SOKAK NO:29/1 SELÇUKLU/KONYA

•  Personel giriş - çıkış, özlük, izin vs. işlerini yönetebilecek
•  Bordro hazırlayabilen,(çok önemli)
•  Alanında en az 3 Yıl tecrübesi olan. 
•  Lisan eğitimini tamamlamış (4 yıllık üniversite mezunu)
•  Askerliğini yapmış,
•  Microsoft Office programlarını özellikle Excel’i etkin derecede kullanabilen.
• Genel muhasebe işlemlerini yürütebilecek ( Kasa - Banka. Fatura
   girişleri, ay sonu ve yılsonu işlemleri, hesap mutabakatları),
•  Genel mizana uygun tüm kayıtların kontrol ve raporlanmasını sağlayabilecek
•  Şirketin aylık düzenli ödemelerini ve tahsilatlarını takip edebilecek,
•  Tüm beyannamelerin hazırlamasına destek verebilecek,
•  İş takibi konusunda dikkatli ve sonuç odaklı olan,
•  25 ile 30 yaş aralığnda,

*Eta v.8 sql tecrübesi olan (duruma göre)

Bay, MUHASEBE ELEMANI 
alınacaktır.

MÜRACAAT:
Balcılar yem San. Tic. Ltd. Şti.
Hacı Yusuf Mescit Mah. Adana Çevreyolu Cad. No: 80
Tel: 0332 355 40 00

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
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VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

KENTPLAZA AVM
KONYAPARK AVM

NOVADA AVM
ŞUBELERİMİZDE

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

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

İRTİBAT: TUNAHAN FİLİK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
0553 469 19 86

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

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

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 
• TARIM SEKTÖRÜNDE TECRÜBELİ
   OLANLAR ÖNCELİKLİ OLMAK ÜZERE
   KAYNAKÇI
• 35 YAŞINI AŞMAMIŞ OLMAK ŞARTI İLE
  ÇAY-YEMEK-TEMİZLİK İŞLERİNDE
  GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE BAYAN 

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

• VASIFSIZ ELEMAN
• MONTAJ ELEMANI

• KAYNAKÇI
• PRESCİ

• CNC FREZECİ
• ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

KURŞUNEL KALIP MAK. OTO. YD. PRÇ. METAL VE SAÇ İŞLEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah.Kosgeb Cad. 10644 Sok No: 61-63 Karatay - KONYA / TÜRKİYE

Tel : + 90  332 345 08 10

ELEMANLAR ARANIYOR

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ
444 5 158
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

KAYNAKÇILAR
VE

MONTAJCILAR
 ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Şakalak Tarım 
Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 
3.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mahallesi 

Evrenköy Caddesi 1 Nolu Sokak No: 4 
Selçuklu / Konya 

0332 239 02 70 2. Organize Sanayi Bölgesi Kocadere Sokak No: 7 Selçuklu - Konya / TÜRKİYE
Tel: +90 332 239 07 61

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen
 • Yetiştirilmek Üzere Vasıfsız Eleman

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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.

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 
İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan Türkiye’nin ikinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesi 
ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. Başkan Okka, Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu listesine giren Konyalı firmala-
rı tebrik etti. Başkan Okka, yap-
tığı açıklamada şu görüşlere yer 
verdi: “Konya,  ekonomide ya-
şana bütün gelişmelere rağmen 
üreten ve üretmeyi seven, ihra-
catını sürekli artıran bir kenttir. 
Konyalı sanayicilerimiz, ekono-
mideki bütün zorluklara rağmen, 
ülkesini ve şehrini büyütmek 
için eskisinden daha çok üret-
meye devam etmiştir. MÜSİAD, 
Türkiye’nin en etkin ve yaygın 
işadamları derneğidir. Açıklanan 
ilk ve ikinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu sıralamasında yer alan 
Konya firmaları içerisinde çok 

sayıda üyemizin yer alması da 
bizlere ayrıca gurur vermektedir. 
İSO ilk ve ikinci 500 listesine gi-

rerek şehrimizi başarıyla temsil 
eden firma sayısının önümüzde-
ki yıllarda katlanarak artması en 

büyük arzumuzdur. Bu aşamada 
sanayicisinden mühendisine, us-
tasından işçisine Konya’yı oluştu-
ran herkese büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Konya iş dünyasının 
temsilcileri olarak bizler, Konya 
sanayisinin bunu başarabilecek 
güce ve altyapıya sahip olduğuna 
inanıyor, bu doğrultuda elimizi 
taşın altına koymaktan bir an bile 
tereddüt etmeyeceğimizi özel-
likle belirtmek istiyoruz.  Bu ve-
sile daha önce açıklanan İlk 500 
Sanayi Kuruluşu listesinde yer 
alan Konya Şeker ve Tümosan’ın, 
ikinci 500 listesinde yer alan baş-
ta üyelerimiz; Helvacızade Gıda, 
Akova Süt, Enka Süt, Safa Tarım, 
Kompen Pvc, Selva Gıda, Çöğen-
ler Yemcilik ve Golda Gıda başta 
olmak üzere olmak üzere şehri-
mizdeki diğer sanayi kuruluşları-
nın yöneticilerini ve çalışanlarını 
tebrik ediyor, başarılarının deva-
mını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Vinç devrildi,
1 kişi yaralandı

Ilgın ilçesinde vincin devrilme-
si sonucu bir kişi yaralandı. Cuma 
Ali Bakım’ın kullandığı 34 00 
138076 plakalı vinç, Dr. Vefa Ta-
nır Ilgın Devlet Hastanesi önünde 
devam eden üst geçit inşaatında 
montaj yapılırken devrildi. Kazada, 
vincin operatörü Bakım yaralan-

dı. İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine 
olay yerine ambulans sevk edildi.  
Bakım, 112 Acil Servis ekiplerince 
hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniy-
le Konya-Afyonkarahisar karayo-
lu trafiğe kapatılarak, ulaşım ilçe 
merkezinden sağlanmaya başlan-
dı.  n AA

‘Konyalı sanayicimiz
üretime destek verdi’
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Karatay Hobi Bahçeleri’nde hasat başladı
Karatay Belediyesi tarafından 

Saraçoğlu Mahallesi ve Karaarslan 
Mahallesinde hizmete sunulan Hobi 
Bahçelerinde hasat bereketi yaşanı-
yor. Karatay Belediyesi Saraçoğlu 
ve Karaaslan Hobi Bahçelerinde yı-
lın ilk hasadı gerçekleştirildi. Vatan-
daşların ilkbahar mevsiminden beri 
emek verdikleri bahçelerde yetişen 
ürünler toplanmaya devam ediyor. 
Kendi ürünlerini yetiştirdikleri bah-
çelerde domates, biber, salatalık, 
patlıcan, kabak, maydanoz, fasülye 
vb. sebze ve meyveler bulunuyor. 
Vatandaşlar kendi yetiştirdikleri bu 
ürünlerle bir yandan doğal olarak 
beslenirken diğer yandan da aile 
bütçelerine katkıda bulunuyorlar.  
Büyükşehirde yaşamanın getirdi-
ği yoğun stresi ortadan kaldırmak 
amacıyla oluşturulan Karatay Bele-
diyesi Hobi Bahçelerine toplumun 

her kesiminden ilgi varken en çok 
emekliler tarafından ilgi görüyor. İş 
yaşantısına son verip emekliliğinde 
meşguliyet arayanlar, aradıklarını 
Hobi Bahçelerinde bulurken, bura-
da emekliliklerinin tadını çıkarıyor. 
Aynı zamanda yoğun iş tempo-
sunun stresini ve yorgunluğunu 

atmak isteyen çalışanlar da iş çı-
kışlarını Hobi Bahçelerinde değer-
lendirirken apartman dairelerinde 
oturup bahçe özlemi çekenler ve 
stresini toprakla atmak isteyenler 
de bu bahçelerde zamanını değer-
lendiriyor. Bahçe sahipleri mah-
sullerin lezzetinin satın alınan göre 
çok daha fazla olduğunu belirte-
rek; kendilerine bu imkanı sundu-
ğu için Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür etti. 
“Hemşehrilerimizin huzur bulaca-
ğı güzel bir alan oluşturduk” diyen 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; “Toprakla haşır-neşir ola-
rak stres atmaları, ekim-dikim ve 
hasat zamanında açık havada ger-
çekleştirecekleri fiziksel hareketlilik 
sayesinde de fiziksel aktivite içinde 
olabilmeleri için Saraçoğlu Hobi 
Bahçemizde 431  parsel, Karaaslan 

Hobi Bahçelerimizde 252 parsel ol-
mak üzere toplam 683 adet parseli 
vatandaşlarımızın hizmetine sun-
duk” dedi. Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, kendisinin 
de boş vakitlerinde Hobi Bahçesine 
giderek vatandaşlarla iç içe olmanın 
sevincini yaşadığını söyledi. Başkan 
Hançerli, günümüz şehir hayatında 
insanların doğaya olan özlemini gi-
dermek, kendi ürettikleri ürünleri 
sağlıklı bir ortamda yetiştirip hem 
bu ürünlerden faydalanmak hem 
de boş zamanlarını en güzel şekil-
de değerlendirebilmeleri amacıyla 
oluşturulan Karatay Belediyesi Hobi 
Bahçelerinin kentleşme süreci ile 
birlikte topraktan ve doğadan uzak-
laşan ve kendi yetiştirdiği ürünleri 
tüketmek isteyenler için güzel bir 
fırsat olduğunu kaydetti. 
n HABER MERKEZİ

‘Kıbrıs konusu 12 adalarla 
da direkt bağlantılı’

Üniversite Hastaneleri’nden 
Sağlık Bakanı Koca’ya ziyaret

Birlik Vakfı Konya Şube Başka-
nı Abdi Parlak, Kıbrıs Barış Hare-
katı’nın 44. Yıldönümü nedeniyle 
yayınladığı mesajda kıta sahanlığı-
mızı ve güvenliğimizi tehdit eden 
12 adalar konusunun düzeltilme-
si gerektiğini söyledi. Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, 
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. Yıl-
dönümü nedeniyle bir mesaj ya-
yınladı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 
yapılmasının ne kadar isabetli ol-
duğunun bugün daha iyi anlaşıldı-
ğını dile getiren Parlak mesajında, 
Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’nun 
kilidi olan Kıbrıs adasının stratejik 
önemine vurgu yaptı. Adanın öne-
minin bölgede keşfedilen zengin 
doğalgaz ve petrol yataklarından 
sonra daha da arttığına dikkat çe-
ken Parlak, şunları söyledi:

“Türkiye, bölgedeki haklarını 
Kıbrıs üzerinden daha kuvvetli 
savunabilmektedir. Aslında Kıb-
rıs konusu 12 adalarla da direkt 
bağlantılıdır. Tarihin en garip 

coğrafi adaletsizliklerinden birini, 
12 adaların Yunanistan’a bırakıl-
ması nedeniyle yaşamaya devam 
etmekteyiz. ‘Bu taksimi kurt yap-
maz kuzulara şah olsa’ mısra-
sında olduğu gibi, burnumuzun 
dibindeki adalar, Yunanistan’a bı-
rakılmıştır. Her ne sebeple olursa 
olsun, kıta sahanlığımızı, güven-
liğimizi tehdit eden bu durum 
bir gün mutlaka düzeltilecektir, 
düzeltilmelidir. Yunanistan’ın, 
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili 
her gelişmede konuyu saptırmak 
için Ege’deki kıta sahanlığını veya 
kayalıkları gündeme taşımasına 
engel olmak için de artık 12 ada-
lar konusu masaya yatırılmalıdır.” 
Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı 
Parlak, “Bu vesileyle, başta mer-
hum Necmeddin Erbakan olmak 
üzere, Kıbrıs harekatını yapan si-
yasi ve askeri devlet büyüklerini 
saygıyla anıyor, şehitlerimizi rah-
met ve minnetle yad ediyoruz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’in de yönetim kurulu üyesi 
olduğu Üniversite Hastaneleri Bir-
liği Derneği yönetimi, Sağlık Ba-
kanı Dr. Fahrettin Koca’ya hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.  Üni-
versite Hastaneleri Birliği Derneği 
Başkanı Ankara Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Erkan İbiş ile Yöne-
tim Kurulu Üyeleri; NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Çukuro-
va Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Kibar, İstanbul Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, 

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Muhammet Güven, Üniversite 
Hastaneleri Birliği Derneği Genel 
Sekreteri Acıbadem Üniversite-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk 
Özsarı Sağlık Bakanlığı görevine 
atanan Dr. Fahrettin Koca’yı ma-
kamında ziyaret ederek hayırlı ol-
sun temennilerini iletti.  İstanbul 
Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sabahattin Aydın’ın da iştirak 
ettiği ziyarette, üniversite hastane-
leri ile yapıcı diyalog sürecine hazır 
olunduğu ifade edildi. Bakan Koca, 
ortak akıl ile sorunların çözümün-
de birlikte çalışılacağını vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan önce uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 
garantör ülkeler ve adadaki liderler nezdinde diplomatik girişimlere öncelik verdi

44 yıldır barış var

Türkiye, Kıbrıs halkını özgürlük, 
barış ve refaha kavuşturmak ama-
cıyla 44 yıl önce yaptığı Kıbrıs Barış 
Harekatı’na giden süreçte, ulus-
lararası anlaşmalar çerçevesinde 
garantör ülkeler ve adadaki liderler 
nezdinde diplomatik girişimlere ön-
celik verdi.

Diplomatik çabaların karşılıksız 
kalması üzerine Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK) tarafından 20 Tem-
muz 1974’te başlatılan harekat, 
adaya barış getirdi.

HAREKATTAN ÖNCE 
KIBRIS’TAKİ DURUM

Türkiye ve Yunanistan’ın 11 
Şubat 1959’da kabul ettiği, İngil-
tere ve Kıbrıs’taki iki toplumun li-
derlerinin de onay verdiği Zürih ve 
Londra antlaşmaları, bağımsızlık, 
iki toplumun ortaklığı, toplumsal 
alanda otonomi ve çözümün Tür-
kiye, Yunanistan ve İngiltere tara-
fından etkin garantisi ilkelerine da-
yanıyordu. Adanın iki halkı arasında 
ortaklık temelini esas alan uluslara-
rası antlaşmalar uyarınca 1960’da 
“Kıbrıs Cumhuriyeti” kuruldu ve 
anayasada adadaki Kıbrıslı Türk ve 
Rum halklarına eşit siyasi hak ve 
statüsü tanındı.Buna karşın Kıbrıs 
Rum tarafı, Kıbrıs Türklerini devlet 
kurumlarından dışlama, izole etme, 
adadaki varlıklarını sona erdirme 
ve Yunanistan ile birleşme (Enosis) 
yolunu açmaya yönelik girişimlerde 
bulundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs-
lı Rumların 1963’te tek taraflı güç 
kullanımıyla anayasayı feshetmele-
rinden sonra ortadan kalktı. Enosis 
hedefine ulaşabilmek için silahlanan 
Rumlar, Yunanistan ile 1974’e ka-
dar Kıbrıs Türklere saldırı, baskı ve 
zulmü artırdı.
HAREKATI KAÇINILMAZ KILAN SÜREÇ

Kıbrıs Türklerinin 1960’da kuru-

lan ortaklık devletinin yönetiminden 
uzaklaştırılması üzerine Kıbrıs Rum-
larının arasında görüş ayrılıkları be-
lirmeye başladı.

EOKA mensupları arasında orta-
ya çıkmaya başlayan görüş ayrılıkla-
rı, Türkiye’nin müdahalesinden çe-
kinen ve Türkleri ekonomik yoldan 
alt etmeyi yeğleyen Rum lider Ma-
karios ve süratle sonuç alınmasını 
arzulayan eski cuntacıları içeren EO-
KA-B mensuplarının karşı karşıya 
gelmesine yol açtı. Yunan cuntası-
nın desteğiyle 15 Temmuz 1974’te 
EOKA lideri Nikos Sampson, adayı 
Yunanistan’a bağlamak amacıyla 
Makarios’a karşı darbe yaparak ikti-
darı kısa süre ele geçirdi ve böylece 
Kıbrıs’ın egemenliğine ve toprak bü-
tünlüğüne kastedilmiş oldu.

TÜRKİYE’NİN HAREKATA 
BAŞLAMADAN ÖNCEKİ 

DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİ
Türkiye, 1960 Garanti Antlaş-

ması çerçevesinde öncelikle usule 
ilişkin yükümlülüklerini yerine ge-

tirmek için girişimde bulundu.
Bu kapsamda 17-18 Temmuz 

1974’te İngiltere ile Türkiye arasın-
da darbe sonrası atılabilecek adım-
lara yönelik Londra’da istişareler 
yapıldı. Söz konusu istişarelere, ga-
rantör devlet sıfatıyla Yunanistan da 
davet edildi ancak Yunanistan’daki 
cunta yönetimi görüşmelere katıl-
madı.  Dönemin Başbakanı Bülent 
Ecevit ile İngiltere Dışişleri Bakanı 
James Callaghan arasındaki görüş-
melerde İngiltere’ye ortak müdaha-
le teklifinde bulunuldu.

Türkiye, İngiltere’nin olumsuz 
cevap vermesi üzerine Garanti Ant-
laşması’na dayanarak ve adadaki 
Türklerin güvenliğini de dikkate ala-
rak 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış 
Harekatı’nı başlattı. Böylece Kıb-
rıs’ın Yunanistan’a ilhakı önlenmiş 
oldu ve Kıbrıs Türk halkının varlığı 
güvence altına alındı.  Türk Barış 
Harekatı, aynı zamanda Yunanis-
tan’da cunta idaresinin de sonu oldu 
ve ülkeye demokrasi getirdi. 

HAREKATIN İKİNCİ 
AŞAMASINDAN ÖNCE DE 

DİPLOMATİK ÇABALAR SÜRDÜ
Türkiye, 20 Temmuz 1974’te 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyinin (BMGK) 353 sayılı kararı ile 
İngiltere ve Yunanistan’a “barışın 
yeniden tesisini sağlamak üzere 
müzakerelere başlama” çağrısında 
bulundu. 

Bunun üzerine üç garantör ülke, 
25-30 Temmuz 1974’te Cenevre’de 
toplantılar yaptı ve üç garantör ülke-
nin dışişleri bakanları, 30 Temmuz 
1974 tarihli Cenevre Deklarasyo-
nu’nu imzaladı. Söz konusu dek-
larasyonda, Yunanistan ve Kıbrıslı 
Rumlar tarafından işgal edilen Türk 
anklavlarının acilen boşaltılması ve 
adada barışın ve anayasal düzenin 
yeniden tesisini teminen dışişleri 
bakanları arasında müzakerelere 
devam edilmesi öngörüldü. 

Ayrıca deklarasyonla adada 
Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum 
toplumu olmak üzere iki özerk yö-
netimin mevcudiyeti ilkesel olarak 
tanındı.  Konferansın 9 Ağustos’ta 
başlayan ikinci aşamasında Yuna-
nistan, adada yeni anayasal düzenin 
kurulmasına yönelik tüm teklifleri 
reddetti ve anayasaya ilişkin varıla-
cak bir uzlaşma için Türk birlikleri-
nin geri çekilmesini ön koşul olarak 
ileri sürdü. Yunanistan’ın “1960’da 
olduğu gibi empoze edilen hiçbir 
çözümü kabul etmeyeceğini” belirt-
mesi üzerine konferans, 14 Ağus-
tos’ta sonuçsuz kaldı ve Kıbrıs Barış 
Harekatı’nın ikinci aşaması başladı.

Harekatın başarıyla sonuçlan-
masının ardından 13 Şubat 1975’te 
Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 
Mecliste alınan kararla 15 Kasım 
1983’te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti (KKTC) kuruldu.
n AA

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, “Hemşehrilerimizin huzur 

bulacağı güzel bir alan oluşturduk” dedi.

Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi Parlak
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Konya Emlakçılar Odası 
Başkanı 

Sedat Altınay’ın
annesi

Zübeyde Altınay’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına Allah’tan sabr-ı 

cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “2002’de 83 milyon lira olan hayvancılık desteğini, 2017 yılında 3.8 milyar liraya yükselttik” dedi

‘Hayvancılık desteğini 74 kat artırdık’
Konya Ereğli’de KOP kap-

samında İlçe Tarım Müdürlüğü 
aracılığıyla 100’den fazla koyunu 
olan çobanlara 26 adet karavan 
törenle verildi. Yaklaşık bir mil-
yon liraya mal olan projenin yüz-
de 70’i devlet tarafından karşı-
lanırken yüzde 30’unu çobanlar 
karşılayacak. 4 kişilik olan kara-
vanlarda oda, mutfak, buzdolabı 
ve duş alma bölümleri bulunu-
yor. 

Karavan teslim töreninde ko-
nuşan AK Parti Konya Milletve-
kili Halil Etyemez, karavanların 
çobanlara hayırlı olmasını diledi. 

Karavanların çobanların yaylada-
ki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde dizayn edildiğini ifade 
eden Milletvekili Halil Etyemez, 
karavanlarla birlikte çobanların 
hayat standardının yükseleceğini 
belirtti. 

KONYA’DA HAYVANCILIK
 DESTEĞİNİ 74 KAT ARTIRDIK
Konya’da hayvancılık yatı-

rımlarını desteklediklerinin altını 
çizen Etyemez,  yeni destekler-
le hayvancılıkta büyümenin hız 
kazandığını vurguladı. Büyük-
baştan küçükbaşa, besiden süte, 
yemden arıcılığa kadar birçok 

alanı destek kap-
samına aldıklarına 
dikkat çeken Etye-
mez, “Küçükbaş-
ta 100-200 baş, 
büyükbaşta 10-50 
baş anaçlık işlet-
meleri destekliyo-
ruz. Ayrıca yük-
sek verimli erkek 
damızlık alımında 
yüzde 80 hibe veri-
yoruz. Son 15 yılda 

Konya’da hayvancılık desteğini 
74 kat artırdık. Yaklaşık 2 milyar 
lirası hayvancılık olmak üzere 
Konya’ya toplam 7 milyar lira 
tarımsal destek sağladık. Kon-
ya, damızlık düve ve damızlık 
koç-teke üretim merkezi oluyor. 
En az 500 baş kapasiteli damızlık 
gebe düve ve damızlık koç-teke 
üretim merkezleri kuruyoruz. 
Konya’da kırsal kalkınma hamle-
sini başlattık. Son 11 yılda Kon-
ya’ya 173.5 milyon lira hibe des-
teği verdik. Bu hibelerle 281 yeni 
tarımsal sanayi tesisi kuruldu, 2 
bin 621 kişiye istihdam sağlandı. 
Gençlere 30 bin lira hibe deste-
ğini 2016 yılında uygulamaya 
geçirdik. Konya’da 2016-2017 
yıllarında 520 genç girişimciye 
15.6 milyon lira hibe sağladık.” 
diye konuştu. 

Etyemez, törenin ardından 
karavanları inceledi ve kursiyer-
lere sertifikalarını verdi. Etyemez 
daha sonra ise Ereğli Polis Eğitim 
Merkezi mezuniyet törenine ka-
tıldı.
n HABER MERKEZİ

Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay’ın annesi Zübeyde Altınay 85 
yaşında vefat etti. Merhume Altınay’ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı

Altınay ailesinin acı günü

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay’ın annesi 
Zübeyde Altınay Hakk’ın rahmetine kavuştu. 85 yaşında vefat 
eden Altınay, geçtiğimiz gün öğlen namazına müteakip Parsa-
na Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle ve 
dualarla Musalla Mezarlığı’na defnedildi. Merhume Altınay’ın 
cenazesine Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Muharrem Karabacak, KONESOB Eski Başkanı 
Bekir Duvarcı ve Oda Başkanlarının yanı sıra çok sayıda kişi 
katıldı. Cenazeye katılanların taziye dileklerini kabul eden Al-
tınay ailesi, vefat eden yakınlarının mezarı başında da dualar 
etti. Merhume Altınay’ın 2 erkek, 2 kız olmak üzere 4 evladı 
vardı. Yenigün Gazetesi olarak Merhume Zübeyde Altınay’a 
Allah’tan rahmet, başta Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altı-
nay olmak üzere Altınay ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz.
n HÜSEYİN MENEKŞE

Halil Etyemez
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Özel gençlerden 
Emniyet’e teşekkür

‘Kasaplık ve karkas et 
ithalatına son verilmeli’

Meram Yaka Yolu üzerinde fa-
aliyetlerine devam eden ve kadro-
sunu Down Sendromlu gençlerin 
oluşturduğu Gökcem Konya Down 
Cafe Restoran çalışanları cadde 
üzerinde kontrollerini artıran Tra-
fik Ekiplerine ve Emniyet Teşkilatı-
na teşekkür etti.

Gökcem Konya Down Özel 
Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü 
Derneği tarafından 2016 yılında 
hizmete açılan ve çalışanlarının 
%75’inin özel gereksinimli birey-
lerden oluştuğu Gökcem Cafe & 
Restaurant korumalı iş yeri olma 
özelliğiyle ilimizde, hizmet sektö-
ründe çalışan korumalı işyeri olma 
özelliğiyle ise Türkiye’de ilk olma 
özelliği taşıyor. Dernek Başkanı 
Uğur Devecioğlu, iş yerinin özellik-
le Down Sendromlu gençler tara-
fından büyük bir başarı ile ayakta 
durduğuna dikkat çekerken, “İş 
yeri olarak bir takım sorunlarımız 
vardı. 

Bunların başında ise Yaka 
Caddesi’nin oldukça kalabalık ve 
bir trafiğe sahip olması nedeniyle 
Down Sendromlu çalışanlarımızın 
yolun karşısına geçmeleri idi.

Özellikle akşam ve sabah saat-
lerinde oldukça yoğun olan trafik 

akışı nedeniyle özel gereksinimli 
çalışanlarımız mutlaka birilerinin 
yardımı ile karşı ya geçebiliyorlar-
dı. Bu sorunumuz Konya Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Şube Müdür-
lüğü Ekiplerinin iş yerimizin biraz 
ilerisinde trafik hız kontrollerini 
artırması ve radar uygulaması ile 
önemli ölçüde azaldı. Bunun için 
kendilerine bütün çocuklarımız ve 
müşterilerimiz adına teşekkür edi-
yoruz.

Trafik ekiplerimiz büyük bir öz-
veri ile görevlerini yapıyorlar. 

Ancak Bu sorunumuzun kesin 
ortadan kalkması için bu bölgede 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kesinlikle bir hız kesici veya ona 
benzer bir çalışmayı hayata geçir-
mesi gerekiyor. 

Bu sorunumuzu daha önce Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız olan 
şu an ise Ak Parti Konya Milletve-
kilimiz olan Tahir Akyürek beye 
iletmiştik. Şimdi ise yeni göreve 
gelen Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız sayın Uğur İbrahim Altay 
beyden bu sorunumuz ile ilgili bir 
projeyi hayata geçirmesini bu iş 
yerinde görev yapan özel gençleri-
miz adına bir kez daha talep ediyo-
ruz” dedi. n HABER MERKEZİ

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri 
Merkez Birliği Genel Başkan Yar-
dımcısı Nazif Karabulut:

“Yem ve döviz kurlarındaki 
artıştan dolayı bu yıl 2 yaşını dol-
durmuş besi danasının kilosu 22 
lira, damızlık vasfını yitirmiş kültür 
ırkı olmayan düvenin kilosu 20 lira, 
damızlık vasfını yitirmiş inek fiyatı 
ise 18 liradır” 

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri 
Merkez Birliği Genel Başkan Yar-
dımcısı Nazif Karabulut, kurbanlık 
fiyatlarına ilişkin, “Bu yıl 2 yaşını 
doldurmuş besi danasının kilosu 
22 lira, damızlık vasfını yitirmiş 
kültür ırkı olmayan düvenin kilo-
su 20 lira, damızlık vasfını yitirmiş 
inek fiyatı ise 18 liradır” dedi.

Karabulut, bir besi çiftliğinde 
kurban fiyatlarıyla ilgili düzenlediği 
basın toplantısında, geçen yıl kilog-
ramı 35 kuruş olan samanın bu yıl 
50 kuruşa yükseldiğini söyledi. 

Geçen yıl 50 kilogramlık besi 
yemi torbasının 42 liradan 62 li-
raya çıktığını dile getiren Nazif 
Karabulut, “Üretici zor durumda. 
İthalat baskısı da söz konusu. Şu 
an kasaplık canlı hayvan et itha-
latı hala devam ediyor. Bu yüzden 

üreticinin geçen yıl 27 liraya sattığı 
karkas et, bu yıl 26,5 liraya düş-
müştür” diye konuştu.

Karabulut, canlı, kasaplık ve 
karkas et ithalatına son verilme-
si gerektiğini vurgulayarak, şöyle 
konuştu:”Buradan Sayın Cum-
hurbaşkanımıza, Tarım ve Orman 
Bakanımıza ve yetkililere sesleni-
yorum; Buna bir çözüm bulunma-
sı gerekiyor. Zira üretici elindeki 
hayvanlarını daha düşük fiyatlara 
kestirmek zorunda kalır ve zarar 
eder. Bir an önce gerekli tedbir-
lerin alınması gerekiyor. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bu ithalatın 
durdurulması talebine cevap vere-
ceğini düşünüyorum.”
“BESİ DANASININ KİLOSU 22 LİRA”

Kurban Bayramı’nın yaklaştığı-
nı anımsatan Nazif Karabulut, “Tü-
ketici ve üretici, fiyat konusunda 
birliğimizin fiyatını bekliyor. Yem 
ve döviz kurlarındaki artıştan do-
layı bu yıl 2 yaşını doldurmuş besi 
danasının kilosu 22 lira, damızlık 
vasfını yitirmiş kültür ırkı olmayan 
düvenin kilosu 20 lira, damızlık 
vasfını yitirmiş inek fiyatı ise 18 li-
radır.” ifadelerini kullandı.
n AA

İnsanın Cenneti ve Cehen-
nemi içindedir. İster Cennette, 
isterse Cehennemde yanmak 
için tesrii mesai yapar. İster 
Cennetinde salınır, isterse Ce-
henneminde kavrulursun. Ke-
yiflenme, hayıflanmak sana 
kalmış… Keyif alacağın veya 
alamayacağın konuların da ka-
rar; etinle ruhun arasındadır. 
Ya tüm aşını bir günde yer bi-
tirir diğer günleri kasıntı sefanı 
sürersin, ya da aşını idareli kul-
lanır hem kendini hem çevreni 
yarında ve bugünde olası yok-
sulluk ve yoksunluktan korur-
sun…

Tercih şeytanın veya Rah-
man’ın sesine kulak verme 
tercihidir. Tercih görünenle gö-
rünmeyen arasında ki ince çiz-
ginin kavrayabilme anlayabilme 
yeteneğine bağlıdır. Tercih bir 
seraba kapılma veya gerçeğin 
uhdesinde kalma tercihidir. Ya 
gerçeğe gözlerinizi kapatır sağa 
sola çarparak yürürsünüz ha-
yalin metresin de ya da sahte 
gülüşlere, kahramanlıklara yüz 
çevirir saltanatını kurarsın za-
manın endişesinde…

Yollar uzun, yollar kısa, aynı 
kaynağa sığar mı kahır, tasa… 
Ağlamak her zaman üzüntüden 
değildir. Esas ağlamak ağla-
nacak hale gelmeden ağlayıp 
paçayı kurtarmaktır zamanın 
kıskacından. Geçmişe ve im-
kânsıza ağlamak, güneşin ye-
rinde ay’ı görme sevdasından 
başka bir şey değildir. Hüzün 
yaşlarımızı karıştırmamalıyız 
sevinç gözyaşlarımızla. Sevinç 
yaşlarımız bir olunca hüzün 
yaşlarımızla, hayatın dengesi 
bozulacak kelimeler anlamsız 
kalacaktır…

Niyetsiz ibadet nasıl havan-
da su dövmekse, anlamsız yaş-
ta faydadan öte gözde meyda-
na gelen bir arızanın habercisi 
olacaktır. Durumu tersinden 
değerlendirmek gerekirse: 
gözdeki arıza yaşı bile niyetsiz 
ibadetten daha manidar daha 
faydalıdır. Zira o bir hastalığın 
habercisi ve tedavi edilmek için 
çare arama vaktinin geldiğinin 
tebliğcisidir. Başıboşluk, hiçbir 
mahlûkatın sahip olduğu hak 
değilken, gayesiz yaşamanın da 
her hangi bir yaratığın nüvesin-
de oluşturulduğundan bahsedi-
lemez…

Yaratılan her şeyin bir gaye-
si, bir hedefi, erişmesi gereken 
bir menzili vardır. Gözler ne 
zaman soğuk, ne zaman sıcak 
yaş akıtacağının bilincinde iken, 
vücudun kaptan köşkü hedef 
belirlemeden demirleyemez ok-
yanusun ortasında. Ya temelde 
var olan yüzme meleklerimize 
sığınıp kulaç çekmeye başla-
malı ya da yardım çığlıkları at-
malıyız içinde bulunduğumuz 
şeraitte…

İnsan yeryüzüne ayak bas-
tığı andan itibaren rotaları be-
lirlenmiş, menzile odaklanmış 
bir cephane taşıtı, bir hayat 
anıtıdır. Gayesiz yaratılmış, an-
lamsız donatılmış değildir. Hele 
hele sahipsiz bırakılmış bir var-
lık hiç değil. Bu gerçeği Yunus 
Emre “ Bir ben vardır hem de 
benden içeru”  dizesiyle özetle-
miştir. Yunus bunu söylerken 
insana ‘kendini başıboş sanma’ 
içindeki ‘ben’i dinle ve ona göre 
rotanı bul demek istenmiştir. 
Sen yalnız değilsin, başıboş de-
ğilsin, yiyip-içip eğlenmek için 
yaratılmadın demiştir.

İçimizdeki beni görebilenler 
ilk günden itibaren onun izine 
düşmüş kör-topal yapabildiği 
kadarıyla o uğurda hayatının 
seyri sülukunu devam ettirme-
ye çalışmıştır. Bu bağlamda ka-
rıncanın hac yoluna düşmesi de 
anlamlı ve manidardır.

Hernekadar olayın mihve-
rinde kendi hemcinsimizi gör-

düğümüz bilgisiyle 
örneklemelerimizi 
bu doğrultuda yap-
sak da aslına ba-
kılırsa tüm yaratıl-
mışların bir hayat 
rotasının olduğun-
dan bahsetmek en 
doğru olanıdır. Öyle 
ya neden karınca 
yaz sezonunda faz-
la mesai yaparken avare öten 
cırcır böceklerine çalışma dersi 
vermektedir? Madem rotamız 
belli o zaman gözlerimizi ka-
payıp devam edelim diyemeyiz 
elbette. Rotamız belli ama yol 
alabilmemiz için yakıta ihtiyaç 
vardır. İyiliğe, ibadete, hak ye-
mezliğe...

İçimize, özümüze yüklenen 
benliğin ötesini duymuyor, 
duyamıyorsa kulaklarımız, dı-
şımızda ki çığlıkları duymalı-
dır. Dışımızda ki çığlıklar bize 
yakıtımızı nerden alacağımızı 
açık açık anlatmaktadır. Hz. İb-
rahim içindeki ‘ben’inin sesini 
duyamayınca gözlerini açarak 
gördüğü Ay’a, Güneş’e, yıldız-
lara bir müddet Allah dedikten 
sonra bulmadı mı asıl Rabbini? 
Öyle ise bize, “işte Rabbin bu” 
denmesine rağmen neden hala 
arayışlarımızı sürdürüyoruz? 
…

Hz. İbrahim Rabbini buldu-
ğunda içinde bulunduğu azmış 
topluluğa gerçeği haykırınca 
öteden beri çıkarları devam 
edenler ona dur demek istedi-
ler. Hak sesin karşılığına ateşi 
diktiler. Hz. İbrahim’i ateşe 
atmakla susturacağını sanan 
zamanın hükümdarı Nemrut 
hedefine ulaşamamıştır. Ateş 
suyla buluşmuş yangın yeri gül 
bahçesine dönüşmüştür. Aslın-
da hayat ateş ve sudan ibaret-
tir. Bunu dünkü nemrutlar, ilkel 
teknolojileriyle anlayamadıkları 
gibi sözüm ona teknoloji çağın-
da olmalarına rağmen bugünkü 
Nemrutlar ve anlamak isteme-
yenler de anlayamadılar. Zira 
Yaratıcı onlar için yüce kita-
bında “ onlar sağırdırlar, dilsiz-
dirler ve kördürler” doğru yolu 
göremezler demiştir.

Aslına bakılırsa doğru yolu 
görmek ya da görmemek çok-
ta insanın elinde olan bir şey 
değildir. Hernekadar âciz insan 
bunu kendi yeteneğindenmiş 
gibi görme dalaletine dalsa 
da… Ateş ve su, et ve ruh gibi-
dir, ateş ve su, dünya ve ahret 
gibidir. Ateş ve su, ölüm ve ha-
yat gibidir. Sadece dünyası de-
ğişen insanlardan bir dünyalık 
oldukları inancında olanlara...

İnsan önce sulanmalı son-
rada ateşin kendine yetecek 
kadarıyla yeşermeyi hayata 
tutunmayı bilmelidir. İnanlar 
için dünya ahretin akıl denilen 
yaratığın kemiyet ve kıymetini 
kavrayamayacağı kadar kü-
çültülmüş bir makettir. Ama 
ne yazık ki bir defa ateşle im-
tihan olmayan sıbyanlar nasıl 
ki korkusuzca ateşi avuçlarsa 
bu gerçeği anlayamamış cüce 
akıllarda makette ateşi seçtik-
lerinin farkında değillerdir. Aslı 
olan önce suyu sonra sudan al-
dığı enerji ile yeniliklere ve ya-
şam dönüşmesine vesile olan 
ateşin yetecek kadarına sahip 
olmaktır.

İnsanın ateşle imtihanı, 
dünden bu yana süregelen ve 
iki dünyada da son düellosunu 
oynamasıyla sonuçlanacak bir 
gerçektir.

Ateş hep cüzi faydasının ya-
nında kullanmasını ve doğasını 
bilmeyenler için yok edici ve 
kahredici de olmuştur. Böyle 
yok edilişler, insanlık tarihiyle 
at başı devam ede gelmiştir. 
Ne zamanki bir topluluğu ateş 

sarmış, oraya yaratı-
cı tarafından tulum-
bacılar, elçiler gön-
derilmiş ki, karanlık 
gecenin seherinde 
ibriklerden akan bil-
lur sularla o toplulu-
ğu kurtarmaya çalış-
mışlardır. Bir kısmı 
bu gerçeği görerek 
saf tutmuş, çoğunlu-

ğu ise sapkınlığı ve ateşte yan-
mayı yeğlemiştir.

Görünüşte ortada gibi duran 
insan, doğuştan ateşe ve suya, 
iki cihanda da hayata meyilli 
olsa da, çoğu zaman etinin ka-
lafatı yüzünden ruhunun inceli-
ğini göremediğinden ateşte ya-
nacakların yanında yer almıştır. 
Onun körlüğü doğuştan değildir 
ancak akıl melekesinin saflığını 
sanal duygular köreltmiş, kötü-
rüm olmasına sebebiyet vermiş-
tir. Nasıl ki su ve ateş her ikisi de 
temelde insana hizmet için yara-
tıldığı halde oranı, dengesi göze-
tilmediğinde her ikisi de büyük 
yıkımlara sebebiyet veriyorsa, et 
ve ruh denkleminde kantarın to-
puzunun kaçması da insanların 
akıbetini belirleyecektir.

Yaratıcı, anlatmaya çalıştı-
ğımız gerçeğin canlı örneklerini 
yeryüzüne gönderdiği ilk insan-
la birlikte zaman zaman toplum-
larda göstermiş, bunu da bize 
son gönderdiği elçi ve kitabıyla 
haber vermiştir. İnsanın “yakıtı 
taşlar ve insanlar” olan ateşten 
korunmasını, sakınmasını ister-
ken, ikinci cihanda yeni imtihan 
salonları açılmayacak, gören 
gözünü kör sanarak gerçekle-
ri görmekten yüz çevirenlere, 
ikinci bir fırsat verilmeyecektir. 
Çünkü içinde bulunduğumuz 
cihanda bu sahneler defalarca 
tekerrür etmiştir. Yaratıcıdan 
başka her şeyin bir başı ve bir 
sonu olduğuna göre ikinci ci-
handa mevsim hasat mevsimi 
olacaktır. – inanlar için- o öyle 
bir hasat ki tekrarı, geriye dö-
nüşümü yoktur. O öyle bir ser-
vettir ki ambara doldurduğun, 
ye ye bitmeyecektir. Yine o öyle 
bir servettir ki, farkına varma-
dan dünya da ikinci hayatın için 
biriktirdiğin yan yan sönmeye-
cektir.

İşte bu kör gözlerin özünde 
ki perdeyi aralamaya gelen elçi-
lerden biriside “ ad “ kavmine 
gönderilen Hud. (as) dır. Hud 
(as) bir tufan neslinden geliyor-
du. Yaratıcı bu sefer azmışları 
tufanla, suyla imtihan etmek is-
temiş, Hz. Nuh’a inanmayanları 
yok etmişti.

Hud (as) Hz. Nuh’un soyun-
dan gelmekteydi. Rivayetlere 
göre, Yemen’de Hadramut ci-
varında Ahkaf denilen yerde 
yerleşmiş Ad kavmine kurtarıcı 
olarak gönderilmişti. Her za-
manki gibi yaratıcının elçisiyle 
birlikte tufandan kurtulanların 
bir kısmı bir süre Hakka teslim 
olmasına rağmen çoğunluğu 
yine gerçeğe gözlerini kapama 
yolunu tercih etmişlerdi.

Arapçada dönmek manası 
da taşıyan ‘Ad’ kavminin ne-
den bu isimle adlandırıldığı, 
döndükten sonra mı yoksa dö-
neklik yapılarında olduğu için 
mi böyle bir isimle çağrıldıkları 
bilinmez… Bilinen bir gerçek 
varsa oda; “eskiye rağbet olsa 
bitpazarına yağmur yağardı” 
atasözünün her zaman söylen-
diği gibi olmamasıdır. Kelime, 
tam manasını, içinde yaşadı-
ğı cümleden alır. Tıpkı atmak 
kelimesinin içinde bulunduğu 
cümleye göre taşıdığı mana 
gibi.

Hz. Hud, azmış insanla-
ra doğru yolu göstermesine 
rağmen her zaman olduğu 
gibi yinede inanmayacaklardı. 

Çünkü onlar yaşadıkları dün-
yayı ebedileştirme sevdasına 
kapılmışlar, hayatın kaynağının 
su, suyunda kaynağının hayat 
olduğunu kavrayamadılar ya 
da rahatlarının bozulmasından 
endişe ediyorlardı. Hayatın kay-
nağının yine hayat olduğunu 
anlamak her insana nasip olur 
cinsten değildi. Zira ona ha-
yat veren yüce kudret ezelden 
ebede hay’dı (diri) hay kala-
caktı. Ad kavminin de akıbeti; 
başka bir imtihan sahnesiyle; 
‘tan vaktinde ufukta beliren bir 
karabulutla’ dünkü azmışlar 
gibi son bulacaktı. Oysa onlar 
dünyaya dört elle sarılmaları-
na ara vermeden yaşamlarına 
devam edecekleri sevinciyle; 
karabulutu Yağmur’un haber-
cisi bolluğun müjdecisi olarak 
görüyorlardı.

İnsan ve onun dünyaya 
sarılması ilk peygamberden 
itibaren bunca badireye bunca 
helaklara rağmen tekerrürden 
ibaretti. Hz. Hud’da diğer elçi-
ler gibi kavmini başlarına gele-
cek felaketlere karşı uyarmıştı. 
Onlar bu uyarılara tıpkı diğer 
azmışlar gibi kulak tıkamışlar, 
servetleri ve maddi imkânla-
rına güvenerek fakirleri ve di-
ğer kabileleri zulümleri altında 
inletmişlerdi. Onları köle gibi 
çalıştırıyorlar zevk için çeşitli 
işkencelerle öldürüyorlardı.

Hud (as)’ın kavmi de di-
ğerleri gibi inkârcılıklarını ört-
bas etmek, hakir görmek için 
ondan alışıla gelmişin dışında 
olağanüstü bir şeyler yaparak 
elçiliğini ve onlara yüce bir kud-
ret tarafından kurtarıcı olarak 
gönderildiğini ispata çağırdılar. 
Hz. Hud Göndericisinin izniyle 
rüzgârı istediği yöne çevirdi. 
Mal gözlülerin belki malların-
daki artışı dikkate alarak ıslah 
olabilir diye koyunlarının yün-
lerini ipeğe çevirdi ama nafile. 
Bunu üzerine azmışlar “sen bizi 
taptıklarımızdan çevirmek için 
mi? Gönderildin, doğru söylü-
yorsan haydi bize tehdit ettiğin 
azabı getir de görelim” dediler 
ve gördüler… Çünkü onların 
suyu çekilmiş ateşleri harlan-
mıştı. Üç yıl süren Kuraklık, 
kıtlıktan sonra şafakta gözüken 
bulut onlara hayat değil ölüm 
saçacaktı. Elçi bir avuç inananı 
sancağı altında toplarken vadiyi 
saran acı ve çan yakıcı rüzgârın 
sesi inanmayanları yerle bir et-
mişti…

Körlük doğuştan olsaydı, 
zahiri gözlerinin önünü kapatan 
yaratıcı, ona yolunu bulması 
için yeni bir yöntem öğrete-
cekti elbette. Bu körlük yara-
tılıştan kalma değil sonradan 
edinilmeydi. Hem de yaratılışa 
rağmen, bilinmeyen ya da bu-
lunmayan soruların cevabı da 
bundan başka bir şey değildi, 
dün olduğu gibi… Yaşadığı 
dünyayı arenası olarak gören 
ateş, insana, suladığı bulak-
larının kuruyacağının farkına 
varma ihtimaline bile ihtimal 
vermiyorken, akıntının bir neb-
ze azalmasına niye feryat’ı figan 
ettiğini anlayamamıştı...

Sonunda suların tersine 
akmayacağını kavrayamayan 
sözüm ona deşdivanlar,  kay-
nağının nerde olduğunun far-
kına vardıkları için mi harekete 
geçtiler dersiniz?!.. Ülkemizin 
içinde bulunduğu bugün ki si-
yasi kopuşun anlatmaya çalıştı-
ğımız gerçeklerden öte bir şey-
ler olduğunun düşünmüyorum. 
Ateşe meyletmeleri neticesinde 
ortaya çıkan yangınlarını suyla 
söndürme sevdalarına kapı-
lanların son imdatlarının fayda 
vermeyeceğini anlayınca basan 
hafakanlarını dağıtma serabına 
kapılıp, ayyuka çıkarma çığlıklar 
arasından dumana gark olma 
korkularının hasadıdır bağı 
İREM…

İREM

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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16 ve daha büyük yaştaki aracını hurdaya ayıranlara ÖTV indiriminin yapıldığı ‘hurda araç teşviki’ düzenlemesi, sıfır araç piyasasına 
hareket kazandırdı. Sıfır araç bayii temsilcileri, hurda teşvikine dair talebin ilk zamanlara göre daha da arttığını belirtti

Teşvik, sıfıra talebi arttırdı

‘Ekonomik saldırılar bertaraf edilecek’

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
‘hurda araç teşviki’ düzenlemesinin 
ardından sıfır araç piyasası hareket-
lendi. Düzenleme ile 16 ve daha 
büyük yaştaki aracını hurdaya ayı-
ranlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
indirimi yapılacağı açıklanmıştı. Bu 
kapsamda son zamanlarda yüksek 
olan sıfır araç piyasası hurda araç 
teşviki düzenlemesi ile beraber hız 
kazandı. Sıfır araç satışı yapan bayi 
temsilcileri hurda araç teşvikine yo-
ğun bir talep olduğunu ve araç sa-
tışlarında artış olduğunu dile getire-
rek teşvik haricinde kendilerine özel 
ilave indirimler de uyguladıklarını 
da belirtti. Maliye Eski Bakanı Naci 
Ağbal, daha önceden yaptığı açıkla-
mada, düzenlemeden yararlanmak 
isteyen vatandaşların hurda araç 
teşviki ile ilgili işlemlerini 2019 yılı 
sonuna kadar bitirmesi gerektiğini 
belirtmişti. Ağbal, ayrıca teşvikten 
yararlanılabilmesi için, yeni alına-
cak aracın hurdaya çıkarılan veya 
ihraç edilen araçla aynı cinsten ol-
ması gerektiğine işaret ederek, “Ör-
neğin, kamyonetini hurdaya ayıran 
bir kişi, yeni kamyonet alımında 
teşvikten yararlanacak. Diğer araç-
lar için de aynı kural geçerli” konu-
suna da dikkat çekmişti. 

“HURDA TEŞVİKİ SIFIR 
ARACA TALEBİ ARTIRDI”

Koyuncu Fiat Otomobil Satış 
Müdürü Murat İçil, hurda teşvik in-
dirimine talebin arttığını dile getir-
di. İçil, 2019 yılının Aralık ayına ka-

dar kampanyanın devam edeceğini 
de vurgulayarak sözlerine şu şekil-
de devam etti: “Hurda teşviki kam-
panyası başlayalı yaklaşık 2 ay oldu. 
2 aylık süreç içerisinde önceki aya 
göre son zamanlarda oldukça talep 

fazlalaştı. Elinde hurda araç olup 
kampanyadan yararlanan müşte-
rilerimiz oldu birde elinde hurda 
aracı olmayıp da kampanyadan ya-
rarlanmak isteyen müşterilerimiz 
oldu. Bildiğimiz üzere 2019 yılının 
Aralık ayına kadar devam edecek 
bir süreç var. Biz o sürece kadar 
müşterilerimize bu konuda yardım 
etmeye devam edeceğiz. Ellerinde 
araç olmasa bile biz kendilerine bu 
konuda yardımcı olarak indirimler-
le ilgili destek sağlamaya devam 
edeceğiz. ‘Hurda aracım yok, indi-
rimlerden yararlanamıyorum’ diye 
müşterilerimiz asla düşünmesin, 
sadece bize başvurmaları yeterli”

TOPLAM 15 BİN LİRALIK 
İNDİRİM VAR!

Hurda teşvik indirimi ile birlikte 
Fiat’a özel olarak artı 5 bin TL daha 
indirim uygulandığını dile getiren 

İçil, “10 Bin TL olan teşvikin ya-
nında, Fiat’ın sağlamış olduğu artı 
5 bin TL’lik daha teşvik var. Ege-
aSedane1.4 benzinli Easy model 
aracımızın fiyatı şuan da 79 bin 900 
TL. Fiat tarafından sağlanan 5 bin 
TL’lik indirim ve 10 bin TL’lik hur-
da indirimi ile birlikte aracın fiyatı 
64 bin 900 TL’ye tekâmül ediyor. 
Bu rakamda şuan gerçekten iddialı 
bir fiyat. Tüm bunların yanında 5 
yıl garanti ve LPG montajı yapıyo-
ruz. LPG’nin fiyatı da 2 bin 250 TL. 
Müşterilerimiz 5 yıl garanti süresi 
bozulmadan aracına LPG taktırıp 
alabiliyor” diye konuştu.

“HURDA TEŞVİKİ İNDİRİMİNE 
İLAVE 7 BİN TL’LİK İNDİRİM”
Çelik Motorlu Araçlar Renault 

ve Dacia Satış Müdürü Bülent Tu-
tar ise, hurda araç teşvik düzenle-
mesinin araç piyasasının hızlanma-

sı açısından son derece doğru bir 
uygulama olduğunu dile getirerek 
ifadelerine şu şekilde yer verdi: 
“Hurda teşvik kampanyası başlayalı 
yaklaşık olarak 2 ay oldu. İlk zaman-
lara göre talep daha da çok arttı. Çe-
lik Motorlu Araçlar Renault ve Dacia 
bayisine gelen bütün vatandaşları-
mıza hurda teşvik indirimi nokta-
sında yardımcı oluyoruz. Ayrıca Re-
nault ve Dacia olarak hurda teşvik 
indirimlerine özel kampanyalarımız 
bulunuyor. Renault olarak, Hurda 
teşvik indirimlerinden yararlanan-
lara, Symbol alımlarında ilave 7 bin 
TL, Clio ve Kangoo alımlarında ilave 
5 bin TL’lik indirim fırsatı sunuyo-
ruz. İlgili indirim sadece devletin 
Hurda Teşvikine ilişkin uygulama-
sından yararlanan müşterilerimizin 
kendi adlarına, yeni bir Symbol, Clio 
HB, ClioSportTourer, KangooMul-
tix, Kangoo Express satın almaları 

durumunda geçerlidir. Dacia’da ise 
Temmuz ayında Hurda Teşviki indi-
riminde yararlananlara, Sandero ve 
Dokker alımlarında ilave 5 bin TL’lik 
indirim fırsatı sunuyoruz.”

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SADECE 
OTOMOBİL İÇİN GEÇERLİ DEĞİL!
Sadece otomobil değil, 16 ve 

daha büyük yaştaki arazi taşıtı, pa-
nelvan, kamyon, kamyonet, otobüs 
ve minibüs türü araçların hurdaya 
ayrılması veya ihraç edilmesi ve 
karşılığında yeni araç alımı halinde 
önemli bir ÖTV teşvikinden yarar-
lanılacağının altını çizen Maliye Eski 
Bakanı Ağbal, şunları kaydetmişti: 
“Söz konusu Bakanlar Kurulu kara-
rıyla, bu durumda sağlanacak ÖTV 
teşviki tutarları ile hurdaya çıkar-
tılacak veya ihraç edilecek araçla-
rın teslim edilmesi gereken yerler 
veya kişiler ve bunlarda aranacak 
nitelikler belirlendi. Buna göre, 
yeni alınacak otomobil ve arazi ta-
şıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı 
aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz 
fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında 
olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 
80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira 
ÖTV indirimi sağlayacağız. Bu tu-
tarları yerli üretimin rekabetçiliğini 
destekleyecek şekilde belirledik. 
Otomobil ve arazi taşıtları dışın-
da kalan ve yeni alınacak kamyon, 
kamyonet, otobüs, minibüs ve pa-
nelvan cinsi araçlarda ise fiyat ay-
rımı yapılmaksızın 10 bin lira ÖTV 
indirimi yapılacak.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Genç MÜSİAD Konya Şubesi 
tarafından gerçekleştirilen, “Ana-
dolu Liderlik Modeli” projesi eğitim 
programları devam ediyor. Eğitim 
programları kapsamında konuk olan 
TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öz-
türk, darbe ve darbe girişimlerinin 
ekonomiye yansımalarını masaya 
yatırdı.

MÜSİAD Konya Şubesi kon-
ferans salonunda gerçekleştirilen 
programda konuşan TOBB Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Oda-
sı Başkanı Selçuk Öztürk, darbe ve 
darbe girişimlerinin ekonomiye yan-
sımalarını anlattı. Öztürk, “Bütün 
dünyada en önemli siyasal olayların 
altında mutlaka ekonomik sebepler 
yer almaktadır. Bunu sadece dar-

beler için değil bütün süreçler için 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Hangi siyasi 
olay oluyorsa en önemli nedeni eko-
nomidir. 

Türkiye, 1974 yılında çok kritik 
bir karar alarak Kıbrıs Barış Hare-
katını başlatmıştı. Bu oldukça doğ-
ru bir karardı. Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğu günden bugüne ikinci 
büyük toprak hamlesi Kıbrıs’a ger-
çekleştirdi. Ülkemiz, vatandaşlarımı-
zın, soydaşlarımızın dindaşlarımızın 
talepleri doğrultusunda Kıbrıs’a gitti 
ve belli bir bölümünü aldı. Kıbrıs Ba-
rış Harekatının akabinde Türkiye’de 
her şey kuyrukta satın alınmaya baş-
landı. Aklınıza gelebilecek her şeyi 
kuyrukta satın alabilir hale geldik. 
Sağ sol hadiseleri büyüdü ve süreç 
bizi 1980 ihtilali getirdi. 1974’te 

kendi ayakları üzerinde durabilen 
Türkiye, ne oldu da bu duruma ge-
tirildi. 1980 ihtilalinden sonra Türki-
ye, uluslararası anlamda çok büyük 
itibar kaybıyla karşı karşıya bırakıldı. 
Bu itibar kaybından sonra Türkiye 
ekonomisi askeri darbe ile altta kaldı. 
Hiçbir şey konuşamaz hale geldik. 
1983’ten itibaren bir çıkış trendi ya-
kaladık. Türkiye ve ekonomisi ken-
dini toparlanma aşamasına geldi. 28 
Şubat darbesi öncesinde Refah Yol 
Hükümeti kuruldu ve Rahmetli Er-
bakan Hoca’nın ekonomik modelleri 
gerçekten o günün ekonomisi için 
doğru hamleleriydi. Anadolu insanın 
sisteme entegre edilmişti. Ortada 
çok önemli bir konu yokken bir dar-
be gerçekleştirildi. Türkiye çok ciddi 
ekonomik krize sürüklendi, olaylar 
büyüdü, kontrol edilemez hale geldi. 
Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
ilk defa iş adamları yürüyüş yap-
maya başladı. Konya da dahil olmak 
üzere bütün insanlar eylemler yaptı. 
Hatırlayacağınız gibi 2001 yılında 
da büyük bir ekonomik kriz yaşadık. 
Dövizin yükselmesi, borsada aşırı 
derece düşüşler, faizlerin gecelik 
yükselmesi, bankacılık sistemlerinin 
tamamen çökmesiyle büyük bir eko-
nomik krizi yaşamış olduk.   

Geldik 15 Temmuz Darbe girişi-
mine. 2002 yılından bu yana sürekli 
olarak pozitif bir ivme yakalayan 
Türkiye ekonomisi, yapısal reformla-
rın da etkisiyle birlikte “krizler eko-
nomisinden” bir “güç ekonomisine” 
dönüşmüştür. Bu süreçte, kamu 

maliyesi alanında ciddi reformlar 
gerçekleştirilmiştir. Kamuda, bürok-
rasiden kaynaklı hantal yapı değişti-
rilerek işlemler hızlandırılırken, özel 
sektöre yönelik imkân ve destekler 
arttırılmıştır. 2000’li yıllarda Ana-
dolu sermayesi güçlenerek, üretim 
ve piyasa ekonomisi tüm Anadolu 
ölçeğinde artış göstermiştir. Ekono-
mideki gelişme ve ilerleme, sosyal 
devlet uygulamalarına da yansı-
mıştır. Tüm bu olumlu gelişmelerin 
yanı sıra, Türkiye’de enerji ve yatı-
rım hamleleri hızlanmıştır. Siyasi ve 
ekonomik istikrarın güçlenmesi ve 
sosyal alanlarda gösterilen başarılı 
performans, bazı vesayet odaklarını 
harekete geçirmiştir. 2013 yılında 
Türkiye ekonomisi en başarılı döne-
mini yaşarken, bu dönemden sonra 
girişimlerin şiddeti artmıştır. 2013 
yılından bu yana ekonomiye siyasi 
şoklar verilerek istikrar ortamının 
zedelenmesi hedeflenmiştir. Döviz 
kurundaki hareketliliğe sebep olacak 
ve yatırımları azaltacak girişimler, 
son olarak 15 Temmuz darbe girişi-
miyle sonuçlanmıştır.  Halkın darbe 
girişimine karşı vatansever duruşu 
kadar önemli olan bir başka faktör 
de özel sektörün tavrı ve duruşu ol-
muştur. Halkımız gibi ekonomimiz 
de üreticisinden tüketicisine kadar 
her kesimden gelen destekle dar-
beye karşı büyük bir direnç göster-
miştir. Darbe girişiminin gerçekleş-
tirildiği dönemde pozitif büyüyen bir 
trend yakalayan ekonomimiz, darbe 
girişiminin etkisiyle söz konusu dö-

nemde yüzde 0.8 küçüldü. FETÖ 
mensupları ve onların yurt dışında-
ki destekçileri tarafından yürütülen 
Türkiye ekonomisi üzerine negatif 
algı kampanyasının da etkileri göz 
önüne alındığında, darbe girişiminin 
maliyetinin daha da arttığını görüyo-
ruz.  Türkiye, bir ekonomik güç elde 
ettiği zaman bunu kendi bölgesi 
başta olmak üzere dünya genelinde 
aktif olarak kullanmayı düşünen bir 
ülkedir. Başarılı olsun veya olması 
mutlaka elde ettiği ekonomik gücü 
siyasal anlamda kullanmak iste-
yen bir ülkedir. Türkiye ne zaman 
ekonomik anlamda başarılı olduysa 
farklı bir süreç başlatıldı. Ekonomik 
alanda yıpratmak için gezi parkı 
olayları, MİT tırları, 17-25 Aralık 
olayları oldu ve son olarak 15 Tem-

muz’da düğmeye basıldı. Ekonomik 
anlamda bir miktar zorlandık. Türki-
ye, bunu da başarılı bir şekilde aşa-
cak ve tekrar başarılı olacaktır. Her 
şeyden önce genç ve dinamik bir nü-
fusuna sahibiz. Türkiye bu dönemde 
yaralarını hızlı bir şekilde saracaktır. 
Türkiye ekonomisinin güçlü ve di-
namik yapısı ve ekonomi yönetimi 
tarafından alınan tedbir ve teşvikler 
sayesinde, başta 15 Temmuz olmak 
üzere, son yıllarda ülkemize yönelik 
bütün saldırıların ekonomiye etkisi 
çok geçmeden bertaraf edilmiştir” 
dedi. Programın sonunda MÜSİAD 
Konya Şubesi Gençlik Kurulu Baş-
kanı Kadir Başaran, TOBB Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk’e hediye tak-
dim etti.  n HABER MERKEZİ 

TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya 
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 

darbe ve darbe girişimlerinin 
ekonomiye yansımalarını anlattı.

Koyuncu Fiat Otomobil
Satış Müdürü Murat İçil

Çelik Motorlu Araçlar Renault ve
Dacia Satış Müdürü Bülent Tutar



20 TEMMUZ 201818 SPOR 3

Bursaspor, dün sabah saatlerinde yaptığı antren-
manla günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 

Sezon başı hazırlıklarını Afyon’da sürdüren ye-
şil-beyazlılar, dün sabah saatlerinde ilk antrenmanını 
yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde ger-
çekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. 
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla ko-
ordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar 
alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyun-
cular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. 
Dün Altay’la oynanan hazırlık maçında 45 dakikadan 
fazla forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla 
tamamladı.   n İHA

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet 
konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar’a yöneldi. 
Yönetim, önümüzdeki günlerde Porto ile bu futbolcu-
nun transferi için masaya oturacak. 

Negredo ve Vagner Love’dan umduğunu bulama-
yan ve forvet arayışlarına giren Beşiktaş’ta, gündem 
yeniden Aboubakar oldu. Bu futbolcuyu kadrosuna 
katmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer için kaynak 
oluşturmaya çalışıyor. Fulham’ın Fabri’yi istemesi ve 
Liverpool’un da Vida için ciddi bir teklif yapmasıyla 
birlikte elde edilecek olan kazancı transfere harcamayı 
düşünen siyah-beyazlılar, Porto forması giyen Abou-
bakar’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmaya 
hazırlanıyor. Aboubakar bu sezon Porto’da gösterdiği 
performansla Juventus’un da dikkatini çekmişti. Ancak 
İtalyan kulübü, bu transferden daha sonra vazgeçti. 
n İHA

Antalyaspor, Hollanda kampının üçüncü gününde 
taktik çalışması yaptı. 

Hollanda kampında üçüncü günü geride bırakan 
Antalyaspor, tempoyu düşürmeden yeni sezon çalış-
malarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, dün sa-
bah antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. 
Takım halinde yapılan düz koşu ve ısınma hareketle-
rinin ardından bireysel hücum-savunma çalışmasına 
geçilen antrenmanda daha sonra oyun-taktik çalışma-
ları yapıldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın çeşitli 
oyun provalarını yaptırdığı antrenman, yorucu geçme-
sine rağmen tüm futbolcular özveriyle çalışmaları dik-
kati çeken detaylar arasında yer aldı. Yaklaşık 1,5 saat 
süren antrenman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.
n İHA

Bursaspor’da 
hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş’ta gündem 
yeniden Aboubakar

Antalyaspor 
taktik çalıştı

Daha iyi olacağız!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Barış Alıcı, sarı-lacivertli 
taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını vur-
gulayarak, “Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam” 
dedi. Hasan Ali Kaldırım ise, çalışarak gün geçtikçe 
daha iyi seviyelere geleceklerini belirtti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ı 3-0 yendikleri hazırlık maçından 
sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin Altınordu’dan 
transferi Barış, tüm takımın kendisine sahip çıktığını ifade etti.

Genç futbolcu Barış, uzun yıllar Fenerbahçe’de ter dökmek isteğinin altını 
çizerek, “Kadıköy’de büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sa-
bırsızlanıyorum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam.” değerlendirmesin-
de bulundu. Eski bir Altınordu oyuncusu olan ve İtalya’nın Roma takımında top 
koşturan Cengiz Ünder’in, Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından kendisine 
mesaj attığını aktaran Barış, “Onun izinden gitmek de benim için gurur verici.” 
ifadesini kullandı.

HASAN ALİ: “GÜN GEÇTİKÇE İYİ BİR SEVİYEYE GELECEĞİZ”
Sarı-lacivertlilerin sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım da maçta aldıkları 

galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu: “Önümüzdeki 
ilk resmi maçlara kadar iki haftalık bir süreç var. Aramıza yeni katılan arkadaşlar 
oldu, büyük ihtimalle daha katılacaklar da olacak. O yüzden gün geçtikçe takım 
olarak daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Hem fiziksel anlamda hem 
oyun anlayışı anlamında hocamızın isteklerini daha iyi yerine ge-
tireceğimizi düşünüyorum. Sadece bir hazırlık maçıydı 
ama iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun ve güzel bir skor-
la maçı bitirdiğimiz için memnunuz.”

Hasan Ali Kaldırım, bir soru üzerine her zaman 
ofansif bir oyuncu olduğumu düşündüğünü belir-
terek, şunları kaydetti: “Bir bek oyuncusu için 
öncelik her zaman defans ama ofansif anlamda 
ne kadar takıma katkı sağlarsanız o kadar de-
ğeriniz artıyor. Bugün güzel bir gol attım ama 
gol atmam çok önemli değil, önemli olan takı-
mın kazanması ve takımın başarısı. Onun için 
kendimi geliştirmeye ve hazır tutmaya hazır 
tutmaya çalışıyorum. Fenerbahçe’de top oy-
nuyorsanız her zaman iyi olmalısınız. Bunlar 
asist olur gol olur. Ben ümit ediyorum, geçen 
sezon bir istatistik yakaladım. Bu sene üzeri-
ne koyup takıma katkı sağlayabilirim.”

BEEK’İN FENERBAHÇE’YE 
TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Feyenoord’un Hollandalı stoperi Sven van 
Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi. 
Rotterdam ekibinin sarı-lacivertlilerin yaptığı 
teklifi reddettiği iddia edildi. Bir süredir Fener-
bahçe’nin radarında olan Feyenoord’da forma gi-
yen başarılı futbolcu Sven van Beek’in transferi çık-
maza girdi. Hollanda basınında çıkan haberlere göre 
sarı-lacivertliler van Beek transferi için 5. 5 milyon 
Euro teklifte bulundu ancak bu teklif Feyenoord yöne-
timi tarafından reddedildi. Teknik Direktör Giovanni van 
Bronckhorst’un kesinlikle takımda kalmasını istediği 23 
yaşındaki futbolcu savunmanın ortasında görev yapıyor. 
Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi’nde 
20 maçta forma giyen van Beek takımı adına 1 asistlik kat-
kıda bulundu ve gösterdiği performansla birçok Avrupa kulü-
bünün radarına girdi. 
n AA/İHA

Onazi’nin çabası Karaman’ı mutlu etti

Akhisarspor, Josue Filipe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor’un sempatik oyuncusu 
Onazi’nin isteği , teknik direktörü Ünal Ka-
raman’ı mutlu etti. 

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncu Ogen-
yi Onazi, teknik direktör Ünal Karaman’a 
ve yeni takım arkadaşlarına kısa zamanda 
uyum sağladı. Sempatik davranışları ve 
yardımseverliği ile bilinen oyuncu, Dün-
ya Kupası’nda Nijerya Milli Takımı’nın 
kadrosunda yer alması nedeniyle Trab-
zonspor’un Slovenya’da gerçekleştirdiği 
kampın ikinci bölümüne katılmıştı. 5 gün-
dür takımla birlikte olan Nijeryalı oyuncu 
kampa katıldığı günün ertesi yapılan ilk 
antrenmana katılıp ardından NK Triglav 
Kranj ile oynanan hazırlık maçının sabahı 
da antrenman yapıp 27 dakika forma giy-
di. 4 antrenman yapan oyuncu Lokomotiva 
Zagreb maçında da 20 dakika forma giydi. 

Teknik Direktörü Ünal Karaman ise 
takımın ikinci kampına katılan oyuncusu-

nu antrenmanlarda görüp, ondan sonra 
hazırlık maçlarında forma vermeyi plan-
larken, oynama isteğinin Nijeryalı oyun-
cudan gelmesi üzerine deneyimli teknik 
adam oyuncusunun isteğini kırmayarak 
maçlarda görev verdi. Onazi’nin bu tutumu 
Karaman’ı mutlu ederken, antrenmanlarda 
ise Karaman’ın sempatik oyuncuyla iyi bir 
diyalog yakaladı. 

TRABZONSPOR 
3. HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR 

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da 
yoğun bir tempoda sürdüren Trabzonspor, 
bugün 3. hazırlık maçına çıkacak. İlk ma-
çında Slovenya ekibi Triglav 2-0 yenen 
bordo-mavililer ikinci hazırlık maçında ise 
Hirvatistan ekibi Lokomotiva Zagreb’i 1-0 
mağlup etti. Bordo-mavililer 3. Hazırlık 
maçını ise Rusya temsilcisi Spartak Mos-
kova ile Avusturya’da oynayacak. 
n İHA

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden 
Akhisar Belediyespor, Portekizli orta saha 
oyuncusu Josue’yi kadrosuna kattı. Daha 
önce Süper Lig’de Bursaspor, Galatasaray 
ve son olarak Osmanlıspor formaları giyen 
deneyimli on numara, geçtiğimiz sezonun 
devre arasında Osmanlıspor ile yollarını 
ayırmıştı. Bonservisini elinde bulunduran 
27 yaşındaki oyuncu, 2 yıllığına kendisini 
yeşil-siyahlı renklere bağladı. 

Kariyerinde Porto, Dragon Force, Co-
vilha, Penafiel, VVV Venlo, Paços Ferreira, 
Bursaspor, Braga, Galatasaray ve Osman-
lıspor olan Josue, çıktığı 249 karşılaşmada 
30 gol ve 35 asist kaydetti. 

Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde düzenle-
nen imza törenine Kulüp Başkanı Hüseyin 
Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

İmza töreni ardından basın mensup-

larını sorularını yanıtlayan Akhisar Bele-
diyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Ger-
çekten ihtiyacımız olan birikimli bir oyuncu, 
daha önce Türkiye’de de Bursaspor, Gala-
tasaray ve Osmanlıspor’da oynadı. İnşallah 
biz de başarılı olacağına inanıyoruz, 2 yıllık 
sözleşme imzaladık. Hem kulübümüze hem 
de camiamıza hayırlı olur inşallah” dedi.

Kamp programını da değerlendiren Er-
yüksel, “Erzurum kampımız tamamlandı, 
yarın Avusturya’ya gidiyoruz. 10 gün orada-
yız, ay sonunda burada toplanacağız ve Sü-
per Kupa’ya hazırlığımızı yapacağız. Sonra 
da hayırlısıyla lige başlayacağız” dedi. 

“BİLET FİYATLARIMIZ ÇOK UYGUN” 
Öte yandan kombine bilet fiyatları hak-

kında da açıklamalarda bulunan Eryüksel, 
“Bilet fiyatları açıklandı, bilet fiyatlarımız 
çok uygun. Buradaki polemik olmasın diye 

söyleyeyim biz bilet fiyatlarında herhangi 
bir indirime gitmeyeceğiz. Açıkladığımız 
şekilde başlayacağız. Bize burada bir ma-
çın maliyeti 120 bin TL, bu da minimum 
olanıdır. Burada bütün tribünler dolu olsa 
10 TL’ye satsan onu karşılamıyor. Yani bir 
kar peşinde değiliz, normal harcadığımız 
paraları getirmek istiyoruz. 6 senedir bun-
ları kulübün cebinden harcıyorduk. Bundan 
sonra en azından cebinden harcadığı parayı 
biz taraftarımızdan elde edelim, herhangi 
fazla bir para veya kar peşinde değiliz. Bu-
nun da bilinmesi lazım. UEFA maçları bu 
kombine içerisinde değil çünkü formatları 
farklı. Bizler fahiş fiyat koymadan en uygun 
bir şekilde insanlarımızın rahatlıkla ödeyip 
alabileceği şekilde fiyatlar olacaktır” dedi. 

Rodallega ile ilgili transfer haberlerini 
de yalanlayan Eryüksel kesinlikle böyle bir 

durum olmadığını şuanda bir kulübü ve söz-
leşmesi olduğunu ifade ederek Rodallega 
ile ilgilenmelerinin mümkün olmadığını 
kaydetti. 

FİLİPE: “YARIN KAMPA KATILACAĞIM” 
4 buçuk yıldır Türkiye’de futbol oynadı-

ğını ve Süper Lig’i de çok iyi bildiğini kay-
deden Josue Filipe ise yaptığı açıklamada, 
“Bana bu şansı veren başta başkanımıza ve 
tüm yönetim kuruluna teşekkür etmek isti-
yorum. Ayrıca Akhisar şehrine de teşekkür 
etmek istiyorum, çünkü sabahtan beri beni 
çok iyi karşıladılar. Bu transferde emeği ge-
çen herkese teşekkür ederim. Şimdi bana 
düşen çalışmalara hemen başlamak ve 
zaten yarın da hemen takıma katılıp kampa 
katılacağım. Elimizden geleni yapıp Süper 
Kupa maçına hazır olacağız” dedi. 
n İHA
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Beyşehirli sporcu 
Türkiye ikincisi oldu

Beyşehirli milli tekvandocunun Türkiye Şampiyonası’n-
daki başarısı memleketinde sevinçle karşılandı. Beyşehir 
Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Nafiz Çakır, yap-
tığı açıklamada, öğrencisi Beyşehirli milli tekvandocu İrem 
Baysal’ın, Çankırı’da devam eden 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitleri Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda 67 kiloda Tür-
kiye ikincisi olduğunu söyledi. Antrenör Çakır, şampiyonaya 
katılan Beyşehirli milli sporcu İrem Baysal’ın müsabakalar-
da finale kadar yükseldiğini belirterek, “Finalde rakibine 
yenilen Baysal, kadınlar kategorisinde kilosunda Türkiye 
ikincisi olmuştur. İkincilik kürsüsüne çıkmayı başaran İrem’i 
şampiyonada elde ettiği dereceden dolayı kutluyorum.” 
dedi.  n AA

Yaz Spor Okulları’nda 
voleybola yoğun ilgi

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okullarında 
Voleybol çalışmaları devam ediyor. Çocuk ve gençlerin yaz 
aylarında serbest zamanlarını, uzman antrenörler nezaretinde 
düzenli ve en iyi şekilde değerlendirmeleri için mükemmel bir 
imkân olan spor okullarında voleybol branşı Pazartesi-Per-
şembe, Salı-Cuma, Çarşamba-Cumartesi, Cumartesi-Pazar 
günleri yaş gruplarına göre seanslarında çalışmalarını sürdü-
rüyor. 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak fayda-
landığı Yaz Spor Okullarında 20 branşta ücretsiz kayıtlar hala 
devam ettiği belirtildi.
n SPOR SERVİSİ

Erkek Milli Takımı 
hokeyde 3’te 3 yaptı

Konya’da devam eden U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi 
Avrupa Şampiyonasında 4.gün müsabakaları tamamlandı. 
15-21 Temmuz tarihleri arasında Konya Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü Saraçoğlu Hokey Sahası’nda devam eden 
U18 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonasında er-
keklerde Türkiye, Macaristan, Litvanya, Ukrayna, Finlandiya 
ve Hırvatistan kızlarda ise Türkiye, Ukrayna, İsviçre ve Hırva-
tistan takımları mücadele ediyor. Şampiyonanın 4.gününde 
kızlarda Ukrayna, Hırvatistan’ı 5-1 yenerken Türkiye Milli Ta-
kımı İsviçre’ye 2-1 kaybetti. Erkeklerde ise Ay Yıldızlı Milliler, 
Hırvatistan’ı 2-1 yenerek 3’te 3 yaptı. Ukrayna Macaristan 
karşılaşmasında, Ukrayna rakibini 24-0 farklı skorla geçti. Gü-
nün bir diğer karşılaşmasında ise Litvanya, Finlandiya’yı 12-0 
mağlup etti.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Belçika 
ile Konya’da ortak kamp gerçekleştiriyor. 
Türkiye Tekvando Federasyonundan ya-
pılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali 
Şahin yönetiminde Konya’da hazırlıklarını 
sürdüren Türk Milli Takımı, Belçika’dan 
gelen talep üzerine bu ülkenin milli takı-
mıyla ortak kamp düzenlemeye başladı.

Konya Bayır Diamond Hotel’de ger-
çekleştirilen ortak kampa Türkiye’den 9’ar 
erkek ve kadın sporcu katılıyor. Kampta 
Belçika’dan ise 4 kadın ve 3 erkek tekvan-
docu yer alıyor. Belçika’nın kamp kadro-
sunda Jaouad Achab ve Raheleh Asama-
ni gibi olimpik sporcular da bulunuyor.

BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLULAR
Türkiye Tekvando Milli Takımlar Tek-

nik Direktörü Ali Şahin, birçok ülkeden or-
tak çalışma kampları için teklif aldıklarını 

belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu durum 
ülkemizin tekvandoda ne kadar önemli bir 
ülke olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bel-
çika Milli Takımı uzun süredir bizimle ortak 
bir çalışma kampı düzenlemek istiyordu. 
Yoğun programımız arasında onların bu 
talebini kabul ettik. Kendilerine iyi bir ev 
sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Bu-
rada olmaktan çok memnunlar. Belçikalı 
meslektaşım Davoud Etminani ile burada 
her iki ülkenin de gelişimi adına önemli 
çalışmalar yapıyoruz. Kampın iki ülke 
için de faydalı geçtiğini düşünüyorum. 
Kampın ardından yine yoğun bir dönem 
bizi bekliyor. Yıl boyunca devam eden ça-
lışmalarımız neticesinde sporcularımızın 
önümüzdeki faaliyetlerde başarılı sonuçlar 
alacağına inanıyorum.”
n AA

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Konya’da kamp yapıyor

Bolu’da kapma giren Ampute Fut-
bol Milli Takımı, Dünya Kupası hazır-
lıklarını yaptığı antrenmanla sürdür-
dü. Karacasu beldesinde Boluspor’a 
ait sahada çalışan Avrupa şampiyonu 
milliler, 24 Ekim’de Meksika’da baş-
layacak Dünya Kupası’na günde çift 
antrenmanla hazırlanıyor.

Teknik direktör Uğur Özcan yöneti-
minde idmana çıkan milli futbolcular, 
ısınma hareketlerinin ardından yakla-
şık 1,5 saat fizik, kondisyon ve teknik 
ağırlıklı çalıştı.

“DÜNYA KUPASI’NI
TÜRKİYE’YE GETİRECEĞİZ”

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü 
Uğur Özcan, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, hazırlıkların çok iyi geçtiğini, günde 
çift antrenman yaptıklarını belirtti. Havanın 
durumuna göre çalışmaları planladıklarını 
anlatan Özcan, “Ay sonuna kadar Bolu’da-
yız. Ağustos ayında da Bolu’yu düşünüyo-
ruz ancak şu an yer arayışındayız. Bayram-
dan sonra tekrar kampa gireceğiz. Eylül ve 
ekim kampının ardından da Dünya Kupası 
için Meksika’ya gideceğiz.” diye konuştu. 

Dünya Kupası’na 24 ülkenin katıldığını 

aktaran Özcan, “Allah izin verirse 9 Ekim 
2017’den bir apoletimiz var, o apoleti daha 
yükseğe taşıyıp Dünya Kupası’nı inşallah 
Türkiye’ye getireceğiz. Bunu Sayın Cum-
hurbaşkanımıza, devlet büyüklerine ve 
herkese söz verdik. Türk halkına söz verdik. 
Bize verilen destekler göz ardı edilemez.” 
ifadelerini kullandı. 

“GELDİĞİM GÜN DE
PAROLAM ŞAMPİYONLUKTU”

Namağlup bir takım olduklarını vur-
gulayan Özcan, şunları kaydetti: “Ben 
2016 yılı Kasım ayında göreve geldim. 
2003’ten bu yana takımın içerisindeyim. 

Geldim milli takım kaptanlığı, menajerlik, 
kulüp antrenörlüğü yaptım. 2016’da bu işin 
başına geldim. Geldiğim gün de parolam 
şampiyonluktu. Ben eğer 9 Ekim’de bırakın 
3 ya da 4’üncülüğü, 2’nci bitirseydim istifa 
ederdim.”

“O gün de söyledim, yine söylüyorum. 
Allah izin verirse o Dünya Kupası Türki-
ye’ye gelecek.” diyen Özcan, “Bunun sözü-
nü yine veriyorum. Türk halkının bu kadar 
desteği var. Cumhurbaşkanımın desteği 
var. O kupa Türkiye’ye gelecek. Önce şehit 
ailelerimize ve halkımıza armağan etmek 
istiyoruz.” şeklinde konuştu.   n AA

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası’na hazırlanıyor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı 
zamanda kadro çalışmalarına da devam eden yeşil beyazlılar, bir yandan da Konyaspor’u bekliyor. 
A Takıma 5 oyuncu gönderen temsilcimiz, kadro takviyesini buradan çıkacak sonuca göre yapacak

TRANSFER, A TAKIM’A
GÖRE ŞEKİLLENECEK

Pilot takım Konya Anadolu Selçuks-
por, yeni sezon hazırlıklar kapsamında 
bugün sağlık kontrolünden geçecek. 
Daha sonra izne ayrılacak olan Yavru 
Kartal’ın futbolcuları, 23 Temmuz’da 
Erzurum’da toplanarak ikinci etap 
kamp çalışmalarına başlayacak. Yeşil 
beyazlı ekipte aynı zamanda transfer 
çalışmaları da devam ediyor. Ancak 
Konyaspor’a giden oyuncular ve bu fut-
bolcuların orada kalıp kalmayacağının 
belirsiz olması Anadolu Selçukspor’un 
transfer çalışmalarını kısmen engelli-
yor. Yavru Kartal, Konyaspor’da Hol-
landa kampına götürülmeyecek olan 
oyuncuların durumuna göre takviye 
yapacak.

ERZURUM’DA İKİ KAMP YAPILACAK
2. Lig’de mücadele edecek olan 

Konya Anadolu Selçukspor, yeni se-
zon hazırlıklarının Konya bölümünü 
tamamladı. Bugün ve yarın sağlık kont-
rollerinin yapılacağı Yavru Kartal’da 
futbolcular daha sonra izne ayrılacak. 
İzin dönüşü ise 23 Temmuz’da Erzu-
rum’da toplanılacak. Anadolu Selçuk, 
4 Ağustos’a kadar yapılacak çalışma-
lardan sonra yine dinlenmeye çekile-
cek. 4 günlük izin sonrası 8 Ağustos’ta 
yine Erzurum’da üçüncü etap kamp ça-
lışmaları başlayacak. TFF 2. Lig, Eylül 
ayının başında start alacak.

İLK 11’DEN 9 OYUNCU GİTTİ
Yavru Kartal Konya Anadolu Sel-

çukspor, geçtiğimiz sezon önemli bir 
başarı elde ederek tarihinin en yüksek 
2. Lig puanına ulaşmış ve ligi 8.sırada 
tamamlamıştı. Yeşil beyazlı takımın bu 
başarılı kadrosundan ilk 11 oynayan 9 
oyuncu çeşitli takımlara transfer oldu. 
Bu futbolculardan 5 tanesi Konyaspor 
kampına katıldı. Anadolu Selçukspor, 
bu oyuncuların yerlerini doldurmak için 
transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ancak 
Konyaspor’a giden oyuncuların orada 
kalıp kalmayacağının belirsiz olması, 
transferi yavaşlatıyor. Yavru Kartal’dan 
Konyaspor’a giden oyunculardan Hol-
landa kampına davet edilmeyenler yolu-
na Konya Anadolu Selçukspor ile devam 
edecek.

MÜCAHİTLER
 KONYASPOR’DA KALACAK

Atiker Konyaspor, sezonun tamam-
lanmasının ardından Anadolu Selçukspor 
forması giyen kaleci Mücahit Atalay ile 
sözleşme imzalamıştı. Atalay, üçüncü ka-
leci olarak Konyaspor’da kalacak. Yavru 
Kartal’dan Konyaspor kampına katılan bir 
diğer isim ise Mücahit Can Akçay. Geçtiği-
miz sezon performansı ile dikkatleri üzeri-
ne çeken Mücahit Can, Konyaspor’da Rıza 
Çalımbay’ın da gözüne girdi. Genç futbol-
cu, yeni sezonda Konyaspor’da kalacak. 
Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor 
forması giyen Sertan Yiğenoğlu, Ali Yaşar 
ve Savaş Polat’ın durumu özünümüzdeki 
günlerde belli olacak. n SPOR SERVİSİ



RPS
Marko Jevtovic imzayı attı!

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor Sırbıstan’ın Partizan takımında forma giyen Marko Jevtovic’i 
renklerine bağladı. Partizan’dan transfer edilen Jevtovic, yeşil beyazlı kulüp ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Konya Büyükşehir Belediye Stad-
yumu Basın Toplantı Salonu’nda ger-
çekleşen imza törenine Konyaspor 
İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, transfer 
komitesinde yer alan yöneticilerden 
başkan yardımcısı Abbas Kılıç, As 
Başkan Osman Koçak ve Marko Jev-
tovic katıldı.

BÜYÜK KATKILARI OLACAK
Törende bir konuşma yapan İkinci 

başkan Selçuk Aksoy, “Atiker Kon-
yaspor’umuz için son derece önemli 
bir ismi kadromuza dahil ettik. Marko 
Jevtovic genç yaşına rağmen takımıy-
la birlikte Şampiyonlar Ligi, UEFA 
Avrupa Ligi ön elemelerinde ve UEFA 
Avrupa Ligi gruplarında forma giydi. 
Fizik avantajını iyi kullanabilen, mü-
cadeleci, pes etmeyen aynı zamanda 
topu oyuna iyi sokabilen ve son 2.5 
sezonda 150’ye yakın maçta forma 
giyen devamlılığı olan bir futbolcu. 
Bugün burada 2+1 yıllık bir sözleş-
me imzaladık. Kendisinin bu dönem 
içinde kulübümüze büyük katkıları 
olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 
Marko’ya hoş geldin diyor her iki ta-
raf için de hayırlı olmasını diliyorum” 
şeklinde konuştu.  
KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM

Kendisini yeşil beyazlı renklere 
bağlayan imzanın sonrasında duygu-
larını ifade eden Marko Jevtovic ise, 
“Öncelikle burada olmaktan dolayı çok 
mutluyum. Büyük bir takımdan başka 
büyük bir takıma geldim. Kariyerimi 
burada daha da geliştirmek istiyorum 
ve antrenmanlara katılıp maçlara çık-
mak için sabırsızlanıyorum.

 KAZANMA RUHU EDİNDİM
Vücuduma ve sağlığıma çok önem 

veriyorum. Eski takımımda çok iyi bir 

sağlık ekibimiz ve fiziksel kondisyoner 
hocalarımız vardı. Onların da büyük 
yardımı oldu. Çünkü orada olduğum 
zaman zarfı içerisinde birçok maç oy-
nadık. Lig maçları olsun kupa maçları 
olsun, Avrupa’da da yer aldık. Böylelik-
le kazanma ruhunu da bir şekilde ben 
de edinmiş oldum. Bu ruhu burada da 
aynı şekilde göstermek istiyorum.

 KONYASPOR HEDEFLERİ 
OLAN BİR TAKIM

Buraya gelmemin en önemli ne-

denlerinden bir tanesi de Konyaspor 
hedefleri olan büyük bir takım. Son 
iki senedir Avrupa’da yer almıştı ve 
bu sene de Avrupa’da yer alma gibi 
büyük bir hedefi var. Takımımızın 
tıpkı bende olduğu gibi kazanma 
ruhu çok baskın. Ben de özellikle 
Türkiye Ligi’nde yer almak istiyo-
rum. Eminim ki Konyaspor bu sezon 
ligin zirvelerinde bir yerde olacak ve 
Avrupa’ya gitmeyi başaracak. Tabi 
ki buraya gelmeden önce taraftarın 

mükemmelliğini görme fırsatım 
oldu. Her maçta gelip takımı des-
tekliyorlar. Önceki takımımda da 
böyleydi. Nereye gidersek gidelim 
bizden desteklerini esirgemiyor-
lardı. Biliyorsunuz ki bir futbolcu 
için sevilmek, desteklenmek çok 
önemlidir. Onların bu desteklerinin 
takıma kazanma yolunda çok itici bir 
güç olacağına inanıyorum” ifadele-
rini kullandı.
n SPOR SERVİSİ
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