
Hadim projeler 
ile büyüyor

Yeni sistemle 
daha ileriye!

Hedef 3 
milyon genç!

AK Parti Hadim İlçe Başkanı 
Saffet Duran, “Devlet yatırımla-
rımız son hızla ilçemize devam 
ediyor. Bölgemiz ilçemize ka-
zandıran yatırımlar ile büyüyor.  
Bu yatırımların devamının 24 
Haziran’dan sonra da devam 
edecek” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Baş-
kanı Recep Konuk, Cihanbeyli 
ve Altınekin’de vatandaşlarla 
biraraya geldi, Cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistemiyle 
yönetimde boşlukların olmaya-
cağını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tür-
kiye genelinde çocuk, genç, 
yetişkin ve engellilere yönelik 
düzenleyeceği yaz Kur’an kurs-
larına en az 3 milyon kişinin 
katılması hedefini koydu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Yatırımlar yükseliyor
Konya’ya kazandıran Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yeni Gar Binası, Şehir Hastanesi, NEÜ Meram 
Tıp Fakültesi yeni binası, Dış Çevre Yolu, Eyiste Viyadüğü Projesi, Yerköprü Şelalesi Projesi, 
Alacabel Tüneli ve Bağlantı Yolları yapımı sürüyor. Bu projelerin tamamlanması ile birlikte 

Konya’ya son 16 yılda kazandıran yatırımlar ile Konya büyümeye ve değişmeye devam edecek. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Yazır’a Mahalle Konağı

Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan 
çok amaçlı mahalle konağının yapımı sürüyor. Tesisin birkaç ay sonra 

vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. n SAYFA 3’TE

‘Konya Erdoğan diyecek’

Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, esnaflarla biraraya geldi. 
24 Haziran seçimlerinde Konyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer alacağını söyledi. n SAYFA 12’DE

02 Vali Canbolat’a 
Ahi Sancağı 05 Akyürek’ten, resmi

kurumlara ziyaret 06 07Mahrem imamlar
yakayı ele verdi 

Konya’nın sanata 
ilgisi artıyor
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AK Partili Sorgun 
ve MHP’li 

Kalaycı, Cumhur 
İttifakı’nı fitnelerin 

bozamayacağını 
belirterek, ittifakın 

seçimden sonra da 
süreceğini vurguladı

RAHATSIZ OLAN
KESİMLER VAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da, 
“MHP’ye olan teveccühün artmasından 
dolayı rahatsızlık duyan bazı kesimler 
var. Cumhur İttifakı sadece seçimler 
için kurulmuş olan bir ittifak değildir. 
Seçim bitince bu ittifak da bitecek diye 
bir kavram yok ifadelerini kullandı.  
n HABERİ SAYFA 4 VE 17’DE

İFTİRA İLE YOL 
ALAMAZLAR

Cumhur İttifakı üzerinden çıkartılma-
ya çalışılan tartışmalara değinen AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, ifti-
ra ve tezvirat yapanlara dikkat çeke-
rek, “Anlatacak bir şeyleri olmayanlar 
sadece laf yapıyor ve konuştukları 
şey birilerini karalama, tezvirat, iftira. 
Bu tavırla yol alamazlar” diye konuştu.

Münbiç’te ikinci 
devriye görevde
Türk Silahlı Kuv-
vetleri unsurları, 
Münbiç’in YPG/
PKK’dan arındı-
rılması faaliyet-
leri çerçevesin-
de ilçede ikinci 
devriye görevine başladı. İlk devriye 
faaliyeti, 18 Haziran’da gerçekleştiril-
mişti.  n HABERİ SAYFA 16’DA

Yapımız sağlam!
Mustafa KalaycıAhmet Sorgun
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Esnaf Odalarından Vali 
Canbolat’a Ahi Sancağı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, Birlik Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkan-
larıyla birlikte Konya Valisi Yakup 
Canbolat’a ziyarette bulundu ve 
kendisine Ahi Sancağı hediye etti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında ger-
çekleştirilen KONESOB Yönetim 
ve Başkanlık seçimleri sonrası Bir-
lik Başkanlığına seçilen Muharrem 
Karabacak, Yönetim Kurulu Üye-
leri ve beraberindeki Oda Başkan-
larıyla birlikte Konya Valisi Yakup 
Canbolat’a nezaket ziyaretinde 
bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen 

ziyarette KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak, Vali Canbolat’a 
Ahi Sancağını takdim ederek, “84 
Meslek Odamız ve 55 bin esnaf 
ve sanatkar üyesi bulunan Esnaf 
Teşkilatımız adına Esnaf Sancağını 
size takdim etmekten onur duyu-
yorum” dedi. Vali Canbolat’ta ziya-
retlerinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve Başkan Karabacak 
ve Oda Başkanlarına teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Vali Canbo-
lat, Başkan Karabacak ve Oda Baş-
kanlarıyla günün anısına fotoğraf 
çektirdi.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, “Devlet yatırımlarımız son hızla ilçemize devam ediyor. Bölgemiz ilçe-
mize kazandıran yatırımlar ile büyüyor.  Bu yatırımların devamının 24 Haziran’dan sonrada devam edecek” dedi 

‘Hadim, gerçekleştirilen
yatırımlar ile büyüyor’

Türkiye, 24 Haziran Pazar 
günü 13. Cumhurbaşkanını ve 
27’nci Dönem Milletvekillerini seç-
mek için sandık başına gidecek. 24 
Haziran seçimlerin startının veril-
mesinin ardından siyasi partiler de 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet 
Duran da 24 Haziran seçimlerini 
ve Hadimdeki seçim çalışmalarını 
Yenigün Gazetesine değerlendirdi.  

HADİM, 24 HAZİRAN’DA ÜZERİNE 
DÜŞENİ YAPACAKTIR 

Seçim startının verilmesinin ar-
dından ilçe başkanlığı olarak yoğun 
bir şekilde sahasa çalışmalarına 
başladıklarını ifade eden AK Parti 
Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, 
“ AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı 
olarak seçim startının verilmesinin 
ardından çalışmalarımıza başladık.  
Hadim’de bulunan 32 mahallemi-
zi ziyaret ederek ‘’Güçlü Türkiye, 
Güçlü Hükümet, Güçlü Meclis’’ 
vurgusu hazırladığımız seçim be-
yannamemizi ve Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemini Hadimli 
hemşerilerimize anlatarak hem 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a hem de AK Partiye va-
tandaşlarımızdan destek istiyoruz. 
Hadim’de vatandaşlarımızın par-
timize ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a olan ilgisinden 
oldukça memnunuz. 24 Haziran 
seçimlerinde Hadim  geçmişte çı-
kardığı yüzde 78 oy oranının üzeri-

ne düşeni yapacak ve  bu oy oranın 
üzerinden yeni bir rekoru yakala-
yacak.  Hadim ilçesi olarak genel 
merkezimize ve AK Parti Konya İl 
Teşkilatına yük olan bir ilçe değil, 

her zaman teşkilatımızın yükünü 
alan bir ilçe olarak hizmet ediyo-
ruz. AK Parti, 16 yıldır ülkemizin 
özdeğerlerine sahip çıkarak genç 
yaşlı hiçbir vatandaşımızı ayırt et-
meden yanlarında olmaya çalıştı. 
Toplumsal yaşamın her alanında 
yaptığımız reformlarla ve hazırla-
dığımız yasalarla vatandaşımızın 
haklarını güvence altına aldı” diye 
konuştu.

YATIRIMLAR SON HIZLA
 DEVAM EDİYOR 

Hadim bölgesinin çoğrafi bölge 
olarak en zor bölge olduğunu ifa-
de eden Duran, “ Bölgemiz coğrafi 
yapı olarak en zor bölgesi. Dağlık 
bir bölgemiz. Bölgemiz kirazcılık,ü-
züm ve şeftali ürünleri ile ön plan-
da.  Devlet yatırımlarımız son hızla 
ilçemize devam ediyor. Bölgemiz 

ilçemize kazandıran yatırımlar ile 
büyüyor.  Bu yatırımların devamı-
nın 24 Haziran’dan sonrada de-
vam edecek. Vatandaşlarımız dev-
letimizin yatırımlarını görüyorlar.  
Bu yatırımlardan da vatandaşları-
mız da oldukça memnun. 24 Hazi-
ran seçimleri olarak hem partimize 
hem de cumhurbaşkanımıza gere-
ken desteği vereceğiz.  24 Haziran 
seçimleri ülkemize ve milletimize 
hayırlı uğurlu olsun. Tüm Konyalı 
ve Hadimli hemşerilerimizden 24 
Haziran seçimlerinde desteklerini  
bekliyoruz. Manipülatif girişimlere 
ve ekonomik darbe çabası içinde 
olanlara gereken cevabı 24 Hazi-
ran’da vereceğiz. Bu oyunları boz-
manın zamanı geldi, vakit Türkiye 
vakti, vakit Konya vakti” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Saffet Duran
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Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan çok amaçlı mahalle kona-
ğının yapımı sürüyor. Tesisin birkaç ay sonra vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor

Yazır’a Mahalle Konağı
Sosyal belediyecilik faaliyetle-

riyle Türkiye’de öncü olan Selçuk-
lu Belediyesi, ilçeye yeni sosyal ya-
şam alanları kazandırmaya devam 
ediyor. Bu amaçla kısa süre önce 
Yazır Mahallesi’nde yapımına baş-
lanan mahalle konağında inşaat 
çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe-
nin en büyük mahallelerinden olan 
Yazır Mahallesinde kısa bir süre 
önce yapımına başlanan Mahalle 
Konağında % 70’lik kısım tamam-
lanırken, tesisin birkaç ay sonra 
vatandaşların hizmetine sunulma-
sı planlanıyor.

 Vatandaşlardan gelen talep 
doğrultusunda ilçenin her nokta-
sına sosyal yaşam alanları kazan-
dıran Selçuklu Belediyesi, sosyal 
belediyecilik örneği sergileyerek 
her yıl yeni tesislerin hizmete su-
nulmasını sağlıyor. 

Vatandaşların her türlü sosyal 
ve kültürel faaliyetlerini rahatça 
gerçekleştirebileceği bir yaşam 
alanı olacak olanYazır Mahalle 
Konağı, 4 bin 200 m² inşaat ala-
nına sahip olacak.  Zemin, birinci 
ve ikinci kattan oluşacak mahalle 
konağının zemin katında emekli 
lokali, kapalı havuz, spor salonu, 
hamam, buhar odası, ılıklık, vita-
min bar ve sauna, birinci katında 
erkek ve bayan fitness salonları, 
spor salonu ve soyunma odaları, 

sağlıklı yaşam alanı olarak planla-
nan ikinci katında ise çok amaçlı 
salon, mamografi odası, simear 
odası, diyetisyen odası, sigara bı-
rakma odası, muayene odası ve 
rezerv odaları yer alacak.

Yazır Mahalle Konağı 7 milyon 
727 bin TL’ye mal olacak.

Selçuklu’da sosyal yatırımların 
ilçeye değer kattığını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,” İlçeye kazandır-
dığımız mahalle konakları ile va-
tandaşlarımızın sosyal, kültürel ve 
sportif hayatına katkı sağlıyoruz. 
Vatandaşlarımızın tesislerimize 
olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini 
kazandırma konusunda teşvik edi-

yor. Yazır Mahallesi’nde imalatına 
başladığımız tesisimiz tamamlan-
dığında mahallemize değer kata-
cak” dedi.     

“HİZMET PLANLAMASI 
MAHALLERİN İHTİYAÇLARI 

DOĞRULTUSUNDA YAPILIYOR”
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı,”Selçuklu’ya 
kazandırılacak 12. tesis olan Yazır 
Mahalle konağının bu yıl Eylül so-
nunda hizmet vermeye başlayaca-
ğını ifade etti.

Başkan Pekyatırmacı, “ Tüm 
mahallerimizde her yaştan insa-
nımızın faydalanacağı konaklar 
inşa ediyoruz. Bu kapsamda Yazır 
Mahalle Konağı’nın yapımına da 

devam ediyoruz. Yazır Mahalle 
Konağımızda hem baylar hem de 
bayanlar için yarı olimpik yüzme 
havuzu ve fitness salonları yer ala-
cak. Ayrıca hamam ve saunadan 
oluşan bir kompleks inşa ediyoruz. 
Şuanda inşaatın % 70’i tamam-
lanmış oldu. Bu lokallerimizden 
emeklilerimiz, hanımlarımız ve 
mahallerimizdeki gençlerimiz ve 
bütün yaş grubundan insanımız 
hizmet alıyorlar. Şimdiden hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açıklamada;  Buhara, Kosova, 
Bosna Hersek ve Beyhekim Ma-
hallelerinde, mahalle konaklarında 
inşaat çalışmalarının devam ettiği 
belirtildi.  n HABER MERKEZİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tür-
kiye genelinde çocuk, genç, yetiş-
kin ve engellilere yönelik düzenle-
yeceği yaz Kur’an kurslarına en az 
3 milyon kişinin katılması hedefini 
koydu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yay-
gın Din Eğitimi Daire Başkanı 
Saliha Bilgiç, bu yıl “Camide Ço-
cuk Sesi, Vatanımın Neşesi” slo-
ganıyla 25 Haziran’da başlayacak 
yaz Kur’an kursları hakkında bilgi 
verdi.Bilgiç, kayıtları 1 Haziran’da 
başlayan yaz Kur’an kurslarının 8 
hafta süreceğini ve 17 Ağustos’ta 
sona ereceğini söyledi. Diyanet 
İşleri Başkanlığınca 27 Haziran 
Çarşamba günü Başkanlıkta açılış 
programı düzenleneceğini bildiren 
Bilgiç, “Geçen sene birinci dönem 
ortalama 2 milyon 300 bin, ikinci 
dönem ise 2 milyon 600 bin kişi 
katıldı. Birinci dönem biraz dü-
şüktü çünkü ramazan ayına denk 
gelmişti. Öğrencilerin oruçlu olma-
sı katılımcı sayısını etkiledi. Bu yıl 
en az 3 milyon çocuğumuzu yaz 
Kur’an kurslarına bekliyoruz” diye 
konuştu. Bilgiç, bu yıl yaz Kur’an 
kurslarının Kurban Bayramı önce-
sinde sona ereceğini aktaran Bil-
giç, şunları kaydetti: “Yaz Kur’an 
kurslarını ramazan bayramından 

sonraya aldık. İki bayram arasına 
aldık daha doğrusu. Kurban Bay-
ramı’na kadar devam edecek. Bu 
da zannediyorum katılımcı sayısını 
yükseltecek. Bir çocuk ikinci dö-
nem de kursa devam edebiliyor. 
Geçen sene 2 milyon 600 bin kişiye 
yaklaşık 75 bin erkek ve 38 bin ka-
dın personelimizle eğitim verdik.” 
Bilgiç, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
15 Temmuz darbe girişiminde 
Türkiye’nin bağımsızlığına ciddi 
darbe vurduğunu ama başarısız 
olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri 
kullandı: “Bu yıl da 15 Temmuz’da 
velilerin katılımının sağlanacağı 
programlar yapılacak. Vatan sevgi-
si, birlik ve beraberlik gibi konuları 
üzerine vurgu yapılacak. Bu sene-
ki sloganımız ‘Camide Çocuk Sesi 
Vatanımın Neşesi.’ Bizim bağım-
sızlığımıza 15 Temmuz ile birlikte 
ciddi bir darbe vurmaya çalıştılar. 
Bunu başaramadılar. Bağımsızlı-
ğın sembolü bayrak, cami, ezandır. 
Hatırlarsanız bütün camilerimizde 
okunan sela ve ezanla bu bağım-
sızlık o gün ifade edilmeye çalışıldı. 
Bağımsızlığımızın sembolü olan 
camilerimiz ve çocuklarımızı bir-
leştirmek, vatan sevgisini onlara 
hissettirebilmek için özellikle bu 
temayı seçtik.”  n AA

Diyanet yaz Kur’an 
kurslarında hedef büyüttü
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24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 
Milletvekili seçimine sayılı günler 
kala, siyasi partiler de çalışmala-
rını hızla sürdürüyor. 24 Haziran 
seçimleri Türkiye için ilklere sah-
ne olacağı için siyasiler açısından 
oldukça önemli görülüyor. Çünkü 
24 Haziran’da referandum yoluyla 
onaylanan Cumhurbaşkanı Hükü-
met Sistemi uygulamaya girmiş ola-
cak. Ayrıca Türkiye’de 15 Temmuz 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 
darbe girişimi sonrası yaşanan geliş-
meler ve bölgedeki sıcak gelişmeler 
düşünüldüğünde, 24 Haziran seçim-
leri daha da önemli hale gelmiş du-
rumda. AK Parti ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) bu gelişmeleri göz 
önünde bulundurarak “Cumhur İtti-
fakı” adıyla kurulan ittifakla, “Daha 
güçlü Türkiye” sloganıyla seçime 
giderken, muhalefet partileri de 
“Millet İttifakı” olarak birleşmiş du-
rumda. Tüm bu gelişmeler ışığında, 
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Yenigün 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdul-
lah Akif Solak’a  önemli açıklamalar-
da bulundu. 24 Haziran seçimlerinin 
“İstiklal ve istikbal” seçimi olduğunu 
vurgulayan Sorgun, Cumhur İttifa-
kı’na nifak sokmaya çalışanların ba-
şarılı olamayacağını söyledi. 

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ İSTİKBAL 
VE İSTİKLAL SEÇİMLERİDİR

Türkiye’nin bulunduğu coğ-
rafyanın oldukça zor bir coğrafya 
olduğunu belirten AK Parti Seçim 
İllerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun, bu durumun 1000 yıl-
dır değişmediğini, tarihsel süreci ele 
alarak anlattı. Anadolu coğrafyasının 
sadece güçlü yeraltı kaynaklarından 
değil, farklı nedenlerden dolayı da 
öneme sahip olduğuna dikkat çeken 
Sorgun, şunları söyledi, “Bundan 
1000 yıl önce de Doğu’dan Moğollar 
Batı’dan Haçlılar geliyorlardı. 3 se-
mavi dinin de merkezi burası. Bu yö-
nüyle de burası gerçekten dünyanın 
merkezi. Bu coğrafyada ayakta dura-
bilmek için güçlü olmak gerekiyor. 
Güçlü olmak için de halkına daya-
nan, halkından güç alan yönetimler 
olması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi güçlü yönetim için, 
istikrar için ihtiyaçtır. Etrafımızda 
komşu devletlerin bir bir paylaşıma 
tabi tutulduğun görüyoruz. Bunları 
da dikkate alarak Türkiye’nin gerekli 
tedbirleri alması gerekiyordu. Yüz-
de 36-37 hatta yüzde 50’lere varan 
bir oy oranlarına ulaşan parti olarak 
AK Parti, buna rağmen milletimizin 
ve devletimizin bekası söz konusu 
olduğu için, partimizin aleyhine de 
olsa Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemini halkımızın önüne sunduk. 
Halkımız da bu sistemi kabul etti. Bu 
sistem uzlaşmayı gerektiren bir sis-
tem. Bunun gereği olarak da ittifak-
lar oluştu. Bu yönüyle bu seçim ilkle-
rin seçimi. Birçok ilkleri bu seçimde 
yaşayacağız. 24 Haziran seçimleri 
hem Türkiye açısından hem de gö-
nül coğrafyası açısından çok önem 
arz ediyor. Bunu sıradan bir seçim 
olarak görmek bizi yanıltır. Bunu 
insanımıza çok iyi anlatmamız ge-
rekiyor. Biliyorsunuz 1960’ta ihtilal 
yapıldı, bir başbakanımız ve 2 bakan 
idam edildi ne yazıkki bunu bayram 
ilan ettiler. Halkın seçtiği hükümete 
el koyuyorsunuz, demokrasiyi askıya 

alıyorsunuz utanılması gereken bir 
durumu bayram ilan ediyorsunuz. 
15 Temmuz eğer başarılı olsaydı, 
nasıl 1960’ı bayram ilan ettilerse, 
aynı zihniyetin taraftarları, emperya-
listlerin maşaları, 15 Temmuz’u da 
bayram ilan edeceklerdi. Ama lideri-
mizin cesareti, halkımızın basireti ile 
asrın ihaneti, asrın zaferine dönüştü. 
Onun üzerine bu seçimler bina edi-
liyor. 15 Temmuz ruhunun hayata 
geçmesi anlamı da taşır. Onun için 
hemşehrilerimizin daha dikkatli ol-
ması, oyunu verirken geleceğini 
garanti alıp almadığını farketmesi 
gerekiyor. 24 Haziran seçimleri istik-
bal ve istiklal seçimleridir. Onun için 
gayret ediyoruz.”

SEÇMEN KARARINI VERDİ 
Seçimlere sayılı günler kala bir-

çok seçim anketinin yapıldığının 
hatırlatılması üzerine Sorgun, an-
ketler üzerinde yaptığı değerlendir-
mede, bazı yayılan anketlerin tam 
tersi sonuçları sahada gördüklerini 
söyledi. Özellikle kararsız seçmenin 
arttığı yönündeki anketlerin sonu-
cunun doğru olmadığını vurgulayan 
Sorgun, “Hem genel merkez olarak 
hem de Konya olarak sürekli anket-
ler yaptırıyoruz. Her seçimde karar-
sızlar seçim yaklaştıkça azalır ve ni-
hayetinde Türkiye’de bölgeye göre, 
ABD’ye göre, kendisini demokrasi-
nin beşiği olarak gören birçok ülkeye 
göre çok büyük katılımlarla seçime 
gidiyoruz. Yüzde 80’nin üzerinde 
katılımla gerçekleşir. Şuanda baktı-
ğımızda durum yine aynı, büyük bir 
teveccühle milletimiz sandığa gide-
cek. Seçim sürecinin ilk başlamasıyla 
birlikte yüksek olan kararsız seçme-
nin şuanda normal seviyelere indi-
ğini görüyoruz. Karasızların artması 
asla söz konusu değil.” 

‘İFTİRALAR BAŞARISIZ OLACAK’
Cumhur İttifakı üzerinden çı-

kartılmaya çalışılan tartışmalara da 
açık yüreklilikle cevap veren Sorgun, 
MHP ile yapılan ittifakın itibarsızlaş-
tırılmaya çalışıldığını ancak başarılı 
olunamayacağını söyledi. Konuyla 
ilgili Sorgun, iftira ve tezvirat yapan-
lara dikkat çekerek şunları söyledi, 
“Biz AK Parti olarak yaptıklarımı-
zı ve yapmaya devam ettiklerimizi 
anlatıyoruz. Anlatacak bir şeyleri 
olmayanlar sadece laf yapıyor ve 
konuştukları şey birilerini karalama, 
tezvirat, iftira. Bunun üzerinden yol 
almaya çalışıyorlar. Akşam yalan 
söylüyorlar, sabah yalanları ortaya 
çıkıyor. Bir fotoğraf yayınlıyorlar, o 
fotoğrafın Türkiye’ye ait olmadığı 
ortaya çıkıyor. Halkımız bilinçli, bu 
tavırla yol alamazlar. Biz onların yap-
tıklarını yapmayacağız. Bizim ilkele-
rimiz, prensiplerimiz var.”

‘KONYA EN YÜKSEK
 DESTEĞİ VERECEK’

Uzun zamandır seçim çalışmaları 
kapsamında sahada olduklarının ha-
tırlatılması ve Konya’daki durumun 
sorulması üzerine Sorgun, AK Parti 
adına Konya’da güzel bir hava oldu-
ğunun altını çizdi. “En üst rakamı 
almak için de elimizden gelen çalış-
mayı yapıyoruz” diyen Sorgun, “İl 
teşkilatımızla, ilçe teşkilatlarımızla, 
milletvekili adaylarımızla, belediye 
başkanlarımızla, eski yeni adayları-
mızla sahadayız. Cumhurbaşkanı-
mız da sıklıkla söylüyor; milletimizin 
tercihi ne olursa ona razıyız. Konya 
hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanı-
mızı ve AK Parti’yi mahcup etmedi. 
Sayın Cumhurbaşkanımız da Kon-
ya’yı mahcup etmedi. Bütün sözleri-
nin arkasında durdu. AK Parti Kon-
ya’ya hep güvendi, 24 Haziran’da 
bunu yine göreceğiz. En yüksek des-
teği Konya’dan AK Parti alacaktır” 
diye konuştu. 

‘YATIRIMLAR DEVAM EDECEK’

AK Parti hükümetleri olarak 
Konya’ya birçok yatırım yaptıkları-
nı, şuanda da devam eden önemli 
projeler olduğunu belirten Sorgun, 
bu yatırımların yine güçlü bir şekil-
de iktidar olmaları halinde 24 Hazi-
ran sonrasında da devam edeceğini 
vurgulayarak şunları söyledi, “NEÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nin taşınma 
sözünü sayın rektörümüzden 15 
Temmuz olarak sözünü aldık. Eğer 
biz popülizm yapsaydık, bunu 15 
Temmuz değil 15 Haziran2da veya 
seçimden önceki bir gün yapardık. 
Buna da mani bir durum söz konu-
su değildi. Ama AK Parti gelip ge-
çici heveslerin partisi değil. Bir şeyi 
yaparsa tam yapar. Orası 15 Tem-
muz’da bitecekse 15 Temmuz’da 
bitecektir. Seçim geliyor hadi hemen 
açalım, varsın altyapısı olmasın diye 
hemen gidip açamayız. Bu anlamda 
yatırımlarımız seçimlerden sonra da 
hızlı bir şekilde devam edecek. Baş-
lamış ve yarım kalmış hiçbir yatırı-
mımız kalmadı, kalmayacak. Zaten 
AK Parti’den başka hiçbir partinin de 
böyle bir vaadi yok, şunları yapacağız 
da diyemiyorlar. Tam aksine muha-
lefet bu yapılanların da kimisini yıka-
cağız, kaldıracağız diyor. Milletimiz 
destek verdikten sonra yatırımları-
mıza devam edeceğiz. Bu anlamda 
milletimize “Destek sizden, hizmet 
bizden” diyoruz. Geçmişte bir tatlı 
suyun açılışının yapıldığını biliyoruz. 
O dönemlerde imkanlar böyleydi. 
Ama şuanda trilyonluk, katrilyonluk 
yatırımlar sessiz sedasız hizmete gi-
riyor. Mavi Tünel İçme Suyu sessiz 
sedasız vanalar çevrilerek Torosla-
rın memba suyu Konya’ya aktı. Biz 
iş yapmaktan reklam yapmaya, iş 
yapmaktan açılış yapmaya fırsat bu-
lamıyoruz. Yatırımlar devam ediyor, 
edecek.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Cumhur İttifakı üzerinden çıkartılmaya çalışılan tartışmalara değinen AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, iftira ve tezvirat ya-

panlara dikkat çekerek “Anlatacak bir şeyleri olmayanlar sadece laf yapıyor” dedi 

‘Cumhur İttifakı’na 
nifak sokamayacaklar’

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak’a  önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti hükümetlerinin Konya’ya birçok yatırım yaptığını hatırlatan Sorgun, şuanda devam
 eden yatırımların hızla süreceğini, yeni projelerin de geleceğini dile getirdi.
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Önceki Dönem Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı ve AK Par-
ti Konya Milletvekili Adayı Tahir 
Akyürek, seçim çalışmaları kapsa-
mında resmi kurumlara ziyaretler 
gerçekleştirerek, çalışanların ve 
vatandaşlarının taleplerini dinledi. 
Akyürek ayrıca Tatköy Mahalle-
sinde de vatandaşlarla buluşarak 
24 Haziran’da Türkiye’nin daha 
da güçlenmesi için destek bekle-
diklerini söyledi. Önceki Dönem 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve AK Parti Konya Milletve-
kili Adayı Tahir Akyürek, İl Seçim 
Koordinasyon Merkezi çalışmaları 
kapsamında, AK Parti İl Başkan 
Yardımcısı Ali Dığrak ve teşkilat 
üyeleriyle birlikte; Konya Ver-
gi Dairesi Başkanlığı, Konya PTT 
Başmüdürlüğü, İŞ-KUR Müdür-
lüğü ve İl Emniyet Müdürlüğüne 
ziyaretler gerçekleştirerek, çalı-
şanlar ve vatandaşlarla bir araya 
geldi. Akyürek ayrıca Tatköy Ma-
hallesinde vatandaşlarla buluştu.

Tahir Akyürek, günü ilk ziyare-
tini Konya Vergi Dairesi Başkanlı-
ğı’na gerçekleştirdi. Yöneticiler ve 
çalışanlarla bir araya gelerek fikir 
alışverişinde bulunan Akyürek, 
başkanlık binasının bütün katlarını 
gezerek çalışanlara karanfil hediye 
etti. Konya Vergi Dairesi Başkanlı-
ğı ziyaretinin ardından Konya PTT 
Başmüdürlüğünü ziyaret eden 
Akyürek, yöneticiler, çalışanlar ve 
vatandaşlarla bir araya geldi. Ak-
yürek, uzun yıllar Türkiye’de ha-
berleşme ağında göstermiş olduk-
ları başarılı performanstan dolayı 
kurum müdürlerine ve çalışanları-
na teşekkür etti.

İŞ-KUR İl Müdürlüğü’nü de 
ziyaret ederek çalışanlara karanfil 
hediye eden Akyürek, daha sonra 
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ı 
ziyaret etti.  Akyürek, emniyet 
mensuplarının bayramlarını tebrik 
ederek göstermiş olduğu ilgi ve 
alakadan dolayı Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman’a teşekkür etti. 

Günün son ziyaretinde ise Ta-
hir Akyürek, Selçuklu ilçesine bağ-
lı Tatköy Mahallesinde vatandaş-
larla bir araya geldi. Vatandaşlarla 
sohbet eden Akyürek, 24 Haziran 

seçimlerine çok kısa bir sürenin 
kaldığını hatırlatarak, güçlü Türki-
ye yolunda engelleri birlik ve bera-
berlik içerisinde aşacaklarını ve 24 

Haziran’da Türkiye’nin daha da 
güçlenmesi için destek bekledikle-
rini söyledi.
n HABER MERKEZİ 

“Seçim kazanmada sosyal medya stratejik bir öneme sahip” diyen Doç. Dr. Levent Eraslan, 
“Sosyal medya da dağınık ve savruk siyasal propaganda etki değil eksiklik oluşturur” dedi 

‘Siyasal alanda sosyal
medya stratejik hedef’ 

Sosyal medya ve sosyolojisi üzerine 
eserleri ve araştırmaları olan Doç. Dr. Le-
vent Eraslan, 24 Haziran seçimleri öncesin-
de sosyal medya ve siyasal iletişim üzerine 
bazı öneriler sundu.

“2008 yılında ABD seçiminden başkan 
olarak çıkan Barack Obama 16 milyon dolar-
lık seçim bütçesinin 8 milyon dolarını sosyal 
medya için harcamıştı. Yapılan çalışmalar 
gösterdi ki Obama aldığı oyların yüzde 8’ini 
sosyal medya üzerinden yaptığı çalışmayla 
kazanmış. Bir başka deyişle seçim kazanma-
da sosyal medya stratejik bir öneme sahip” 
diyen Doç. Dr. Levent Eraslan, Türkiye’nin 
sosyal medyanın önemini bazı toplumsal 
olaylarda çok açık gördüğünü ve önemsedi-
ğini belirtti. 

Eraslan, “Ortalama bir Türk internet 
kullanıcısı günde 7 saatten fazla zamanını 
internete bağlı olarak geçiriyor ve bu süre-
nin yaklaşık 3 saati sosyal medya kanalların-
da geçiyor.  54.3 milyon internet kullanıcı 
ve 51 milyon  sosyal medya kullanıcısı bu-
lunmakta (Nüfusun% 63’ü). Bu istatistikler 
gösteriyor ki Türkiye sosyal medya ağ ve 
uygulamalarını kabullenmiş ve toplumsal 
yaşamın her alanında etkin kullanmakta. 
Bunlardan biri de siyaset” dedi. 

SİYASET ALANINDA SOSYAL MEDYA 
KULLANACAKLARA ÖNERİLER 

Erarslan, “Sosyal medya da dağınık ve 
savruk siyasal propaganda etki değil ek-
siklik oluşturur. Bu yüzden ciddi bir sosyal 
medya seçim stratejisi belirlenmeli. Seçim 
bölgesindeki seçmenlerin sosyal medya alış-
kanlıklarının tespiti gerekmektedir. Seçmen 
kitle saat kaçta sosyal medya ile ilgilenmek-
te, sosyal medya kullanım alışkanlıkları na-
sıl seyretmekte gibi.  Örneğin, 2018 yılında 
Türkiye’de en yoğun kullanılan sosyal med-
ya ağları sırasıyla şunlar; Youtube, Facebo-
ok, Whatsapp, Instagram, FB Messenger, 
Twitter. Bu yoğun kullanılan ağlarda siyasi 

iletişim sonuç verebilir ancak, Tumblr ve 
Pinterest gibi az kullanılan alanlarda siyasi 
iletişim sonuç vermeyecektir.  Türkiye’de 
internet kullanıcıların yüzde 64’ü her gün 
video izlemekte olması Youtube paylaşım-
larını önemli kılmaktadır.  Sosyal medyada 
siyasal iletişimin ilk kuralı mesajı açık net ve 

anlaşılır sunmaktır. Çünkü hızlı bir iletişim 
sürecinde önemli olan uzun cümleler değil 
etkili fragmanlar sunabilme becerisidir.

İkinci kural ise mesaj verilecek grubun 
profil analizinin yapılmasıdır. Gençlere dö-
nük mesaj verilecek ise onların dünyasından 
alıntılar etkili olur. 65 yaş üstü yaş grubuna 

politikalar üretecek bir aday Instagram’da 
paylaşım yaparsa boşa zaman ve emek har-
camış olacaktır. 

Sosyal medyada siyasal iletişimde üçün-
cü kural siyasi rakipleri tahrik etmek, kü-
çümsemek, onlara hakaret etmek yerine 
mantıklı argümanlar üretmek ve saygılı bir 
dili kullanabilmektir. Yapılan araştırmalar 
hakaret ve tehdit mesajlarının itici etkisini 
ortaya koymaktadır. 

Sosyal medyada siyasal iletişimde dör-
düncü kural gerçekçi istatistik, önerme ve 
çözümleri sunabilmektir.  Projeleri olan 
adayların mesajları ilgi çekmekte ve etki 
oluşturmaktır. Farklılığı ortaya konulan çö-
zümlerin orijinalliği belirleyecektir. Sosyal 
medyada siyasal iletişimde beşinci kural 
tüm bunları gerçek kişilerce yapılmasıdır. 
Birçok siyasetçi danışman ya da kendi ya-
kınlarına sosyal medya hesaplarını teslim et-
mektedir. Elbette saha çalışmasında sosyal 
medya paylaşımlarına zaman ayırmak zor 
olabilir fakat paylaşımların başkaları tara-
fından yapılması seçmen üzerinde olumsuz 
etki bırakmakta samimiyeti azaltabilmekte-
dir. 

Seçim kampanyasında photoshop’lar 
ve capsler etkili değil. Bunlar seçmenlerin 
adaya olan güvenirliğini azaltabilmektedir. 
Abartılı resimler, gerçeğinden farklı fotoğraf 
oyunları yerine gerçeği olduğu gibi sunabil-
me değerlidir” ifadelerini kullandı. 

“Sosyal medyada mizah kullanmak çok 
değerli. Birçok siyasetçinin mizahı kullana-
rak sonuç aldığı bilinmektedir” diyen Doç. 
Dr. Levent Eraslan, şunları kaydetti: “Sonuç 
olarak fazla düşünülmeden atılıvermiş bir 
mesaj, özensiz bir fotoğraf, farklı yorumlana-
bilecek görüntüler kampanyaya umulmadık 
zararlar verebilir. Elbette uzmanlar kullanı-
labilir ama eline, beline, twitine sahip yeni 
atasözünü unutmamak gerekmektedir.” 
n HABER MERKEZİ

Unuttum adını eller gibisin,

Dalında kurumuş güller gibisin,

Aşkından tutulmuş diller gibisin,

Şimdi hangi yaban gönüllerdesin.

***

Seni son gördüğüm bahar mı neydi,

Galiba yağmurlu bir perşembeydi

Sene bindokuzyüzyetmişyediydi,

Şimdi hangi yaban gönüllerdesin.

***

Kumral saçlarına mahrem mi değdi,

Ela gözlerine yaşlar mı geldi,

Yüreğin hasrete boyun mu eğdi,

Şimdi hangi yaban gönüllerdesin.

***

Bazen hayallerde bazen düşlerde,

Bazen bestelerde bazen sözlerde,

Anmaz mı bu gönül seni özlerde,

Şimdi hangi yaban gönüllerdesin.

***

Tayyip der bu sevda gönlümüzde sır,

Saklarım bu sırrı geçsede asır,

Ağarmış saçlarım yüreğim nasır,

Şimdi hangi yaban gönüllerdesin.

ŞİMDİ HANGİ 
YABAN 

GÖNÜLLERDESİN

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

Akyürek, resmi kurumları ziyaret etti

 Doç. Dr. Levent Eraslan 
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Bozkır’ın bir prestij projesinin 
daha yapım çalışmaları başladı. 
Eski mezbahanenin yıkımıyla baş-
layan çalışmalar, yıkım işlemleri-
nin tamamlanmasının akabinde 
yeni modern mezbanenin çalış-
malarına başlanılarak 2018 yılı 
kurban bayramına yetiştirilmesi 
hedefleniyor. 1.325 bin TL bedel-
le yapılacak olan proje ile birlikte, 
vatandaşlar büyükbaş ve küçük-
baş hayvan kesimlerinde daha 
hijyenik, modern ve helal kesim 
gerçekleştirmiş olacak. 

Bozkır’ın 3 prestij projesinden 
bir tanesi olan modern mezbaha-
nenin yapımının başlamasından 
dolayı mutlu olduğunu dile geti-
ren Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, aynı zamanda verdiği 
bir sözü daha yerine getirdiğini 
vurguladı. Modern mezbahane 
projesinin Bozkır’a hayırlı olma-
sını dileyen Başkan Gün, “uzun 
zamandır üzerinde çalıştığımız, 
uğraştığımız ve nihayetinde so-
nuca ulaştırarak Bozkır’a kazan-
dırdığımız projemizin Bozkır’ımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Eski 
mezbahanenin yıkımıyla başladı-

ğımız çalışmalarımızın tamamlan-
masının akabinde hızlı bir şekilde 
yapımına başlayacağız ve inşallah 
kısmet olursa kurban bayramı-
na yetiştirmeye çalışacağız. Yeni 
modern mezbahanemiz, çok kul-
lanışlı ve prestijli olacak. Artık 
vatandaşlarımız eski mezbahane-
de olduğu gibi zorlu şartlarda ke-
sim yapmayacak, kesim için uzak 
yollara gitmeyecek. Bozkır’ıma 
kazandırdığımız en önemli hiz-
metlerden bir tanesi olan modern 
mezbahanemiz, Bozkır’ımızın 
hayvan yetiştiriciliğine ve hayvan 
kesim rekoltesine önemli kat-
kı sağlayacağını ümit ediyorum. 
Bunun yanında mezbahanenin 
yapılacağı alanın hemen yanında 
arsa temin ettik ve eski mezbaha-
ne binasının arsasıyla birleştirdik. 
Yeni mezbahanenin yapılmasıyla 
birlikte önünde 2.000 m²lik alan 
oluşacak ve bu alanı da güzel bir 
şekilde değerlendireceğiz. Burada 
yapacağımız düzenleme çalışma-
larıyla birlikte de hayvan pazarını 
daha modern hale getirmiş olaca-
ğız” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN
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Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Bozkır’da yeni mezbahane 
için çalışmalar başladı 

Zabıta memuru Mustafa Ak’ı (56) karnından bıçaklayan lokantacı Doğukan İ. (19),  ‘kasten yara-
lama suçundan’ çıkarıldığı mahkemece 20 bin lira kefaletle, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Zabıtayı bıçakladı, 
kefaletle serbest kaldı

Konya merkezli 31 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Dev-
let Yapılanmasına (FETÖ/PDY) 
yönelik düzenlenen operasyon 
kapsamında örgütün Türk Silahlı 
Kuvvetleri içerisindeki rütbeli as-
kerlerle görüşen ‘mahrem asker 
ağabeyleri’ olduğu iddia edilen ve 
haklarında yakalama kararı çıka-
rılan 124 kişiden 45’i yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan yürütülen FETÖ/PDY soruş-
turması kapsamında, örgüt faa-
liyetlerine iştirak edenlerle ilgili 
soruşturmada 124 kişi hakkında 
yakalama kararı çıkarıldı. Bunun 
üzerine Konya Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele Şubesi ekipleri, 

Konya merkezli 31 ilde belirle-
nen adreslere çok sayıda polisin 
katılımıyla operasyon başlattı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
içerisindeki askeri personele 
(Genel Müdür-Müdür-Müdür 
Yardımcısı-Öğretmen-Ümit-
çi-Ser Doktor-Doktor-Şehir Dışı 
talebe Mesulü (ŞDT)) pozisyon-
larında mahrem ağabeylik yap-
tıkları öğrenilen şüphelilerden 
30’u dün yakalanarak gözaltına 
alındı. Şüphelileri yakalamak 
için süren operasyonda 15 zan-
lı daha yakalanarak gözaltına 
alındı. Böylece yakalanan şüp-
heli sayısı 45’e yükselirken, 79 
şüphelinin ise yakalanması için 
çalışmalar sürdürülüyor.
n İHA 

Seyyar satıcılarla çıkan arbe-
dede zabıta ekibinin sıktığı biber 
gazının müşterilerini kaçırdığı 
iddiasıyla kavgaya karışıp, zabıta 
memuru Mustafa Ak’ı (56) kar-
nından bıçaklayan lokantacı Do-
ğukan İ. (19),  ‘kasten yaralama 
suçundan’ çıkarıldığı mahkemece 
20 bin lira kefaletle, adli kontrol 
kararıyla serbest bırakıldı.  

 Olay, geçen perşembe günü 
saat 19.30 sıralarında, merkez 
Karatay ilçesine bağlı Aziziye Ma-
hallesi Aziziye Caddesi’nde mey-
dana geldi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, 
tezgah açan seyyar satıcılardan 
tezgahlarını kaldırmasını istedi. 
Seyyar satıcılar direnince arbede 
çıktı. Zabıta memurları, seyyar 
satıcılara biber gazı sıkarak, mü-
dahale etti.  Bu sırada arbedenin 
olduğu yerde bulunan lokantanın 
sahipleri Doğukan İ. ile babası 
Atilla İ. (42), akrabası Aryen İ. 
(46) ve iş yeri çalışan Selami Y. 
(22) biber gazı nedeniyle müşteri-
lerinin kaçtığını öne sürerek, tep-
ki gösterdi. Çıkan kavgada 4 kişi, 
zabıta memurlarına sandalye, 
sopa ve bıçakla saldırdı. Güven-
lik kameralarıylada kaydedilen 
kavgada, zabıta memurlarından 
Mustafa Ak (56) karnından bı-
çaklandı. Mahmut Kemal Dursun 
(48), Muhammet Celaleddin Nok-
ta (38), Mehmet Öz (51) ve Hasan 
Çeken de (32) vücutlarının çeşitli 
yerlerine aldıkları sopa, sandalye 
ve yumruk darbeleriyle yaralandı. 
5 yaralı, kentteki çeşitli hastane-
lere kaldırıldı.

20 BİN LİRA KEFALETLE 
SERBEST KALDI

Karnından bıçakla yaralanan 
Mustafa Ak, tedavisinin ardından 
dün taburcu oldu. 

Olayın ardından Asayiş Şube-
si’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri, Doğukan İ. ile babası 
Atila İ., akrabası Aryen İ. ve Se-

lami Y.’yi gözaltına aldı. Şüpheli-
lerden 3’ü, emniyetteki ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı. Bıçağı 
kullandığı ileri sürülen Doğukan 
İ. de ‘kasten yaralama’ suçundan 
adliyeye sevk edildi. Doğukan 
İ.’nin ifadesinde, ‘’Zabıtalar ile 
seyyar satıcıları arasında tartışma 

çıktı. Zabıtalar daha sonra biber 
gazı sıktı. Biber gazı sıkınca bizde 
zabıtalara tepki gösterdik. Sonra 
zabıtalar bize doğru biber gazı 
kullanmaya başladı. Bu sırada iş-
yerimizdeki tüm müşteriler biber 
gazı nedeniyle kaçtı. Ben o esna-
da kapıda salata yapıyordum. Bi-

ber gazı bana da geldi. Gözlerim 
yanmıştı. Elimde de bıçak vardı. 
Rastgele savurdum. Kasti bir ha-
reketim yoktu” dedi.

Doğukan İ., çıkarıldığı mah-
kemece 20 bin lira kefaletle adli 
kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
n DHA

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak 
yağış kısa sürede şiddetini artırarak yolları 
göle çevirdi. Şehir merkezinde akşam sa-
atlerinde başlayan yağmur kısa sürede et-
kisini artırdı. Yoğun yağmur suları sonrası 
şehir merkezindeki bazı alt geçitler sular 
altında kaldı. Merkez ilçelerde bazı araçla-
rın ise sel sularının içerisindeki zor anları 
vatandaşların cep telefonu kamerasıyla 
görüntülendi. Yağış sonrası suyla dolan 
bir iş yerindeki suları çalışanlar tarafından 
paletlerle çekilmesi dikkat çekti. 
n İHA 

Müstakil bir evin bahçesindeki su kuyusu-
na düşen kedi yavrusu AFAD ekiplerince 
kurtarıldı. Merkez Karatay ilçesi Köprübaşı 
Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki su 
kuyusundan kedi sesi gelmesi üzerine 
çevredekiler AFAD’tan yardım istedi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 
15 metre derinliğindeki kuyuya yavru 
kedinin düştüğünü tespit etti. Ekipler, 
merdiven yardımıyla kuyudan yavruyu 
çıkardı.
Ev sahibi ve çevredekiler, ekiplere teşek-
kür etti.
n AA 

Sağanak yağış 
yolları göle çevirdi

Yavru kediyi 
itfaiye kurtardıKuaför Mustafa Can’ın (35), boğaz enfeksiyonu nedeniy-

le gittiği özel hastanede iğne yapıldıktan sonra evinde ölü 
bulunmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü, hastane hak-
kında soruşturma başlattı. Olay, geçen pazartesi günü ak-
şam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi 
Mehmetçik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, boğaz 
enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan Mustafa Can, özel bir has-
taneye gidip iğne yaptırdı. Daha sonra eve gelen Can, tele-
fonda konuştuğu eşine dinleneceğini söyledi. 

Bir süre sonra Mustafa Can’ın evde bulunan oğlu Buğra, 
dinlenen babasının yanına gitti. Babasını hareketsiz halde 
yatarken bulan küçük Buğra, cep telefonundan annesine, 
‘Anne babam dondu’ diye sesli mesaj gönderdi. Çocuğu-
nun mesajı üzerine eve gelen Burcu Can’ın ihbarıyla olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin 
yaptığı kontrolde Mustafa Can’ın yaşamını yitirdiği belirlen-
di. Mustafa Can’ın cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için vü-
cudundan alınan doku parçalarının Adli Tıp Kurumu’na gön-
derildiği belirtildi.  Olayın ardından harekete geçen İl Sağlık 
Müdürlüğü, Mustafa Can’ın ölümünde hastane görevlileri-
nin ihmali olup olmadığını belirlemek için soruşturma baş-
lattı.
n DHA

Evde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

Mahrem imamlardan 45’i yakalandı 

Karnından bıçakla yaralanan Mustafa Ak, tedavisinin ardından dün taburcu oldu.
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‘Konya’nın sanata olan ilgisi artıyor’
M-Art Akademi Sanat tarafın-

dan her yıl geleneksel hale getiri-
len M-art Sanat Konseri ve Resim 
Sergisi Gecesi bu sene de ilgi odağı 
oldu. Selçuk Üniversitesi Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen gecede M-Art Akademi 
Sanat Merkezi büyük alkış topladı.

Geleneksel hale getirilen M-art 
Sanat Konseri ve Resim Sergisi Sel-
çuk Üniversitesi Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
gösteriyle herkesi adeta büyüledi. 
Birçok davetlinin katıldığı gecede 
M-Art Akademi Sanat Merkezi bü-
yük alkış aldı. Müzik ve resim gibi 
iki büyük sanatın buluştuğu gece-
de büyük beğeni toplayan M-Art 
Akademi Sanat Merkezi, Konya’ya 
farklı bir bakış açısı kazandırmaya 
devam ediyor. Etkinlik hakkında 

bilgiler veren M-Art Akademi Sa-
nat Merkezi Müzik öğretmeni Mus-
tafa Atçeken, “Sanat, sevgi, saygı, 
hoşgörü ve barış ortamının vazge-
çilmez koşuludur. Her yıl sanat eği-
timlerimizle Konya’ya biraz daha 
farklı ve güzel açılar kazandırmaya 
çalışıyoruz. Konya’da sanata olan 
ilginin her geçen gün artması ve 
Konyalının sanata yakınlaşması bizi 
her geçen gün biraz daha heyecan-
landırıyor ve sevindiriyor. Sanat, 
sanatçılarımızın duyarlı çalışmala-
rıyla yükselecek, ülkemizi muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine 
taşıyacaktır.  Milletimizin kültürel 
gelişimine ve eğitimine son derece 
olumlu katkılar sağlayan, sevgiyi, 
saygıyı, iyiyi ve doğruyu temel alan 
sanat anlayışı, Türkiye’nin kültü-
rel gelişmesinde ve ilerlemesinde 

önemli rol oynayacaktır” dedi. 
Konya’nın sanata yaklaşımının 

artarak sürdüğünü belirten Atçe-
ken, “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğimizin ilk bölümü öğren-
cilerimizin yapmış olduğu resim 
sergisinden oluşuyor. Daha sonra 

müzik bölümüz ile insanları sana-
ta biraz daha yaklaştıracağız. Kon-
ya’da her yıl sanata ve sanatçıya ilgi 
artmaktadır. Vermek istediğimiz 
mesaj yine sanat olacak” ifadeleri-
ne yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Yerköprü Şelalesi’nde incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Kon-
ya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyoruz” dedi

‘Eşsiz güzelliğiyle  
ziyaretçilerini bekliyor’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ve Konya’da faaliyet 
gösteren basın-yayın kuruluşlarının 
yöneticileri ile birlikte Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapımı sür-
dürülen Yerköprü Şelalesi Çevre 
Düzenlemesi çalışmalarını yerinde 
inceledi. AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Sorgun, projenin Bü-
yükşehir Yasası ile önemli bir ivme 
kazandığının altını çizerken, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise tüm Türkiye’yi 
Yerköprü Şelalesi’ne davet etti. 

AK Parti Genel Başkanı Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun; Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ile Konya’da faaliyet gösteren ba-
sın-yayın kuruluşlarının yöneticileri 
ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yapımı sürdürülen Hadim 
Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenle-
mesi çalışmalarını yerinde inceledi. 

HERKESİ BU EŞSİZ GÜZELLİĞİ 
GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ 
AK Parti Genel Başkanı Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, projeyi çok önemsediklerini 
dile getirerek, “Burası, Göksu Vadi-
si’nde kendine mahsus mikroklima 
iklimi olan, özelliği olan bir bölge. 

1992 yılında burası doğal sit alanı 
olarak ilan edildi. Ama o günden bu 
yana ciddi bir çalışma yapılamamış-
tı. Büyükşehir sınırları içine girdik-
ten sonra ise bu konuda çok önemli 
ilerlemeler sağlandı. Burası adeta 
Konya’nın sahili konumunda olan 
bir bölge. Bu bölgede doğal ürün 
olarak nar, incir, Antep Fıstığı, Trab-
zon Hurması ve daha birçok meyve 
yetişiyor. Herkesi bu eşsiz güzelliği 
görmeye davet ediyoruz” diye ko-
nuştu. 

TÜM TÜRKİYE’Yİ BURAYA 
BEKLİYORUZ 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, projenin 
ilk etabının tamamlandığını ve şu 
ana kadar çay bahçesi, seyir terası 

ve sosyal alanlar yapıldığını dile ge-
tirerek toplamda 17 milyon liraya 
mal olacak proje sayesinde şelaleyi 
çok sayıda turistin ziyaret edeceği-
ni dile getirdi. Başkan Altay, “Bu-
güne kadar şelale çevresine yasal 
engellerden dolayı çok fazla işlem 
yapılamamıştı. Biz de buraya üç 
aşamadan oluşan bir yatırım yapıyo-
ruz. Projenin ilk etabını tamamladık, 
ikinci etabın da yüzde 50’si bitmiş 
durumda. İnşallah tüm çalışmalar 
bittiğinde şelale çok sayıda yerli ve 
yabancı turistin akınına uğrayacak. 
100 bin metrekarelik alanda düzen-
leme gerçekleştiriyoruz. Buraya ge-
len turistler her anlamda fiziki olarak 
çok güzel bir mekânı ziyaret etmiş 
olacak. Artık Sonbahar itibariyle çok 

daha güzel bir şekilde hizmet vermiş 
olacağız. Şelaleyi görmek için yalnız-
ca Konyalıları değil, tüm Türkiye’yi 
buraya bekliyoruz” dedi. 

Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ise projenin hayata geçmesinde 
emeği olan herkese teşekkür ede-
rek, “Burada geçmiş yıllarda İl Özel 
İdaresi çok sınırlı imkânlarla bir 
şeyler yapmaya çalışmışken, son 
3-4 yıldır Büyükşehir Belediyemiz, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla 
birlikte bu önemli çalışmayı ortaya 
koydular. Şehir içi ve şehir dışından 
vatandaşlarımızın bu doğal ortamda 
bulunmalarını, burayı görmelerini 
ve buralarda yetişen doğal ürünleri 
tatmalarını tavsiye ediyoruz” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ 

Çumra Organize Sanayi Bölgesi, 9 kat büyüdü
Konya’nın yeni cazibe merkezi 

haline gelen Çumra Organize Sana-
yi Bölgesine ait mevcut alan 9 kat 
büyüdü. Konuyla ilgili olarak açıkla-
ma yapan Çumra Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz, “Konya’nın yeni 
cazibe merkezi olan Çumra Organi-
ze Sanayi bölgemizdeyiz. 1999 yılın-
da kurulan Çumra Organize Sanayi 
yıllardır atıl bir durumdaydı hatta 
Çumra’nın çöplük alanı olarak kul-
lanılıyordu. 2014 yılından itibaren 
müteşebbis heyetle beraber hızlı 
bir şekilde çalışmaya başladık eski 
borçları ödendi mahkemeleri so-
nuçlandırıldı. Şuan Çumra Organize 
sanayi bölgemizde tesisler kurulma-
ya başlandı ve 11 tesisimiz hizmet 
vermeye başlayarak 450 kardeşi-
miz bu tesislerde istihdam ediliyor. 
İnşallah 2018 yılı sonuna kadar bu 
sayı 1000 kişiye 2023 yılında ise 15 
bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz. 

2 ay öncesinde Başbakanımız Binali 
Yıldırım’ın imzasıyla mevcut ala-
nımız 9 kat daha büyütüldü. Şuan 
artık günlük 1000’e yakın nakliye 
aracı Çumra Organize Sanayi Böl-
gemize giriş çıkış yapıyor. Burada 
bu hizmetlerin oluşmasında Başta 
önceki dönem Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tahir Akyürek, Genel 
Başkan Yardımcımız Ahmet Sorgun 
olmak üzere bizlere her daim des-
tek olan 12 Konya Milletvekilimize 
ve Konya Valimize çok teşekkür 
ediyorum. İnşallah Çumra’nın ge-
leceği burada yatıyor. 2023’de 15 
bin kişinin istihdamı ve Çumra’nın 
50 yıllık yatırımını karşılayacak alan 
burasıdır” dedi.  Başkan Oğuz son 
olarak Çumra’nın durağan olan ya-
pısını hareketlendiren Çumra Şeker 
Fabrikasından dolayı Recep Konuk 
vekilimize ve başkanımıza da ayrıca 
teşekkür ediyorum” dedi.  
n HABER MERKEZİ

İçimde bir yağmur 
havası… Akabinde 
gelen toprak kokusu ile 
bütünleşen… Güneş 
ışınlarını perdelemiş 
bulutlar… Ara ara gelip 
geçen arabaların gürül-
tüsü hariç her yer ten-
ha, sessiz, kimsesiz… 
Herkes bir çatı altına 
gizlenmiş, kapalı kapılar 
ardında zamana esir etmiş anılarını…

Zaman, kaybolma zamanı sanı-
rım… İçimde bir inkisâr-ı hayâl… 
Yaşıyor muyum, yoksa bir rüya mı bu 
dünya? Yaşıyorsak vay halimize, rüya 
ise uyandırsın biri beni bu kabustan!.. 

Üç maymunu oynayarak 
yaşamaya ne de çok alıştık. Olanları 
görmemezlikten geliyor, söylenenlere 
sağır oluyoruz. Ve ne gariptir ki her 
şeyi bilen insanoğlunun bazı şeyleri ilk 
defa yaşıyor gibi davranması... 

Ne çabuk alışmaya başladık olan-
lara… Hayıflanma, üzülme, utanma, 
çözüm üretme duygularımız git gide 
köreliyor. Kötü şeyler dahi olağan 
bir durummuş gibi geliyor bizlere… 
En acısı da yavaş yavaş merhamet 
duygumuzun yok oluyor olması… 
Acınacak duruma geldik de acıyanımız 
kalmadı. 

Küçük İskender’in de dediği gibi: 
“Ne garip dünya azizim; aklımdasın 
diyen balıklar, ömrümsün diyen ke-
lebekler gördüm.” 

Biz insanoğlu… Yeryüzüne halife 
olarak indirilmiş, rahmet, merhamet 
dinini savunanlar… Daha ne zamana 
kadar insanlığımızım yüzünün kızar-
masına aldırış etmeden, hiçbir şey 
yok gibi yaşamaya devam edeceğiz 
acaba?.. 

Kendi ırkımızın yeterince canını 
acıtıyoruz hiç utanmadan; şimdi ise 
ağzı olup, dili olmayan hayvanlara 
kötülüğümüzü bulaştırıyoruz. Allah’ın 
meleklerine secde ettirdiği mahlûklar 
olarak, o günahsız ruhaniyetlerden çe-
kinme zamanımız gelmedi mi?

Yalnız değiliz! Yaratıldığımızdan 

beri sağımızda ve so-
lumuzda yoldaşlarımız, 
her yerde gözü kulağı 
olan bir yaratanımız var. 
Sanıyor musunuz ki ka-
pılar ardında yapılanlar 
gizlidir. Bu yatılı hayatı 
ciddiye almaya başladı-
ğımızdan beri; ne yazık ki 
güzel meziyetlerden sıy-
rılıp, kötülüğe bürünen 

bir iskelet parçası olduk. 
Ne oldu bize, bu neyin tutulması? 

Yüreğim daha fazla susmaya daya-
namaz oldu. Bir yanardağ lavlarını 
içime akıtırken ne kadar su dökersem 
dökeyim onu da kaynatıp can veren 
damarlarımın içine saldı. 

Milletler yakılıp yıkılıyor, kadınlar 
ve çocuklar zulüm görüyor. Şimdi-
ler de ise hiç zararı olmayan; sessiz, 
aramızda yaşamaya çalışan, bizim 
verdiğimiz bir kap suya ihtiyaçları olan 
hayvanlar işkence görüyor. Bu kadar 
mı aşağılık bir duruma düştük? Neyi 
alıp veremiyoruz? Gücümüz hep zayıf 
ve kimsesizlere yetiyor değil mi?

Evet, çok soru soruyorum. Çünkü 
hiçbirine mantıklı bir cevap bulamıyo-
rum. Birbiri ardına gelen kötü haber-
lerden ve git gide iğrençleşen insan-
lıktan hayâ ediyorum. Yorgunluğu ve 
acıyı iliklerime kadar hissediyorum. 

Bir tek kelimelerim var bu zul-
me dur diyebileceğim, onu da ken-
dime hâkim olarak telaffuz etmeye 
çalışıyorum. 

Ey ümmet-i Muhammed; bu 
tamlamaya uygun bir insanlık yaşama 
zamanı gelmedi mi sizce de?

Geçici bir zaman diliminde yaşı-
yor olsak da, gelecek nesillere iyi bir 
dünya ve güzel anılar bırakmalıyız. 
Merhametli çocuklar yetiştirmek ise 
anne ve babaların üzerine vazife… 
Uzun uzadıya, açık açık anlatmaya 
gerek yok sanırım. Hangi konudan ra-
hatsız olduğumuz belli… Sürç-i lisan 
ettiysem af ola… Herkesin yaşama 
hakkının gözetildiği bir dünya diliyo-
rum. 

İNKİSÂR-I HAYÂL

Toplumsal Bilinç ve Milli Has-
sasiyetlerin Merkezi sloganı ile 
kurulan Gönül Gözü Derneği, faa-
liyetleri içinde yer alan engellilere 
ve ihtiyaç sahiplerine yardımlarını 
sürdürüyor.

Bugüne kadar yüzlerce engel-
liyi hayırseverlerin yardımı ile he-
diye ettiği tekerlekli sandalye ve 
akülü araçlarla hayata bağlayan 
Gönül Gözü Derneği, yüzleri gül-
dürmeye devam ediyor. Yardım 
kapsamında Gönül Gözü Derneği 
Genel Başkanı Devriş Ahmet Şa-
hin ve Gönül Gözü Derneği Ak-

şehir Temsilcisi Refiye Ercan bir 
engelliye daha mutlu etti. Şahin, 
“Dernek olarak devam etmekte 
olan Bir Engel de Sen Kaldır kam-
panyası gereğince Tuzlukçu ilçe-
sine bağlı Kundullu Mahallesinde 
yatağa bağımlı olarak Elmas Tekeli 
adlı ihtiyaç sahibine özellikli manu-
el tekerlekli sandalye hediye ettik” 
dedi. Tekerlekli sandalye ile mutlu 
olan Elmas Tekeli ., ise derneğe 
çalışmalarına başarılar dileyerek, 
“Allah kendilerinden razı olsun” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Gönül Gözü, engellileri
mutlu etmeyi sürdürüyor

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

3 LABORATUAR TEKNİKERİ
3  ÜNİVERSAL TORNA 
  OPERATÖRÜ
3  FORKLİFT OPERATÖRÜ
3 VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

√

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

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

• ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 

√ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 

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

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

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

* BAY AŞÇI VE

* PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 35 YAŞINI AŞMAMIŞ

* ŞOFÖR

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

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

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

ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0543 228 34 84

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

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

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

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

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

TEL: 0332 345 47 10
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

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

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını aşmamış,firmamız 
bünyesinde çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi alınacaktır.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek  
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 

daireler
0531 710 88 76

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

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

Teknik Ressam
 • Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

Kalite Kontrol Teknikeri
 • Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

CNC Operatörü
 • Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

İmalat Operatörü
 • Universal Torna ve Freze kullanabilen

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

• GAZALTI KAYNAKÇI
• MONTAJCI

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

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

1. SANAYİ SİTESİ 65/H KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/307857
1-İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:4 42040 - KARATAY/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323533050 - 3323515940
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma42@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Okul Onarım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yukarı Mah. Ahmet Yaşar Cad. No:5 Bozkır/Konya
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Birimi Akçeşme M. Eski 
   Garaj Cad. No: 4 Karatay /Konya 
b) Tarihi ve saati : 04.07.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
2011  tarih  ve 27961 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde 
Yer alan  B- III Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ, MİMAR, İÇ MİMAR
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya İl Milli 
Eğitim İnşaat Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Milli Eğitim İnşaat Birimi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 825783 - www.bik.gov.tr

BOZKIR ZENGİBAR ANADOLU LİSESİ ONARIM İŞİ
KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ

EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Çalışanlarına ve tüm hastalarına şeker, kolonya takdim eden Dünyagöz Konya, bu bayramı da daha anlamlı kıldı

Dünyagöz’de bayram havası
Türkiye’yi branş hastaneciliği konsepti ile tanış-

tıran ve kurulduğu günden bu yana göz sağlığı ko-
nusunda dünya standartlarında teşhis ve tedavi hiz-
metleri sağlayan Dünyagöz Hastaneler Grubu, özel 
günler ve bayramlarda çalışanlarına ve hastalarına 
yaptığı jestlerle de adından söz ettiriyor. Dünyagöz 
Hastanesi Konya şubesi Ramazan Bayramı dolayısıy-
la şeker ve kolonya ile tüm hastaların ve çalışanların 
bayramını tebrik etti. Çalışanlarına ve tüm hastaları-
na şeker, kolonya takdim eden Dünyagöz Konya, bu 
bayramı da daha anlamlı kıldı. Kurulduğu günden 
bu yana, Konyalıların göz sağlığı sorunlarına en son 
teknolojiler ve uzman hekim kadrosunun yardımıyla 
dünya standartlarında çözümler getiren Dünyagöz, 

özel günler ve bayramlarda gerçekleştirdikleri çalış-
malar ile de beğenileri topluyor. Ramazan Bayramı, 
Dünya Kadınlar Günü gibi birçok özel günde benzer 
çalışmalara imza atan Dünyagöz Hastanesi Hastane 
Müdürü İrfan Yalçın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıy-
la yapılan çalışmadan da çok olumlu tepkiler aldıkla-
rını Ramazan Bayramı içinde bu şekilde bir etkinlik 
yaptıklarını belirterek, “Aslında şuan da bayramı ge-
ride bıraktık ama göz sağlığı hizmetlerini almak için 
bizi tercih eden hastalarımıza ve gelen hastalarımız 
için çalışan personelimize onları özel hissettirecek bir 
etkinlik yapmak istedik” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Türkiye’nin sınırları en büyük 
ikinci milli parkı Beyşehir Gölü Milli 
Parkı’nda yaşam süren su kuşlarının 
dünyaya bir süre önce gözlerini açan 
yavruları ilgi odağı oldu.

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyıla-

rındaki sazlık alanları mesken tutan 
sakar meke ve bahri gibi su kuşu 
türleri, bugünlerde yavrularıyla ge-
zinti yaparken su yüzeyinde dikkat 
çekiyor.

Sazlıklar arasında yiyecek ara-

yışına giren anne bahri ve mekeler, 
gün boyu yavrularının beslenmesi-
ne de yardımcı oluyor.

Sık sık göl sularına dalıp çıkan 
meke ve bahriler, su yüzeyinde yiye-
cek bekleyen yavrularını beslerken 

renkli ve ilgi çekici görüntüler oluş-
turuyor.

Göl kıyısına akın eden fotoğraf 
tutkunları, bu özel anları çekebilmek 
için birbiriyle yarışıyor.
n AA

‘Kiraz bu yıl üreticinin
yüzünü güldürmüyor’

Akşehir’de adı ilçe ile özdeş-
leşmiş Türk Patent Enstitüsü ta-
rafından tescillenen İngiliz kraliyet 
ailesinin sofralarını süsleyen Akşe-
hir kirazı, bu yıl üreticinin yüzünü 
güldürmüyor. 

Kiraz rekoltesinin fazla olma-
sı, yağışlar nedeniyle kirazın zarar 
görmesi ve ihracat yapan firma-
ların kota uygulaması nedeniy-
le kirazları para etmeyen üretici 
durumundan şikayet etti. Önceki 
yıllara oranla rekoltede büyük artış 
yaşanırken olumsuz hava şartları, 
yağmur ve doludan ürünlerin za-
rar görmesi nedeniyle kiraz para 
etmiyor. 

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Bahri Karaman, ürünün 
pazarlamasında sıkıntı yaşadıkla-
rını söyledi. Karaman, “Bu sene 
üretim olarak çok rekor seviyede 
bir üretim var. Bu yıl yaklaşık 20-
21 bin ton civarında üretim var. 
Geçen yıl rakam 17 bin ton civa-
rındaydı. Ancak bu sene üretim se-
zonunda yağışların çok fazla olma-
sı ve hava şartlarının da kalite için 
çok iyi gitmemesi nedeniyle belki 
biraz kalitede düşmeler olabildi. 
Bazı bölgelerde doludan dolayı za-
rar meydana geldi. Ancak şükür ki 
dolu üretim alanının yüzde 15-20 
kadarlık bir alanını etkiledi. Diğer 
yerlerde kalitede çok fazla bir sıkın-
tı yok. Akşehir’de en büyük sıkın-
tımız pazarlamada yaşanıyor. İh-
racatçıların bir kısmı çekildi ya da 
çekilmek üzere. Fiyatlar üreticinin 
istediği seviyede olmasa da fiyatlar 
normal seviyede denilebilir. İkinci 
ve üçüncü kalitedeki ürünler pazar 
değeri olmayan ürünler. Dolayı-
sıyla işçilik ve maliyetleri yüksek 
olması üreticiyi bu yönde olumsuz 
olarak etkiliyor” dedi. 

Akşehir kirazının tescilli bir 
kiraz olduğunu ve kendine has 
aroması ve lezzetiyle büyük rağ-
bet gördüğünü söyleyen Karaman, 
“Akşehir kirazı, Akşehir Gölü’nden 
kaynaklanan bir mikro klima etki-
siyle kendine has tat ve aromaya 
kavuşuyor. Akşehir Gölü’nde ku-
zeyden gelen poyraz ile güneydeki 
Sultan Dağları’ndan gelen lodosun 

bir kesişme noktası ile bir mikro 
klima oluşuyor. Buradaki Akşehir 
kirazının kalitesini etkileyen en 
büyük unsurlardan birisi budur. 
Son dönemlerde özellikle Akşehir 
Gölü’nün çekilmesinden dolayı 
kalitede de eski standartları bazen 
yakalayamayabiliyoruz. Bu da ih-
racatı olumsuz etkileyen hususlar-
dan birisi” diye konuştu. 

Akşehir Ulupınar Mahallesi’n-
deki kiraz komisyoncusu İbrahim 
Polat, kirazın bu sene çok bol oldu-
ğunu ancak aksine ihracatçının az 
olduğuna değinerek, “Kiraz kilosu 
4-5 lira arasında gidiyor. Çiftçi pe-
rişan, borçları zor ödeyeceğiz. Geç-
tiğimiz yıl kilo fiyatı 6-7 lira arasın-
daydı. Bu sene kirazda çok olunca 
fazla istek yok. İhracatçılar fazla 
almıyor az alıyorlar. Yurt dışına sa-
tamadıkları için bana bugün 300 
-350 kasadan fazla geçme dediler” 
şeklinde konuştu. 

Komisyonculuk yapan Galip 
Yardım’da bu yıl kirazın bol oldu-
ğunu anlatarak, “Mal çok, yaklaşık 
günlük 2 bin kasa mal yapıyoruz 
ama tabii üreticinin yüzünü gül-
dürmüyor maalesef. Yağmurla-
rın çok olmasından dolayı oluşan 
hasardan yüzde 30 gibi bir çıkma 
var. Bizim firmamız günlük 2 bin 
kasa kiraz yapıyor ama bazı firma-
lar kasa sıkmaya başladı, üretici şu 
anda mağdur duruma düşmeye 
başladı. Elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. İç piyasaya da yapıyo-
ruz. Rusya pazarına, Avrupa paza-
rına yapıyoruz. Çok kötü değil, çok 
iyi de değil. Geçen yıl durum iyiy-
di ama rekolte yoktu. Bu yıl ürün 
bol. Ürünün bol olmasından dolayı 
aslında fiyat çok kötü değil. Eğer 
yağmurlar olmamış olsaydı, 4 lira, 
5 lira fiyatı kötü bir fiyat değil. İşçi-
den dolayı sıkıntı var. İşçinin gün-
lük yevmiyesi 70 lira. Topladığı 50 
kilo kiraz. Eğer 70-80 kilo toplamış 
olsa bir işçi en azından maliyeti dü-
şürecek. İşçinin yevmiyesi, yağış-
ların bol olması, ilaçlamanın bol 
olması, mantar hastalığına kaptırıl-
dığından dolayı yüzde 30-40 civarı 
çıkma var” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 24 Haziran seçimlerinde Konyalıların 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer alacağını söyledi

‘Konya, Erdoğan’ın 
yanında yeralacak’

24 Haziran tarihinde yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem 
milletvekili seçimleri öncesi Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, AK 
Parti Konya Milletvekili Adayı Os-
man Seçgin, AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular ve teşki-
latı mensupları ile birlikte Tarihi 
Bedesten Çarşısı, Muhacir Pazarı 
ve Tarihi Buğday Pazarı civarındaki 
esnafı ziyaret etti. Seçimlerde Cum-
hur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve AK Parti’ye esnaftan 
destek isteyen heyet, yoğun ilgiyle 
karşılaştı. 

Seçimlerin önemine işaret eden 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Seçim Koordinasyon Merkezi 
çalışmalarına devam ettiklerini be-
lirterek, “Devletimizin, milletimizin 
istikrar ve istikbal mücadelesi olan 
24 Haziran seçimleri öncesi teşki-
latımızla, milletvekili adaylarımızla 
birlikte çalışmalarımız devam edi-
yor. Sabah saatlerinde başladığımız 
seçim çalışmaları gün boyunca sü-
rüyor. Güne bedesten esnafımıza 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretle başla-
yarak istişare ettik. Bununla birlikte 
24 Haziran seçimlerinin önemine 
değinerek destek istedik. Devamın-
da Eski Buğday Pazarı civarındaki 
esnafımızı ziyaret ederek, talepleri-
ni önerilerini dinledik ve günün so-

nunda Muhacir Pazarı esnafımızla 
buluştuk. Hamdolsun gördüğümüz 
manzara ve durum itibariyle hal-
kımız çok bilinçli. Konyalılar, ‘Her 
daim reisimizin ve AK Partimizin 
yanındayız’ diyerek desteklerini 
ifade ediyorlar. Hemşehrilerimize 
teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı 
iletiyoruz” dedi. 

Başkan Toru, vatandaşların 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK 
Parti’ye büyük teveccüh gösterdik-
lerini dile getirerek, “Şehrimizin 

sorunları noktasında seçim çalış-
maları talep ve önerileri dinlemek 
adına bizlere fırsat oluyor. Yapıl-
ması gereken işler varsa notlarımızı 
alarak hızlı bir şekilde geri dönüş 
yapıyoruz. Seçim öncesi son gün-
lere girerken daha hızlı bir şekilde 
teşkilatımızla birlikte seferber ol-
muş durumdayız. İnşallah Rabbim, 
devletimizin, milletimizin birliğini 
daim ve kaim eylesin. 24 Hazi-
ran’ın güzelliklere vesile olacağını 
hep birlikte umut ediyoruz” şeklin-

de görüş belirtti. 
MHP HEYETİNDEN ZİYARET

Öte yandan Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı, Meram İlçe Başkanı 
İbrahim Ay ve teşkilat mensupları 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’yu makamında ziyaret etti. 
Yaklaşan seçimler öncesi Cumhur 
İttifakı’nın önemi konuşulurken 
Başkan Toru, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.  n İHA

Beyşehir Gölü kıyıları yavru kuşlarla renklendi

Ribat Yaz Okulları dualarla başladı
Ribat Eğitim Vakfı bünyesin-

de faaliyet gösteren yaz okulları 
dualarla başladı. 

2017-2018 Eğitim Öğretim 
Yılının sona ermesiyle birlikte 
Ribat Eğitim Vakfı bünyesinde 
faaliyet gösteren yaz okulları Özel 
Lale Koleji’ndeki programla baş-
ladı. Programa Ribat Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrenci 
ve aileler katıldı.

Yurtiçi ve yurtdışında eğitim-
den yardım faaliyetlerine kadar 
birçok alanda kendini ispat etmiş 
olan Ribat Eğitim Vakfı, yaz okul-
larında da bu yüzlerce öğrenciye 
eğitim verecek. Yaz okulları Özel 
Lale Koleji’nde yapılan programla 
başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programa yaz tatili bo-
yunca eğitim alacak öğrencilerin 

yanısıra aileler de katıldı. 
Yaz okullarının gençlerin vak-

tini doğru değerlendirebilmek 
adına önemli olduğunu hatırlatan  
Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Küçüktoka, 
“Geleneksel olarak düzenlediği-
miz yaz okullarımız Ribat Eğitim 
Vakfımızın yıllarca oluşturduğu 
deneyimler sayesinde öğren-
cilerimizi geleceğe hazırlama 
noktasında çok önemli bir işlev 
üstlenmektedir. Sayın Cumhur-
başkanımızın gençliğe verdiği de-
ğeri çok iyi biliyor ve bu ülkenin 
övündüğü en önemli alanın da 
genç nüfusu olduğunun farkın-
dayız. Ama elimizdeki bu gücü 
doğru eğitmemiz gerektiğini de 
biliyoruz. Gençlerimizin milli 
ve manevi değerler eğitimiyle 

süslenmesi için var gücümüzle 
çalışıyoruz.’ şeklinde konuştu. 
‘Çocukların zamanını daha iyi 
değerlendirmesi, güvenli ortam-
larda eğitim alması, gelecekte 
kendisine faydalı olacak yakın-
lıklar kurması açısından önemli 
olduğunu’ vurgulayan Mehmet 
Küçüktoka, “çocuk psikolojisine, 
değerlerimize uygun bir eğitim 
programı başlattık. Bunun yanın-
da öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve 
dini bilgilerini takviye edecekleri, 
değerler eğitimi, yabancı dil, şe-
hir kültürü ve spor gibi dolu dolu 
bir yaz yaşayacaklarını” da sözle-
rine ekledi.

Ribat Eğitim Vakfı Yaz Okul-
larında eğitim görecek öğrenciler, 
yaz tatili boyunca öğrencilerin 
spor, gezi, kamp gibi aktiviteler 

ile Kuran’ı Kerim, Siyer, Ahlak, 

İbadetler gibi konuların işlene-

ceği Yaz Okullarına bu yıl da ilgi 

çok fazla. 1000’in üzerinde öğ-

renci Lale Eğitim Kurumları, Ri-

bat Gençlik Merkezi, Gökkuşağı 
Hatıp Kuran Kursu, Aymanas, 
Durunday, Suffe, Kevser Kuran 
Kursları ile ANADER’in hizmet 
binalarında eğitim görüyorlar.
n HABER MERKEZİ

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Küçüktoka

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Meram İlçe Başkanı 
İbrahim Ay ve teşkilat mensupları Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu makamında ziyaret etti.
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Karaman’da bir evin oturma odasına giren 
yılan korkuya neden oldu. Olay, merkeze 
bağlı Bölükyazı Köyünde yaşandı. Alınan 
bilgiye göre, ev sakinleri evin oturma oda-
sında nereden girdiği anlaşılamayan yılanı 
görünce korkarak itfaiyeden yardım istedi. 
Eve giden itfaiye ekipleri hasır yastığın 
arkasına saklanan 1.5 metre uzunluğunda-
ki yılanı özel tutacakla yakalayarak torbaya 
koydu. Yılanı alarak evden ayrılan itfaiye, 
daha sonra hayvanı yol kenarında durarak 
boş araziye bıraktı. 
n İHA

Kulu ilçesinde çıkan yangında, 300 dekar 
ekili alan yandı.  Kepez mevkinde bulunan 
ekin tarlalarında henüz belirlenemeyen bir 
nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle 
büyüyen yangına Kulu ve Şereflikoçhisar 
itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşla-
rında iş makineleriyle yardım ettiği yangın 
söndürme çalışmaları sayesinde yangın, 
kısa zamanda kontrol altına alındı.  Görgü 
tanığı Mehmet Karacan, iki traktörün balya 
makineleriyle olay yerinden uzaklaştığını 
gördüğünü söyledi. Jandarmanın soruştur-
ma başlattığı yangında 300 dekar ekili alan 
zarar gördü.  n AA

Odaya giren 
yılan korkuttu

300 dekar ekili
alan yandı

Beyşehir ilçesinde etkili olan dolu, ekili alanlarda tahri-
bata yol açtı. Beyşehir’in Üçpınar Mahallesi’nde yağmurun 
ardından gelen fındık büyüklüğündeki dolu bölgedeki ekili 
alanlar ile meyve bahçelerine zarar verdi.  Üçpınar Mahal-
lesi Muhtarı Zekeriya İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
bölgede aralıklarla devam eden yağmur sonrasında aniden 
bastıran fındık büyüklüğündeki dolunun bölgedeki arpa, 
buğday ve haşhaş ekili alanlar ile bazı meyve bahçelerine 

zarar verdiğini söyledi. İnan, dolunun yaklaşık yarım saat 
sürdüğünü belirterek, “Dolu bölgede sanki kar yağmışça-
sına bir manzara oluşturdu. Geçimini çiftçilikle sağlayan 
vatandaşlarımızın doludan zararı büyük. Dolayısıyla, İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze başvuruda 
bulunup zarar tespit çalışması yapılması talebinde buluna-
cağız.” dedi.
n AA

Dolu ekili alanlara zarar verdi

Karaköylüler Derneği (KAR-
DER)13. Kuruluş yıldönümünde 
3. Karaköylüler Şenliği düzenledi.  
Şenliğin açılışı  şehitlere saygı du-
ruşu, istiklal marşı, Kuran-ı Kerim 
Tilaveti ile başladı.  Daha sonra 
Dernek Başkanı Mehmet Elma 
günün anısına bir konuşma yaptı. 
Elma; “Konuşmama tüm hem-
şerilerimizin mübarek Ramazan 
Bayramı’nı en içten dileklerimle 
kutlayarak başlamak istiyorum. 
Derneğimiz Karaköylü hemşerile-
rimizin birlik ve beraberliklerinin 
artırılması bölgemizin kültürel  
değerlerinin paylaşılması amacı 
ile kurulmuş Derneğimiz bugün 
burada tüm hemşerilerimizi bu-
luşturmak için  önemli bir organi-
zasyon gerçekleştirdi. 2005 yılın-

da kurulan derneğimiz o günden 
bu yana bir çok hizmette bulun-
du. Her yıl Ramazan ayında fakir 
ve yardıma muhtaç ailelerimize 
yardım paketi  dağıttı. Bu arada 

mübarek günlerde ve cenazeler-
de SMS yolu ile mesajlarımızı ile-
tiyoruz. Köyümüzden üniversite 
öğrencilerine burs  veriyoruz. 
Önemli gün ve gecelerde Kapı ca-

miinde bütün şehitlerimize hatim 
ve mevlit programı icra ediyoruz. 
Yine, Hasta, Umre, Hacca giden 
hemşerilerimize,  evlenen çiftleri-
mizeKur’an’ı Kerim hediye ediyo-

ruz” şeklinde konuştu.
Şenlikte ayrıca Ilgın Belediye 

Başkanı Mehmet Karahan Ilgın’a 
ve Karaköy’e  yaptığı hizmetlerden 
bahsetti. 

Mehmet Elma, şenliğin dü-
zenlenmesine vesile olan başta 
KAR-DER yönetimine, şenliğin 
gerçekleştirilmesine katkı sağla-
yan hayırseverlere, Ilgın Belediye 
Başkanı Mehmet Karahan’a, Ka-
rakol Komutanı Hüseyin Karataş, 
Milletvekili adaylarına, Muhtar 
Süleyman Şahin, Karaköy Mahal-
lesi Kur’an Kursu Dernek Başkanı 
Mehmet Taşlıtepe ve sunucu İdris 
Ateş olmak üzere tüm Karaköylü-
lere ve misafirlere teşekkür etti. 
Elma şenliği her yıl geleneksel 
hale getirdiklerini sözlerine ekledi.

Şenliklerin sonunda yöresel 
oyunlardan, ip çekme, sandalye 
kapmaca, körebe  ve deve oyunu 
sergilendi.
n HABER MERKEZİ

TÜBİTAK yetkilileri
NEÜ’yü ziyaret etti

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Feza Korkusuz ve bera-
berindeki heyet 2020 Uluslararası 
Kimya Olimpiyatları ile ilgili olarak 
Necmettin Erbakan Üniversitesine 
(NEÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

2020 Uluslararası Kimya Olim-
piyatları’nın Türkiye’de yapılması 
kararının verilmesi halinde TÜBİ-
TAK’ın bu yarışmaları Konya’da 
düzenlemesi gündemde. Bu kap-
samda Konya’ya gelen TÜBİTAK 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feza 
Korkusuz ve beraberindeki heyet 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’i makamında ziyaret etti. 
Yürütülen ve gerçekleştirilecek 
olan projeler hakkında karşılıklı 
bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaret 
hediye takdimiyle sona erdi. 

Ziyaretin ardından heyet, Rek-
tör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile 

birlikte Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi ve Meram Tıp Fakülte-
sindeki laboratuvarlarda inceleme-
lerde bulundu.   

ULUSLARARASI KİMYA 
OLİMPİYATLARI NEDİR?

Uluslararası Kimya Olimpiyat-
ları, 80’in üzerinde ülkeden orta 
öğretim seviyesindeki en yetenekli 
kimya öğrencileri için düzenlenen 
bir yarışma. Olimpiyatlarda ülkeler 
dört öğrenciden oluşan bir ekiple 
temsil ediliyor. Öğrencilerin kim-
ya alanındaki bilgi ve becerileri 
laboratuvarda pratik ve teorik sı-
navla test ediliyor. Program, kimya 
problemlerinin çözülmesi yoluyla 
öğrencilerin kimya ilgisini teşvik 
etmeyi ve farklı uluslardan genç 
bilim insanları arasındaki dostluk 
ve işbirliğini artırmayı hedefliyor.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Karatay kazanırsa Konya kazanır” dedi

Karatay’ın merkeze uzak ma-
hallelerinden Kızören, Yavşankuyu, 
Köseali, Başgötüren ve Yenice ’de 
seçim çalışmaları gerçekleştiren 22. 
Dönem AK Parti Konya Milletvekili 
Mehmet Kılıç, 27. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili adayı Mehmet 
Akif Yılmaz, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat 
Kavuneker, AK Parti Karatay İlçe 
Teşkilatı Üyeleri, Karatay Belediyesi 
Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatan-
daşlarla bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyaretlerde Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Türkiye’nin gelecek he-
deflerine ulaşması, büyümenin de-
vam etmesi için 24 Haziran günü 
Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ı destekler-
ken; milletvekili seçiminde de AK 
Parti’nin desteklenmesinin büyük 
önem taşıdığına dikkat çekti. Meclis 
çoğunluğunun AK Partide olmasının 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elini güçlendireceğini 
belirten Başkan Hançerli, “Karatay 
kazanırsa Konya kazanır” diyerek; 
her seçimde rekor kıran Karatay’ın 
24 Haziran seçiminde de AK Partiye 
ve Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’a desteklerini arttırarak 
sürdüreceğine inancının tam oldu-
ğunu vurguladı.    Başkan Hançerli “ 
AK Parti, Karatay’da yeni bir rekora 

hazırlanıyor” dedi.
Karatay’da vakit yollara düş-

me vaktidir diyen Başkan Hançerli; 
Karatay Belediyesi’nin 6360 Sayılı 
Büyükşehir Yasası ile merkeze uzak 
mahallelerde yatırımları ilk uygu-
layan belediye olduğunu belirtti. 
Başkan Hançerli, Kanunun özünün 
merkezde olan imkanların merkeze 
uzak mahallelere de götürülmesi 
olduğunu söyledi. Başkan Hançerli  
yeni bağlanan mahallelerde kauçuk 
tabanlı çocuk oyun grupları, bas-
ketbol ve futbol sahaları, açık hava 
fitnes aletleri, yeşil alan çalışmaları, 
sosyal tesisler, düğün salonları, ka-
palı pazar marketler, ağaçlandırma 
çalışmaları, tatlı su depoları gibi 
hizmetlerin eksiksiz götürüldüğünü 
vurguladı.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, bütün seçimlerin 
büyük öneme sahip olduğunu fakat; 
24 Haziran seçimlerinin yeni bir sis-
teme geçişin ve ülkemizin gelecek 
hedeflerine ulaşmanın seçimi oldu-
ğunu vurguladı. Genç, Karatay’ın 
her seçimde AK Partiye olan desteği 
ile rekor üzerine rekor kırdığını söy-
ledi. 

27. Dönem AK Parti Konya Mil-
letvekili adayı Mehmet Akif Yılmaz 
24 Haziran seçimlerinin bir beka 
seçimi olduğunu vurguladı. 24 Ha-
ziran seçimlerini tüm dünyanın ya-
kından izlediğini belirten Yılmaz “ 
24 Haziran seçimlerini bir yandan 
Siyonist güçler; diğer yandan Ku-
düs, Gazze, Arakan ve Doğu Gu-
ta’daki mazlumlar izliyor. Bu seçim-

lerde çıkacak sonuç gerçekten çok 
önemli. Çünkü dünya mazlumlarına 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dan ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nden başka sahip çıkacak yok” 
dedi. 

22. Dönem AK Parti Konya Mil-
letvekili Mehmet Kılıç, 24 Haziran 
seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı yö-
netim sistemine fiilen geçileceğini 
dile getirerek; yeni sistemle yürüt-
menin daha hızlı ve güçlü karar 
alacağını ve bürokratik oligarşinin 
ortadan kalkacağını söyledi. Ülke-
mizin gelişme ve büyüme hızının 
önündeki engellerin yeni sistemle 
aşılacağını belirten Kılıç; Karatay-
lılara her daim kutlu davaya sahip 
çıktıkları için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

3. Karaköylüler Şenliği gerçekleştirildi

‘Karatay, yeni bir
rekora hazırlanıyor’
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AK Parti Konya İl Başkanlığı, 
Konya’ya sağlıkta, ulaşımda, turizm-
de değer katacak yatırımları tanıttı. 
Gerçekleştiren tanıtım gezisine AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay,  AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı ile basın 
mensupları katıldı. Konya’ya kazan-
dıran Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yeni 
Gar Binası, Şehir Hastanesi, NEÜ 
Meram Tıp Fakültesi yeni binası, Dış 
Çevre Yolu, Eyiste Viyadüğü Projesi, 
Yerköprü Şelalesi Projesi, Alacabel 
Tüneli ve Bağlantı Yolları  katılım-
cılardan tam not aldı. Bu projelerin 
tamamlanması ile birlikte Konya’ya 
son 16 yılda kazandıran yatırımlar 
ile Konya büyümeye ve çehresinin 
değişimine devam ediyor.

YENİ YÜKSEK HIZLI TREN 
GARI HIZLA YÜKSELİYOR 

Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı in-
şaatı aralıksız bir şekilde devam edi-
yor. 3 bin metrekarelik alanda top-
lamda 3 peron olacak. Yeni Yüksek 
Hızlı Tren Garında26 adet yürüyen 
merdiven ve 8  adet asansörün bu-
lunacak. Hızlı Tren garındaki çalış-
malar yılsonu itibariyle bitecek. Yeni 
Yüksek Hızlı Tren Garının hizmete 
girmesi ile birlikte Hızlı Tren Meram 
istasyonundaki yoğunluk yüzde 60 
azalacak. Yeni Yüksek Hızlı Tren 
Garı Konya Büyükşehir Belediyesi-
nin hafif raylı sistem projesiyle en-
tegre olacak şekilde planlandı. 

KONYA SAĞLIK YATIRIMLARI 
İLE BÜYÜYOR

Konya’ya son 16 yılda sağlık 
alanında ciddi yatırımlar gerçek-
leştirildi. Bu kapsamda Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi’nin yeni hizmet binası da 
tamamlanmak üzere.  Yeni Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi’nin yeni binalarında 140 
poliklinik odası, 29 ameliyathane, 
25 derslik ve 285 öğretim üyesi oda-
sı mevcut.  Ayrıca konferans salonu, 
toplantı salonları ve kafeteryalar var.  
bin100 araçlık otopark da hastane-
ye gelen hastalara ve yakınlarına 

hizmet verecek. Ayrıca hastane ça-
tısına yerleştirilen güneş panelleri 
ile hastanenin sıcak su ihtiyacı kar-
şılanacak. Yine enerji giderini azalt-
mak içinde sistem kuruldu. Hastane 
binası çevreci yeşil bina konsepti ile 
inşa edilmiş durumda, İnşallah has-
tane Temmuz ayı içerisinde hizmete 

girecekken, mevcut hastanenin bu-
lunduğu alanda eski binalar yıkılır-
ken yeni binalara da sağlık ile ilgili 
Necmettin Erbakan Üniversitesinin 
bölümleri taşınacak. 
ALACABEL TÜNELİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL 

TAMAMLANACAK 
Antalya-Konya karayolu üzerin-

de yapımı devam eden 7 bin 300 
metrelik Alacabel Tüneli tamam-
landığında, kışın tipi ve buzlanma 
nedeniyle sürücülerin yaşadığı çileli 
yolculuk ve kilometrelerce uzunlu-
ğundaki araç kuyruğu son bulacak.
Alacabel Tünelinde çalışmaları ara-
lıksız sürerken toplamda 7 bin 515 
m tünel kazısı  tamamlandı. Bir tüpü 
7.3 kilometre uzunluğundaki tünel 
gelecek yılın ortalarında tamamla-
narak vatandaşların hizmetine su-
nulacak.

TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK 
VİYADÜĞÜHADİM EYİSTE VİYADÜĞÜ 

Konya ile Antalya’yı birbirine 
bağlayan alternatif güzergahlar 
arasında yer alan Eyiste Viyadüğü 
projesi de çalışmalar aralıksız de-
vam ediyor.  Hadim sınırlarındaki 
dik yokuş ve keskin virajla aşılan 

Eyiste deresi bölümünde yapımına 
başlanan viyadük, ulaşımı önemli 
ölçüde rahatlatacak. Projenin ta-
mamlanmasıyla Konya-Alanya arası 
2 saate inecek. Eyiste Viyadüğünün 
tamamlanmasıyla mevcut yola göre 
yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma 
sağlanacak. Eyiste Viyadüğü 12,50 
metre gabarili çift yol platformuna 
göre aynı temele oturan iki fark-
lı köprü şeklinde projelendirilmiş 
olup; gidiş-geliş güzergâhında 2’şer 
şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe 
hizmet verecek.
YERKÖPRÜ ŞELALESİ’NE 17 MİLYON 

LİRALIK YENİLEME ÇALIŞMASI 
Hadim ilçesindeki Yerköprü 

Şelalesi’nin, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan ve ilk etabı 
tamamlanan 17 milyon liralık ya-
tırımla doğa turizminin gözde me-

kanlarından biri haline getirilmesi 
hedefleniyor.  Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından çevreye yakışır 
şekilde yenileme çalışmaları yapı-
lıyor. Çalışmalar kapsamında böl-
geye asma köprü de inşa edilecek. 
Böylece şelalenin güzel görüntüsü 
eşliğinde vatandaşlar güzel fotoğ-

raflar yakalayabilecek. Büyükşehir 
Belediyesi bu alana Kafem de kazan-
dıracak. Konya’da kaliteli hizmetiyle 
dikkatleri üzerinde toplayan Kafem, 
Yerköprü’ye de büyük değer kata-
cak. Yenileme çalışmaları üç aşama-
da gerçekleşiyor ve 17 Milyon liraya 
mal oluyor. İnanıyorum ki projenin 
tamamlanması ile birlikte Yerköprü 
Şelalesi daha fazla yerli ve yabancı 
turist akımına uğrayacak.

ÇEVRE YOLU PROJESİ 
HIZLA İLERLİYOR

Konya’nın çevre yollarının şehir 
içerisinde kalmasının ardından ihti-
yaç haline gelen dış çevre yolunda 
çalışmalar aralıksız devam ediyor. 
Konya çevre yolunun tamamlan-
ması ile birlikte hızlı ve güvenli 
trafik akışı ile önemli turizm ve ti-
caret merkezlerine ulaşımda ko-

laylık sağlanacak. Konya’nın transit 
güzergahların kesişme noktasında 
bulunması sebebiile,bölgenin ve 
ülkemizin sosyal ve ekonomik geli-
şimine yeni çevre yolu büyük katkı 
sağlayacak. Ayrıca dış çevre yolu ile 
Konya’yı geçiş hattı olarak kullanan 
ağır vasıtalar şehir içine girmeden 

transit geçebilecek. Bu durumun da 
şehir içi trafiğini rahatlatması bekle-
niyor. Ayrıca Konya Çevre Yolu Pro-
jesi, farklı tekniklerin uygulandığı bir 
proje olarak da dikkat çekiyor. Yapı-
lan etüt çalışmaları sonrası birçok ül-
kede kullanılan son teknolojik asfalt-
lama modeli, çökmelere karşı sıcak 
ve soğuk zamanlara dayanıklı bir 
şekilde yapılıyor. Konya çevre yolu 
toplam 122 km olup, 71km’si yatı-
rım programına alındı. Konya Çevre 
Yolu 2x3 şeritli bölünmüş yol stan-
dartlarında yapılmakta olup, proje 
kapsamında 14 viyadük,6 adet tü-
nel projelendirilmiştir. İhaleli olarak 
devam etmekte olan Afyon-Anka-
ra-Aksaray-Ereğli-Karaman aksları 
arasındaki toplam 68.1 uzunluğun-
daki güzergahın toplam proje bedeli 
612 milyon TL olup, bugüne kadar 

181 milyon TL harcandı.
KONYA’NIN EN BÜYÜK SAĞLIK 
YATIRIMI ŞEHİR HASTANESİ

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel 
iş birliği ile başlatılan “Şehir Hasta-
neleri Projesi” kapsamında yapımı 
devam eden Konya Şehir Hastanesi, 
İç Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bö-
lümüne hizmet verecek olan Konya 
Şehir Hastanesi inşaatı aralıksız de-
vam ediyor. Bu kapsamda Konya 
Şehir Hastanesinin tamamlanması 
ile birlikte Konya şehir hastanesiyle 
sağlık üssü olacak. 412 bin metre-
kare kapalı alanda bin 250 yatak 
kapasitesine sahip hastanenin 330 
poliklinik ve 335 hekim ile hizmet 
vermesi planlanıyor.  Konya Şehir 
Hastanesinde genel hastane 430 
yatak, kadın doğum ve çocuk has-
tanesi 414 yatak,ortopedi ve nöroloji 
hastanesi 206 yatak, Merkez kütle 
14 yatak bulunuyor. Ayrıca Kon-
ya Şehir Hastanesinde Konya’nın 
büyük eksiği olan yanık ünitesi de 
bulunacak. Hastane inşaatı 2019 
yılında tamamlanması planlanıyor.
Hastanenin teknolojik altyapısıyla 
yıllık 2,5 milyon hastaya hizmet ver-
mesi öngörülmektedir.Şehir Hasta-
nesi’nde kapsamlı onkoloji merkezi 
ve çok geniş kemoterapi alanları 
olacak. 

KONYA TEKNİK 
ÜNİVERSİTEYE KAVUŞUYOR
Konya yatırımları ziyaretleri 

kapsamında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın onayından son-
ra 20 yeni üniversite kurulmasını 
öngören kanunun Resmi Gazete’de 
yayımlanmasının ardından, Konya 
Teknik Üniversitesi alanını incele-
dik. Konya Teknik Üniversitesi Kon-
ya’ya eğitim, sanayi şehri olan Kon-
ya’nın çıtasını oldukça yükseklere 
çıkaracak. Konya Teknik Üniversite-
si ile sanayi Üniversite işbirliği daha 
güçlü bir şekilde ortaya çıkacak.  
Konya Teknik Üniversitesi;  Üniver-
site- Sanayi işbirliğinin en iyi ola-
cağı bir yere inşa edilecek ve2023, 
2053,2071 hedefleri Türkiye emin 
adımlarla yürüyecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Birçok alanda devam eden projeler tamamlandığında Konya, farkını bir kez daha ortaya koymuş olacak

Yatırımlarla Konya büyüyor

Yatırımların tamamlanması ile Konya sağlık üssü konumuna gelecek, ulaşım rahatlayacak ve turizmde önemli bir hamle yapılacak. Bu anlamda yatırımlar Konya
adına büyük önem taşıyor. Yeni YHT Garı, Şehir Hastanesi, Yerköprü Şelalesi Projesi Konya’nın marka değerini yükseltirken, 

Eyiste Viyadüğü Projesi, Alacabel Tüneli gibi çalışmalar ise Türkiye’nin gururu olacak.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde profesyonel orduya geçiş çalışmaları sonuç vermeye başladı. Terörle aktif mücadele eden bir-
liklerin tamamında profesyonel personel istihdam edilirken son iki yılda 45 bin 273 uzman erbaş ve sözleşmeli er alındı

Profesyonel orduya geçişte köklü dönüşüm
Profesyonel orduya geçilme-

sine yönelik çalışmaların yürütül-
düğü Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
(TSK), gelişen teknoloji ve tehdit 
türlerine göre uzun süredir yeniden 
yapılanma hazırlıkları sürdürülü-
yordu.

TSK’da bu kapsamda yalnızca 
konvansiyonel savunma ve harp 
teknikleri değil teknoloji, bilişim ve 
caydırıcılığı esas alan savunma kon-
septine geçişe de hız verildi.

Öncelikli olarak komando birlik-
leri olmak üzere muharip birliklerin 
profesyonel yapıya kavuşmasını 
amaçlayan çalışmaların ardından 
operasyon bölgelerinde veya doğ-
rudan çatışmaya iştirak edecek 

bölgelerde yükümlü asker kalmadı. 
Terörle aktif mücadele eden birlik-
lerin tamamında profesyonel perso-
nel istihdam edildi. İhtiyaç duyulan 
bölgelerde ilave profesyonel birlik 
ve komutanlıklar oluşturuldu.
TSK BÜYÜK ORANDA PROFESYONEL 

ORDUYA GEÇTİ
Profesyonelleşmeye yönelik ça-

lışmalar sonrasında yükümlü olarak 
görevini yerine getiren askerler geri 
hizmetlerde değerlendirilmeye baş-
landı. TSK, bu yönüyle büyük oran-
da profesyonel orduya geçti.

Söz konusu süreçte profesyo-
nel orduya geçişle uyumlu olarak 
zorunlu askerlik süresi 18 aydan 
12 aya, yedek subay askerlik sü-

resi 15 aydan 12 aya, kısa dönem 
askerlik süresi 8 aydan 6 aya indiril-
di. Uzman erbaş, uzman onbaşı ve 
sözleşmeli er alımlarında da büyük 
artış sağlandı. 

Buna göre Milli Savunma Ba-
kanlığınca son iki yılda 45 bin 273 

uzman erbaş ve sözleşmeli er alındı. 
Bunlardan eğitimlerini tamamlayan 
7 bin 567 uzman erbaşın atamaları 
yapıldı, 8 bin 382 uzman erbaşın ise 
eğitim faaliyetleri sürüyor. Bunların 
da iki ay içinde eğitimleri tamamla-
nıp atamalarının yapılması planla-

nıyor. 16 bin 690 kişinin ise uzman 
erbaş olabilmesine yönelik mülakat, 
sağlık taraması, güvenlik soruştur-
ması gibi işlemleri sürüyor.

Sözleşmeli er temininde ise 9 
bin 116 kişi eğitimlerini bitirdi. Ata-
maları yapılan sözleşmeli erler bir-
liklerine giderken, 964 sözleşmeli 
er adayının ise eğitimleri sürüyor. 
2 bin 554 sözleşmeli er adayının ise 
temin süreçleri devam ediyor.

ÖKK’YE 243 UZMAN ERBAŞ
Özel Kuvvetler Komutanlığı-

na (ÖKK) 243 uzman erbaş alındı. 
Bunların 47’si eğitimini tamamlar-
ken kalanların eğitim süreçleri sü-
rüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 

ise 30 bin 161 uzman erbaş, 9 bin 
585 sözleşmeli er alındı. Uzman er-
başlardan 6 bin 246’sı eğitimlerini 
tamamlarken, sözleşmeli erlerde 
bu sayı 7 bin 236 oldu.  Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığında 741 uzman 
erbaş, bin 896 sözleşmeli er göreve 
başladı. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğında 629 uzman erbaş ile bin 338 
sözleşmeli erin eğitimleri tamam-
landı. Hava Kuvvetleri Komutanlı-
ğında da bin 494 uzman erbaş ile 
bin 153 sözleşmeli er silah altına 
girdi. Kuvvette eğitimi tamamlayan 
uzman erbaş sayısı 645, sözleşmeli 
er sayısı ise 542 oldu.  
n AA

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Cihanbeyli ve Altıne-
kin’de vatandaşlarla biraraya geldi, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerin önemine dikkat çekti

‘Yeni sistemde koalisyon 
pazarlıkları olmayacak’
Aday olmamasına rağmen seçimle-

rin ilanından bu yana seçim çalışmalarını 
adaylardan farksız, yoğun bir şekilde Ka-
raman’da sürdüren AK Parti Karaman Mil-
letvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, seçim bölgesi Karaman’dan 
sonra Konya ve ilçelerinde de kampanyaya 
katkı vermek için çalışmaya başladı. Kon-
ya’daki planlı ilk programını yaptığı yatırım-
lar ve ilçeye sağladığı istihdam nedeniyle 
kendisine fahri hemşehrilik beratı veren Ci-
hanbeyli ve Altınekin’den başlayan Konuk, 
Cihanbeyli’deki hemşehri buluşmasının 
ardından Altınekin’de de halka hitap etti. 
Her iki programdaki konuşmasında da 24 
Haziran’da yapılacak seçimlerin önemine 
dikkat çeken Recep Konuk, yeni sistemin 
doğru lider tarafından inşa edilmesi halinde 
ülkemize kazandıracaklarını anlattı. 

Cihanbeyli’ndeki program yoğun katı-
lımla Cihanbeyli Belediye Konferans salo-
nunda yapıldı. Buradaki konuşmasından 
sonra Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet 
Kale’yi de makamında ziyaret eden Başkan 
Recep Konuk ardından Altınekin’e geçti. 
Önce Altınekin esnafını ziyaret eden Baş-
kan Konuk daha sonra da Altınekinlilerin 
doldurduğu, Altınekin Belediye Düğün Sa-
lonunda halka hitap etti. 

24 Haziranda verilecek oyların Türki-
ye’nin önümüzdeki 5 yılını belirleyeceğini 
belirten Başkan Konuk, “Herkesin birinci 
vazifesi, söz hakkını sandıkta kullanmaktır. 
Bu seçimde iki tane oy kullanacağız, Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’yi 5 yıl bo-
yunca kimin yöneteceğine, hükümeti kimin 
kuracağına karar vereceğiz. Yani Türki-
ye’nin liderini belirleyeceğiz. Diğerinde ise 
Mecliste yasama faaliyetini yürütecek, mil-
letimizi ve hemşehrilerini Ankara’da temsil 
edecek milletvekillerini belirleyeceğiz. Bir 
açıdan rahatız çünkü seçimlerden sonra 
koalisyon pazarlıkları olmayacak. Hükümet 
kuruldu-kurulmadı kaygısı yaşanmayacak. 
Yönetim boşluğu olmayacak. Sandıktan 
çıkan Cumhurbaşkanı, hükümet kurarken 
ilkelerinden, seçim meydanlarında verdi-
ği sözlerden taviz vermek mecburiyetinde 
kalmayacak. Hükümetin Mecliste oylan-
ması gibi bir uygulama artık olmayacağı 
için seçilen Cumhurbaşkanı, birlikte çalışa-
cağı Bakanları seçerken parti içi dengeler ve 

bölge dengesi gibi siyasetin gerçeği ile işin 
gereği arasına sıkışmayacak. İşin ve işinin 
ehli bir hükümetle Türkiye’yi 5 sene idare 
edecek. Yeni sistemin, yani icrasının özeti 
kısaca budur” şeklinde konuştu. 

Konya’ya yapılan yatımlardan da bah-
seden Başkan Recep Konuk, “Konya’ya 
sağlıkta başta Şehir Hastanesi ve Numune 
Hastanesi olmak üzere müthiş yatırımlar 
yapıldı, Konya Hızlı Trenin merkezi haline 
gelecek, Konya Karaman arasındaki hızlı 
tren hattı da yakında hizmete girecek. Böl-
gemiz Lojistiğin Merkezi haline geliyor. Su 
alanında da çok büyük yatırımlar yapıldı, 
Mavi Tünel’den Konya Ovasına su getirildi. 
Elbette bu bölge için de su konusunda ya-
pılması gerekenler var, onlar da yapılacak, 

yapılması için mücadele edeceğiz, yapaca-
ğız. Konya’ya 47 Milyar Lira yatırım yapıl-
mış. Her alanda Konya’ya büyük yatırımlar 
yapılmış, önümüzdeki süreçte de yapılacak. 
Konya, Karaman, Aksaray, Niğde bura-
sı bir bütün. AK Parti bizim bölgemiz için 
topyekûn bir kalkınma programını adım 
adım inşa ediyor. Bu bölgeye yapılan ula-
şımdan, sulamaya, eğitimden sağlığa, tu-
rizmden sanayi ve ticaret altyapısına kadar 
bütün yatırımlar bir bütünün parçasıdır ve 
sanayisi ile tarımı ile turizmi ile Türkiye’ye 
lokomotiflik yapacak bir başarı hikâyesinin 
bizim bölgemizde yazılması içindir. Türkiye 
kendine güveniyor, birlik ve beraberliğimizi 
muhafaza edeceğiz. Büyümeye devam ede-
ceğiz. Altınekin olarak, Cihanbeyli olarak 

bizim en önemli hedefimiz bölge insanımı-
zın bölgede kalmasını sağlamaktır. Yapılan 
yatırımların en büyük nedeni işte budur. 
Cihanbeyli, Altınekin gelişmeden Konya 
gelişmez, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde 
gelişmeden Türkiye gelişmez, Türkiye ge-
lişmeden dünyaya huzur gelmez. 

İşte önümüzdeki süreçte yatırımlar 
bunun için devam edecek, bölgemiz kalkı-
nacak, ülkemiz kalkınacak. Türkiye söz din-
leyen değil, sözü dinlenen ülke olmayı ba-
şardı, bu pekişecek. Bölgemiz ekonominin, 
üretimin, sanayinin, merkezi olacak, bölge-
miz tarımın gıdanın üssü olacak. Bunun alt 
yapısı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bunlar 
geliştirilecek” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Uçak ambulans sayısı 4’e çıktı
Sağlık Bakanlığına ait ambulans 

uçaklara bir uçak daha eklenerek sayı 
4’e çıkartıldı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığın-
dan edindiği bilgiye göre, Türkiye’de 
2010 yılından bu yana sağlık hizmet 
sunumunda aktif rol alan ambulans 
uçaklara iki sedyeli bir uçak ambulans 
daha eklendi. Bu kapsamda, 4 sedyeli 
bir turbo jet ambulans uçak ile tek sed-
yeli bir turbo jet ambulans uçak Anka-
ra’da, iki sedyeli bir uçak ambulans 
İstanbul’da hizmet verirken, bugün 
itibariyle vatandaşların hizmetine gi-
ren iki sedyeli yeni uçak ambulans da 
Gaziantep’te konuşlandırıldı. Ambu-
lanslar, 4 yıl süreyle hizmet verecek. 

24 saat esasına göre hizmet veren 
ambulans uçaklarla 19 Haziran 2018 
tarihi itibarıyla 11 bin 879 hasta ve ya-
ralı taşındı ve toplam 27 bin 986 saat 
22 dakika uçuş gerçekleştirildi.

Uçak ambulanslarda 2 pilot, 2 dok-
tor ve 2 yardımcı sağlık personeli gö-
rev alıyor.

Özellikle iki sedyeli ambulans 
uçaklarda kuvöz sayesinde acil du-
rumlarda bebek nakilleri gerçekleşe-
biliyor. Ayrıca, Türkiye’de gerçekleş-
tirilen yüz, karaciğer, kalp, akciğer ve 
uzuv nakillerinde Bakanlığa ait ambu-
lans uçak, organ nakli ekiplerinin ve 
organların taşınmasında görev alıyor.
n AA

-I-

İçimizde ‘yaban’ soyu geziyor
Satılığı her tarafta seziyor

Özevlatlar atalardan teziyor
Yalvardım yakardım hak’a gelmedi

Uzanan el kendisinin bilmedi
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister
Sofranda tıkınır döşeğe pisler

***
Kan bürümüş gözlerini nefretten
Medet umar satılmıştan gafletten
Oldum sanır verdiğimiz şöhretten

Kardeş dedim avazımı bilmedi
Hayta olmuş ipe sapa gelmedi
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister
Endazesi kaymış duvara pisler

***
Adları sor, Ayşe, Fatma, velidir

Köz üstünde buzun çözen delidir
Bir kıvılcım düşse, özüm eritir

Ovuşalım gel dedim de gelmedi
Kadir kıymet hatırımı bilmedi
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister

Kurumuş duygular kaybolmuş hisler
***

Çocuk oyuncağı, asa sanıyor
Kendini seçilmiş Musa sanıyor
Her tarafı al al olmuş, kanıyor

Yanındaki’ eldir’ dedim, bilmedi
Hem ağladı hem ağlattı gülmedi
Meramı bozgunluk, eşitlik ister

Kardeşliğe yetmez demiş, iblisler
***

Kızçeleri yapmış acem gelini
Kendi eli sanmış tutan, belini

Vuzela sanıyor sazın telini
Özüne gel, dedimse de gelmedi
Tandırı unutmuş, şalı bilmedi
Kardeşlik yetmiyor eşitlik ister

Çünkü ona öyle, söyle demişler
***

Bilseydi ana-baba bir, kardeş bir
Okusa Kitap-Rasül bir, Kıble bir

Bunca birlik varken olur mu? Tekfir
Ellere sarıldı bana gelmedi

Sen üveysin dedi, kardeş bilmedi
Bunlarda bahane eşitlik ister

Aklını çelenler, böyle demişler.

Bu sözün aslını yalan desem de
Dertleri kargaşa talan desem de

Kardeşlik kuranda falan desem de
Gel dedim, git dedim, sözüm yetmedi

Kemirdi içimi acım gitmedi
Çünkü ona kardeş sahte demişler
Kendini unutmuş, ayrılık ister…

   30.07.2010
Vuvuzele: Güney Afrika yöresine ait 
 (sesi çok kötü) üflemeli bir çalgı. 

Endazesi: Ölçü, denge
TEKFİR: Dinden çıkmak, ayrılmak

Kızçe: kız çocuğu

KARDEŞLİK YETMİYOR… 

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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İsrail’den Gazze’ye roket saldırısı AB’den tartışmalı sığınmacı kararı

İsrail Gazze’de “yanan uçurt-
ma” taşıyan bir grup Filistinliye 
roket saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan 
bilgiye göre, İsrail savaş uçakla-
rı El-Bureyc Mülteci Kampı’nda 
yanıcı madde taşıdığı iddia edilen 
uçurtma ve balonları havalandıran 
bir grup Filistinliye roket saldırısı 
düzenledi. Grubun üzerine bir füze 

atıldığı belirtilirken, Filistin Sağlık 
Bakanlığından olayda can kaybı 
olup olmadığına ilişkin henüz bir 
açıklama yapılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay 
Adraee ise yaptığı açıklamada, İs-
rail savaş uçaklarının Hamas’a ait 
11 hedefe 25 hava saldırısı düzen-
lediğini kaydetti. Adraee, Gazze 
sınırından İsrail’in güneyine yakla-

şık 45 roket mermisi fırlatıldığını, 
bunlardan 7’sinin imha edildiğini, 
3’ünün ise Gazze içinde düştüğü-
nü belirtti. Filistinli sivillere karşı 
orantısız güç kullandığı için sık sık 
eleştirilen İsrail ordusunun, Filis-
tinlilerin uçurtmalarına karşı savaş 
uçakları yollaması bir kez daha bu 
eleştirileri gündeme getirdi.
n AA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi 
ve Avrupa Parlamentosu (AP), sı-
ğınmacı ve göçmenlerin parmak 
izi, vesikalık fotoğrafları ve alfa-
nümerik bilgilerinin (isim, vatan-
daşlık numarası ya da pasaport 
numarası) arşivlenmesi konusun-
da anlaşmaya vardı. Anlaşmada 
kişisel bilgileri depolanacak reşit 
olmayan kişilerin yaş sınırı 14’ten 
6’ya indiriliyor.  Ayrıca, çocukların 
parmak izinin alınması ya da vesi-
kalık fotoğraflarının çekilmesi için 
“orantılı zorlama” kullanılabilece-
ği belirtildi. Bu arada Europol, te-
rör suçlarını ve diğer ciddi suçları 
tespit etmek ve önlemek için bu 
veritabanı daha etkin bir şekilde 
sorgulayabilecek. Bazı sivil toplum 
örgütü temsilcileri ise göçmen ve 
sığınmacılardan kimlik bilgilerinin 
alınmasını “AB’nin çifte standar-
dı” olarak yorumluyor. Avrupa 
Adalet Divanı, geçen yıl aldığı 

kararla Kanada’nın AB’den gelen 
ziyaretçilerin kişisel bilgilerini de-
polayamayacağına hükmetmişti. 
Kabul edilen metnin, AP Sivil Öz-

gürlükler, Adalet ve İçişleri Komi-
tesinden geçtikten sonra AB Kon-
seyinde onaylanması gerekiyor.
n AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta 
Kandil olmak üzere Irak’ın kuzeyin-
deki terör hedeflerine yönelik son 
dönemdeki operasyonlarında 200’e 
yakın terörist etkisiz hale getirildi. 

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör 
örgütünün barınma alanları Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından hava 
harekatlarıyla vuruluyor. Başta 
Kandil olmak üzere Hakurk, Zap ve 
Avaşin’de terör örgütü tarafından 
kullanılan alanlar jetlerin harekat-
larıyla baskı altına alınıyor. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri, insansız hava araç-
larıyla da sürekli kontrol ettiği sınır 
hattında teröristlere hareket etme 
şansı tanımıyor. 

Bu kapsamda Kandil bölgesine 
düzenlenen hava harekatlarında 
61 terörist etkisiz hale getirildi. 12 
Haziran’daki hava harekatında PKK/
KCK’nın sözde bölge sorumluların-
dan birinin de arasında olduğu 26 
terörist öldürüldü, terör örgütüne 
ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve 
mühimmat deposu olarak kullanılan 
12 hedef imha edildi. 

TSK’nın Kandil başta olmak 
üzere Hakurk, Avaşin-Basyan’a yö-
nelik hava harekatının bir bölümü 
TSK’nın komuta kademesi tarafın-
dan da yakından takip edildi. Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orge-
neral Hasan Küçükakyüz ve Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Koramiral 
Adnan Özbal ile Birleştirilmiş Hava 

Harekat Merkezi’ne gitti. Komutan-
lar buradan hava harekatlarının bir 
bölümünü takip etti. TSK’nın 15 
Haziran’da Kandil’e yönelik hava 
harekatında da PKK üyesi 35 terö-
rist etkisiz hale getirildi.

Bu arada teröristle mücadele 
sadece Kandil’le sınırlı kalmıyor. 
Hudut güvenliğinin sağlanması, te-
rör örgütü PKK’nın söz konusu böl-
gelerdeki barınma alanlarının imha 
edilmesi, terör örgütüne ait mühim-
matın yurda girişinin önlenmesi, te-
röristlerin etkisiz hale getirilmesine 
yönelik Irak’ın kuzeyinde terör ör-
gütü tarafından kullanılan diğer böl-
geler da Türk Silahlı Kuvvetlerince 
vuruluyor. 

Haziran ayının ilk haftasında 
Hakurk, Gara, Metina, Zap ve Ava-
şin Basyan’a düzenlenen hava ha-
rekatlarında 12 terörist etkisiz hale 
getirildi, terör örgütünün söz konu-
su bölgelerde sığınak, silah deposu, 

barınak olarak kullandığı 20’ye ya-
kın hedef imha edildi. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 9 Haziran’da Zap ve 
Hakurk bölgelerine hava harekatın-
da 3, 10 Haziran’daki hava hareka-
tında ise Şırnak’ın Bestler-Dereler 
ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk böl-
gesinde 9 terörist etkisiz hale getiril-
di. 16 Haziran’da da savaş uçakları, 
Zap, Avaşin-Basyan ile Hakkari’nin 
Çukurca kırsalındaki terör hedefleri-
ni vurdu. Hava harekatında 9 terö-
rist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan 
ile Diyarbakır ve Şırnak kırsallarında 
17-18 Haziran’da düzenlediği hava 
harekatlarında da 26 terörist etkisiz 
hale getirildi.

Hava harekatlarının yanı sıra 
kara unsurlarının da sınır ötesinde 
belirlenen hedeflere yönelik kara 
harekatı sürüyor. Hakkari’deki 3. 
Piyade Tümen Komutanlığı komu-

tasında yürütülen operasyon Irak’ın 
kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash 
bölgelerine kadar uzanıyor.

Piyade Uzman Çavuş Gökhan 
Kurak Operasyonu’na Hava Kuv-
vetleri Komutanlığına bağlı unsurlar 
da destek veriyor. Belirlenen hedef-
ler savaş uçaklarıyla bombalanırken 
keşif ve gözetleme görevlerinde in-
sansız hava araçları da görev alıyor. 
Operasyon kapsamında güvenlik 
güçleri yaklaşık 30 kilometre derin-
likteki alanda etkili olmaya başladı.

Sınırın ötesinde devam eden 
operasyonla hudut güvenliğinin 
sağlanması, terör örgütü PKK’nın 
söz konusu bölgelerdeki barınma 
alanlarının imha edilmesi planlanı-
yor. Zorlu arazi şartlarına rağmen 
aralıksız sürdürülen operasyonla 
bölücü terör örgütüne ait mühim-
matın yurda girişinin önlenmesi, 
teröristlerin etkisiz hale getirilmesi 
hedefleniyor.

Güvenlik güçleri, operasyon 
kapsamında 130’dan fazla teröristi 
etkisiz hale getirirken sınır hattının 
ilerisinde yeni gözetleme alanları, 
üs bölgeleri oluşturdu. Hükümet 
yetkilileri, operasyonların geçici ol-
madığı, bütün teröristler bölgeden 
temizlenene ve tehdit olmaktan çı-
karılana kadar devam edeceği me-
sajını verirken Türkiye’nin ısrarla 
Kandil üzerinde durduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan da son operasyonlarda çok 
önemli toplantı alanlarının vuruldu-
ğunu açıklamıştı.  n AA

‘Erdoğan kaybederse 
İslam dünyası kaybeder’

Filistin nüfusunun yaklaşık 
yarısı mülteci durumunda

Geylani İlim Araştırma ve 
Yayın Merkezi Mütevelli Heye-
ti Başkanı Prof. Dr. Seyyid Şerif 
Muhammed Fadıl Geylani, 24 
Haziran seçimlerini Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın kaybetmesi 
halinde bütün İslam dünyasının 
kaybedeceğini belirterek, “Er-
doğan kaybederse hem Türkiye 
kaybeder hem de İslam alemi 
kaybeder. Bu ortada bir şey. Bu-
gün Türkiye dışındaki milyon-
larca Müslüman, Türkiye ve Er-
doğan’ın zaferi için dua ediyor.” 
dedi.

Prof. Dr. Geylani, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, dün-
yanın birçok ülkesini gezdiğini 
ve dışarıdan Türkiye’ye bakma 
imkanı bulduğunu söyledi.

“Dışarıdan Türkiye’ye baktı-
ğımız zaman hakikaten dünyada 
ve İslam aleminde, İslamiyet’in 
bayrağını çeken ve yükselten tek 
millet Türk milleti ve tek ülke 
Türkiye” diyen Geylani, Türk-
lerin, İslamiyet’in hakikatinin 
bayrağını çeken ve yükselten tek 
ümmet olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Geylani, Orta Doğu 
kavramı ile Osmanlı Devleti’nin 
çekilmek zorunda kaldığı top-
rakların kastedildiğini hatırla-
tarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu topraklar, Osmanlı’dan son-
ra yaklaşık 36 devlet, 67 eyalet 
olarak ayrıldı. Ayrılınca da dünya 
ekonomisinin çarkını çeviren, çı-
kan siyah altın dediğimiz petrol 
ve gaz, Orta Doğu’da olduğu için, 
batılılar daha fazla Orta Doğu’ya 
önem verdiler. Osmanlı’nın par-
çalanmasından sonra da Müs-
lümanları birbirine düşürmek, 
Müslümanları birbirine düşman 
haline getirmek için var güçleriy-
le çalıştılar. Bunu da başardılar. 
Sadece Müslümanları birbirine 
düşürmek değil, bütün Arap ale-
mini ve İslam alemini parçaladı-
lar. Orta Doğu’da yalnız Araplar 
değil İran da var. Afganistanlılar, 
Pakistanlılar var bize yakın. İslam 
alemini birbirine düşman ettiler 

ve Orta Doğu için Türkiye’yi de 
düşman gösterdiler ve Orta Do-
ğu’yu da Türkiye’nin gözünde 
düşman, yani birbirine düşman 
ettiler.” 

Türkiye’yi korumak için, ül-
kesini sevenlerin kanlarıyla can-
larıyla mücadele etmesi gerekti-
ğini ifade eden Geylani, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Biz ülkemize 
bu bakışla bakarsak gerçekten 
ülkemiz ileride İslam alemine 
mihmandar olur. İslam alemini 
ümmet haline getiririz. Erdoğan 
kaybederse hem Türkiye kay-
beder hem de İslam alemi kay-
beder. Bu ortada bir şey. Bugün 
Türkiye dışındaki milyonlarca 
Müslüman, Türkiye ve Erdo-
ğan’ın zaferi için dua ediyor. Biz 
gezdiğimiz ülkelerdeki Müslü-
manlardan öğreniyoruz ki hepsi 
ülkemizin zaferi için dua ediyor. 
Bilhassa Abdülkadir Geylani 
Hazretlerini sevenler geceleri 
kalkıyor, bütün farz namazların-
da, cemaatle zikredip ardından 
Türkiye’ye dua ediyorlar. Şu 
anda benim mesela Endonezya, 
Malezya, Uzak Doğu’dan tutun 
Amerika’ya kadar tanıdıklarım 
var. Müslümanlar yakın zaman-
da şu andaki olaylardan ibret ala-
cak ve bütün Müslümanlar geri 
yeniden Türkiye’ye yönelecekler. 
Başka çıkış da yok. Başka çıkışı 
yok. Yani eninde sonunda Türki-
ye’ye yönelecekler ‘Aman gel bizi 
kurtar.’ Türkiye de o hale gelecek 
Allah’ın izniyle, mihmandarlık 
yapacak bir, komutan olacak iki, 
imam olacak üç.”  n AA

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya 
Mülteciler Günü münasebetiyle 
yapılacak açıklama veya etkinlikle-
rin Filistinli mültecilerin durumun-
da bir iyileşme sağlaması beklen-
miyor. 

İsrail’in kurulduğu yıl olan 
1948’den önce tarihi Filistin top-
raklarında 1 milyon 400 bin Filis-
tinli yaşıyordu. İsrail’in kuruluşuna 
giden süreçte silahlı Siyonist çe-
teler tarafından düzenlenen terör 
saldırıları nedeniyle 800 bin Filis-
tinli evlerini terk etmek zorunda 
kaldı.

Filistin İstatistik Kurumu’nun 

verilerine göre onlarca yıldır evle-
rinden uzakta yaşayan bu Filistin-
lilerin sayısı bugün 5 milyon 900 
bini aşmış durumda. Birleşmiş Mil-
letler Filistinli Mültecilere Yardım 
Kuruluşu (UNRWA) ise bu raka-
mın 5 milyon 300 bine yaklaştığını 
belirtiyor. Mülteci kamplarındaki 
Filistinliler yaklaşık 70 yıldır zor 
şartlar altında yaşamaya devam 
ediyor. Bölgedeki gelişmelere ba-
kıldığında İsrail işgalinin genişleye-
rek devam ettiği ve kısa vadede bu 
mültecilerin evlerine dönmesinin 
mümkün olmadığı görülüyor. 
n AA

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’in YPG/PKK’dan arındırılması faaliyetleri çerçevesin-
de ilçede ikinci devriye görevine başladı. İlk devriye faaliyeti, 18 Haziran’da gerçekleştirilmişti

Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK), Münbiç’in terör örgütü 
YPG/PKK’dan arındırılması faali-
yetleri çerçevesinde ilçede ikinci 
devriye görevine başladı.

PKK’nın terör koridoru proje-
sinin belkemiği: Münbiç

AA muhabirinin bildirdiğine 
göre, TSK’ya ait zırhlı araçlar, 
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesin-
deki Cerablus ilçesi ile Münbiç 
cephe hattını birbirinden ayıran 
Sacu Çayı civarına girdi.  

TSK ile eşzamanlı olarak 
ABD unsurları da üslerinin bu-
lunduğu Dadat ilçesi karşısında 
devriye faaliyeti gerçekleştiriyor. 
İlk devriye faaliyeti, 18 Hazi-
ran’da gerçekleştirilmişti. 

ABD ve Türkiye, YPG/
PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde 
Fırat Nehri’nin batısında işgal 
ettiği Münbiç’ten çekilmesi için 
mutabakat sağlamıştı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ve Amerikalı mevkida-
şı Mike Pompeo, 4 Haziran’daki 
görüşmelerinde, ilçede güvenlik 
ve istikrarın sağlanmasını da 
içerecek bir yol haritasını onay-
lamıştı.  

Plan, Türk ve Amerikan ta-
raflarının askeri ve istihbari 

unsurlarla ilçede ortak deneti-
me başlamasını da öngörüyor.  
Mutabakat ayrıca Münbiç’te 
teröristlerin çıkmasından son-
ra ilçenin yerel unsurlarından 
bir yönetim kurulmasını içeri-
yor.  YPG/PKK, Halep iline bağlı 
Münbiç ilçesini Ağustos 2016’da 
ABD’nin desteğiyle terör örgütü 
DEAŞ’tan alarak işgal etmişti.  
Münbiç nüfusunun yüzde 90’ın-
dan fazlasını Araplar oluşturu-
yor.  n AA

Terör örgütünün barınma alanları vuruluyor

Prof. Dr. Seyyid Şerif 
Muhammed Fadıl Geylani

TSK, Münbiç’te ikinci 
devriye görevine başladı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, 24 Ha-
ziran’da gerçekleştirilecek olan erken 
seçim öncesi çalışmalara yoğun bir 
şekilde devam ediyor. Yenigün Ga-
zetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Hasan Ayhan’ın seçim öncesinde so-
rularını yanıtlayan Kalaycı, “Türkiye 
Cumhuriyeti ve Milletimizin bekası 
konusunda mücadelemizi ön saflarda 
verdik. Bu süreçte de politikalarımızı 
yürütüyoruz” dedi. Kalaycı, Cumhur 
İttifakı ile birlikte terör örgütünün kö-
künün kazınacağını belirterek Türk 
Ordusu’nun Kandil’e Türk Bayrağı’nı 
dikeceğini de belirtti. 24 Haziran se-
çimleri ile birlikte 80 milyonun bay-
ram yaşayacağının altını çizen Kalaycı, 
“MHP’ye olan teveccühün artmasın-
dan dolayı rahatsızlık duyan bazı ke-
simler var. Cumhur İttifakı sadece 
seçimler için kurulmuş olan bir ittifak 
değildir. Seçim bitince bu ittifakta bi-
tecek diye bir kavram yok. Konyalılar 
‘Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip 
Erdoğan, Milletvekilliğinde MHP’ye 
oy vereceğim’ diyor” ifadelerini kul-
landı. 

MHP 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE 
TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATACAK 
MHP’nin , 24 Haziran milletvekil-

liği seçimleri için çalışmalarını aralık-
sız sürdürdüklerini ifade eden Kalaycı, 
“Çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde 
sürdürüyoruz. Bir de diğer partilere 
listelerine baktığımız zaman liste-
lerimizde sıkıntı yok. 15 milletvekili 
adayımız sahada.  Toplam aday adayı 
başvurusu 55 idi. 55 adayımız sahada. 
TBMM meclisine daha güçlü gidebil-
mesi için adaylarımız çalışıyor. Buda 
bizim açımızdan mutluluk verici.  İn-
şallah Konya’da bu seçimde zafer ile 
çıkacağız. Cumhur İttifakı olarak 15 
vekile talibiz. Milliyetçi Hareket Par-
tisinin 15 adayına baktığımız zaman 
hepsi alanında uzman arkadaşlar. 
Diğer partilerin listelerine baktığımız 
zaman tarım ile ilgili uğraşan isimler 
yok. Konyamızı bu alanda çiftçilik ve 
hayvancılıkla geçimini sağlayan insa-
nımızın bu alanda sorunlarının çözü-
mü noktasında Celil Çalış Bey büyük 
sorumluluk üstlenecek ve o görevin 
üstesinden gelecek bir arkadaşımız. 
Celil Çalış bey  Milliyetçi Hareket 
Partisine önemli bir avantaj sağladı. 
Sahada da yansımalarını görüyoruz.  
Celil beye tarım ve çiftçi kesimi çok 
yoğun ilgi gösteriyor. Diğer siyasi par-
tilerin listelerine baktığımız zaman, 
tarımın başkenti dediğimiz tarım ala-
nına yönelik aday çıkarmamak büyük 
eksiklik. Diğer siyasi partiler nasıl bir 
değerlendirme yaptılar onu bilmiyo-
rum. Diğer dönemlerde adayları var 
idi. İlçelerimiz de Cumhur İttifakına 
yoğun ilgi var. Partimize yönelik bü-
yük teveccüh var.  MHP bu seçimde 
tarihi başarıya imza atacak. 24 Hazi-
ran seçimlerinde MHP 1999 yılında 
yaşadığı en çok oy ve milletvekili sayı-
sının üzerine çıkaracak ” diye konuştu.

TARIM VE HAYVANCILIK İLE İLGİLİ 
REFORMLAR YAPILMALI 

MHP’nin seçim beyannamesinde 
açıkladığını ve çiftinin yanında olan 
bir beyanname açıkladıklarını ifade  
eden Kalyacı, “  Bizler seçim beyanna-
memizde mazot üzerindeki verginin 
kaldıracağını  beyan ettik. Sulama-
da ve tarımsal işletmede kullanılan 
elektrikten KDV alınmayacağını ifade 
ettik. İlaç, Tohum, fide girdi yükünü 
düşüreceğimizi ifade ettik. Kredi ve 
Kredi borçları ile ilgili bir projemiz 
var. Kendimizin oluşturduğu fikirlerle 
projelerle özünde yapılandırma ile ça-
lışma ile vatandaşımızın o borçlardan 
dolayı düştüğü durumdan kurtaraca-
ğız.  Reform yapılması gereken olarak 
belirlediğimiz alanlardan birisi de Ta-
rım ve hayvancılık sektörü. Üretimin 
artırılması, İthalat bağının azaltılması 
ile ilgili bir reform yapılması gerekiyor. 
Yine vergi reformunun yapılması ge-
rektiğini, harcama reformunun yapıl-
ması gerektiğini, yurtiçi tasarrufların 
yapılması ve yatırımların artırılması 
ile ilgili, çalışma hayatı ile ilgili re-
formların yapılması ile ilgili. Tarım ve 
Hayvancılık ile ilgili reformlar öncelikli 
olarak yapılması gerekiyor. Bu konu-
yu mecliste de sık sık dile getirdim.  
Torba yasalar çiftinin rahatlatılması 
lazım” dedi. Emniyet çalışanlarının 
özlük haklarını ve çalışma şartlarını 
iyileştirecek, üniversite mezunu po-
lislerimize 3600 ek gösterge verilmesi 
gerektiğini ifade eden Kalaycı, “Po-
lislerimize her daim, haklı olarak, öv-
güler düzülmektedir ancak polisleri-
mizin yıllardır yaşadıkları mağduriyet 
bir türlü giderilmemektedir. Emniyet 
çalışanlarının özlük haklarını ve çalış-
ma şartlarını iyileştirecek, üniversite 
mezunu polislerimize 3600 ek göster-
ge verilmesini de içerecek düzenleme 
de mutlaka yapılmalıdır.  Yine öğret-
menlerin 3600 ek gösterge yapılma-
sı gerekiyor. Yine maliyede gelir uz-
manlığı, defterdarlık uzmanlığı yapan 
arkadaşlarımız arasında Ankara, taşra 
ayrımı yapıldı. Ankara’daki uzmanlar 
3600 ek gösterge alıyor. Taşradaki 
3000 bin ek gösterge alıyor. Kesin-
likle kabul etmediğim bir uygulama. 
Taşra da aynı haklara sahip olmalı. 
Bunlar paket halinde çözüme kavuş-
turulacak bir konu. Terörle mücadele 
kahramanlık gösteren uzman erbaşla-
rımız ile ilgili düzenlemeler yapılmalı. 
İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile bu sorunları çözüme ka-
vuşturucağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRK ORDUSU KANDİL’E TÜRK 
BAYRAĞINI DİKECEKTİR!”

MHP Genel Başkan Yardımcı 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
Türk Ordusunun Kandil bölgesine 
Türk bayrağını dikeceğini ifade etti. 
Kandille ilgili CHP tarafından yapılan 
söylemlere tepki gösteren Kalaycı söz-
lerine şu şekilde devam etti: “2011 
yılında Kandil’e Türk Bayrağı’nın 
dikilmesini önermiştik ama dikkate 
alınmadı ancak Türk Ordusu şimdi 
inşallah Kandil’e Türk Bayrağı’nı di-
kecektir. O bölgede bulunan terörist 
yapılanma bertaraf edilecektir. Bu 
konuda MHP’nin desteği sonuna ka-

dar devam edecek. İnşallah o bölgeyi 
tümüyle terörden arındıracağız. Bu 
konuda güvenlik güçlerimize destek 
vermek yerine aymaz bir tavır içeri-
sinde Türkiye’yi tehdit eden unsurları 
görmeyenlerin ne olduğu açık bir şe-
kilde ortadır. Halkımızda bunu gör-
mektedir. Suriye’ye başından beri gi-
rilmemesini isteyen CHP’ydi. PKK’nın 
Suriye uzantısı olan PYD’yi koruyan 
bunlardı. CHP tarafından yapılan açık-
lamalar tamamen densizliktir. Allah’a 
şükürler olsun hem Fırat Kalkanı Ha-
rekatında hem de Zeytin Dalı Hareka-
tında milletimiz duasıyla, desteğiyle 
ordumuzun arkasında durdu. Devle-
timiz de bu yapıyı ortadan kaldırmak 
için elinden geleni yapıyor. İnşallah 
terörün kökü de kazınacak.”

“CHP’NİN İÇİNE HDP
 KAÇMIŞ VAZİYETTEDİR”

Millet İttifakı’na da değinen Ka-
laycı, yapılan ittifakın 4 partiden 
oluştuğunu ancak bunun göbeğinde 
HDP’nin olduğunu vurguladı. Kalaycı, 
“Şu anda CHP’nin içine HDP kaçmış 
vaziyettedir. Şu anda yaptıkları ittifak 

4 partiden oluşuyor ama bu ittifakın 
göbeğinde HDP vardır. Terörle mü-
cadele ülkemizin huzuru ve güvenliği 
için siyasetin üstü olması gereken bir 
konudur. Açıklamalar yapacak! Terö-
ristlerin yanında yer alacak! Milletimiz 
bunu kabul etmez. Bunlar FETÖ ve 
PKK’nın güdümünde hareket ediyor-
lar. CHP’nin seçim bildirgesine ba-
kınız. 15 Temmuz’da darbe girişimi 
yaşadık. Milletimiz canı pahasına va-
tanını kurtardı ve PKK, DAEŞ, FETÖ 
gibi terör örgütlerinin tümünün kö-
künün kazınması için 20 Temmuz’da 
OHAL ilan edildi. Bu da anayasamızda 
yer alan meşru bir sistemdir. ‘Hesap 
soracaklarmış!’ Terörün kökünün ka-
zınması için alınmış olan bir kararın 
neyinin hesabını soracaklar? Konyalı 
seçmenlerden CHP’ye tepkiler var. 
CHP’ye daha önceden oy vermiş va-
tandaşlar zaten tepkilerini bize beyan 
ediyor. Konya’ya daha önceden hiçbir 
faydası olmamış Milletvekili Adayı 
Abdüllatif Şener var. Şimdi de polis 

korumasında ziyaretini sürdürüyor. 
Birçok ilçemizde ona da tepki var. Mil-
letimizi ferasetlidir, akıllıdır ve geliş-
meleri çok iyi analiz etmektedir. Terö-
re destek verenlerin dersini sandıkta 
verecektir” diye konuştu. 

“55 ADAY ADAYIMIZ DA BİZLER
İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR”

MHP Konya’da milletvekili aday 
adaylığında bulunan 55 kişinin hep-
sinin birbirinden kıymetli olduğunu 
dile getiren Kalaycı, halkın kendilerine 
karşı olan tepkilerinin olumlu oldu-
ğunu da vurgulayarak şöyle konuştu: 
“Sayın Genel Başkanımız Devlet Bah-
çeli, 15 Temmuz’un ardından Türki-
ye’nin önünü açacak milli politikalar 
konusunda yol gösterici tavrını ortaya 
koymuştur. Biz 49 yıllık bir partiyiz ve 
bizim duruşumuz da bellidir. Türkiye 
Cumhuriyeti ve Milletimizin bekası 
konusunda mücadelemizi ön saflarda 
verdik. Bu süreçte de politikalarımızı 
yürütüyoruz. Genel Başkanımız Dev-
let Bahçeli’de vatandaşlar tarafın-
dan seviliyor. Konya’dan milletvekili 
olarak 55 aday adayı vardı. Bunların 

hepsi de birbirinden kıymetli arkadaş-
larımızdır. Tabi bütün arkadaşlarımızı 
aynı sıraya yazma şansımız yoktu. 15 
kişilik bir aday çıkarma söz konusu 
olduğu için teşkilatlarımızın görüşü 
ön planda olmak üzere bir karar ver-
dik. 3 kişiden oluşan komisyonumuz 
değerlendirmelerini yaptı ve 15 ki-
şiye karar verildi. Şuanda 15 kişilik 
listede olan arkadaşlarımız da tüm 
Konyalılar tarafından takdir ediliyor. 
Konyalılar ‘Cumhurbaşkanlığında Re-
cep Tayyip Erdoğan, Milletvekilliğinde 
MHP’ye oy vereceğim” diyor. Bunu 
her ilçemizde ve mahallemizde görüp 
yaşıyoruz. Bu durum diğer illerde de 
hatta yurtdışında da aynı. Ayrıca bazı 
köşe yazarları da yapmış olduğumuz 
Cumhur İttifakını da kavrayamamış 
durumdadır. Cumhur İttifakı sadece 
seçimler için kurulmuş olan bir itti-
fak değildir. Seçim bitince bu ittifakta 
bitecek diye bir kavram yok. Bu tür 
şeyler MHP’ye olan teveccühün art-
masından rahatsızlık duyan bazı ke-

simlerin uydurmasıdır. Türkiye’yi bu 
terör belasından kurtaracak olan da 
Cumhur İttifakıdır.”

“24 HAZİRAN’DA 80 MİLYON 
BAYRAM YAŞAYACAK”

24 Haziran erken seçimleri ile bir-
likte vatandaşların 2. Bir bayram daha 
yaşayacağını dile getiren Kalaycı, Kürt 
vatandaşların artık HDP’ye oy verme 
zorunluluğunun da kalmadığını belirt-
ti. Kalaycı, “İnşallah 24 Haziran erken 
seçimleri ile birlikte çifte bayram yaşa-
yacağız. Bunu da yapmış olduğumuz 
çalışmalarda tespit edebiliyoruz. 1. 
Turda inşallah bu iş bitecek. Küresel 
güçlerin yönlendirilmesi ile birlikte 
yürütülen HDP’nin barajı aşacağı gibi 
propagandalar var. HDP’nin barajı 
aşma ihtimalinin olmadığını düşünü-
yorum. PKK’nın etkisini ve baskısını 
Allah’a şükür bertaraf ettik. Vatandaş-
larımız hür bir şekilde istediği partiye 
oy verebilecek. Ben inanıyorum ki bü-
yük çoğunluk devletinin yanında yer 
alacak. Yani düzenleme sonucu artık 
Kürt vatandaşlarımız gidip HDP’ye oy 
vermek zorunluluğunda kalmayacak. 
Şuanda zaten karşımızda ki 4 siyasi 
parti Selahattin Demirtaş’ın derdi-
ne düştü. Selahattin Demirtaş ise 
PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin 
eş başkanıydı! Bu adam halkı isyana 
teşvik etti. Bu olayları hepimiz yaşa-
dık ve gördük. MHP düşmanları, MHP 
sanki Kürtlere karşıymış gibi bir po-
litika yürütüyor ama bizi umutluyuz 
Doğu’da ki vatandaşlarımız dan da oy 
çoğunluğu bekliyoruz” diye konuştu. 

“EKONOMİ ÜZERİNDEN OYNANAN 
OYUNLAR SON BULACAK”

Türkiye üzerinden emperyalist 
güçlerin oyunlar oynadığını Kalay-
cı, 24 Haziran seçimleri ile birlikte 
bütün oyunların son bulacağını ve 
ekonominin düzene gireceğini belir-
terek, şu şekilde konuştu: “Sorunlara 
teşkil edecek yapısal reformları hızla 
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu dö-
nemlerde malum üzerimizde ekono-
mik olarak oyunlar oynanıyor. Bu tür 
saldırıların arkasında yine emperyalist 
güçler var. Bizlere diz çöktüremeye-
cekler. Bu millet her şeyden vazgeçer 
ama Vatanından, bayrağından asla ve 
asla vazgeçmez. Tarihte zaten bunun 
birçok örneği de bulunmaktadır. Bu 
tür oyunlar inşallah çok kısa zaman-
da bertaraf olacak. İnşallah ekonomik 
göstergelerde 24 Haziran ile birlikte 
rayına girecek. Belirsizlik ortamı orta-

dan kalkacağı için, istikrarlı bir yöneti-
me kavuşacağımız için, bundan sonra 
rahatlayacağız. “
“YERLİ OTOMOBİLİN ÜRETİLMESİ İLE 
İLGİLİ KONYA’NIN BİR EKSİĞİ YOK”

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli geçtiğimiz günlerde düzenlemiş 
olduğu Konya ziyaretinde yerli otomo-
bilin Konya’da üretilmesi gerektiğini 
söylemişti. Devlet Bahçeli’nin konuş-
ması ile ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Kalaycı, yerli otomobilin kesinlikle 
Konya’da üretilmesi gerektiğini dile 
getirerek, “Liderimiz Devlet Bahçeli 
yerli otomobilin Konya’da üretilmesini 
söyledi. Konya Milletvekili olarak uzun 
zamandır, sürekli gündeme getirdi-
ğim konulardan biri yerli otomobilin 
Konya’da üretilmesiydi. Konya sanayi 
altyapısıyla ve gelişmişliğiyle bunu za-
ten hak ediyor. Biz biraz fason üretim 
yapıyoruz yani marka oluşturma da sı-
kıntımız var ama bugün otomotiv par-
çası noktasında ihracatlar yapıyoruz. 
Otomotivin neredeyse her parçasını 
Konya’da üretiyoruz. Yani Konya her 
yönüyle Türk malı otomobili üretecek 
kapasiteye sahiptir. Marmara’nın ar-
tık sanayiye doyduğunu söyleyebiliriz 
bundan dolayı artık Anadolu ile işlerin 
yapılması gerekir. Bu anlamdaki ça-
balarımız zaten vardı bundan sonraki 
süreçte de devam edecek. Zongul-
dak’ın Filyos ilçesi limana yakın ama 
Konya’nın diğer özelliklerini geçemez. 
Zaten Mersin’e yapılan ulaşım kolaylı-
ğı ile birlikte limana olan uzaklığımız 
da kalmayacak. Ayrıca Teknik Üniver-
site Konya’mız için büyük bir kazanım 
olacak. Konya’mız için hayırlı olsun” 
dedi. 

SANAYİDE MARKALAŞMAYA 
ODAKLANMALIYIZ 

Konya sanayisi ile ilgili görüşle-
rini de ifade eden Kalaycı, “Konyalı 
sanayiciler bütün sıkıntılarına rağmen 
başarılı faaliyet üretiyor. İhracat ya-
pıyor. Milli ekonomiye katkı sağlıyor. 
Konya’nın genel sorunu fason çalışı-
yoruz. Bir marka üretemiyoruz. Teş-
viklerden, devlet uygulamalarından 
maalesef yeterince hak ettiğimizi ala-
mıyoruz. Fiziki altyapı tesislerinde geç 
gidiyoruz. Lojistik merkezimiz olsun. 
Hızlı ulaşım ile ilgili yatırımımız olsun. 
Sivil havalimanı olsun. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile köklü 
yapısal reformlar gerçekleşecek” diye 
konuştu.
n HASAN AYHAN 

“Cumhur İttifakı sadece seçimler için kurulmuş olan bir ittifak değildir” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, “Türk ordusu Kandil’e Türk Bayrağı’nı dikecektir. Cumhur ittifakı ile birlikte terörün kökünü kazıyacağız” ifadelerini kullandı  

‘Cumhur İttifakı seçim 
bitince bitmeyecek’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, seçim ön-
cesinde Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan’ın sorularını cevapladı.
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Zeynep Cankurt, dünya ikincisi oldu
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Kick Boks sporcusu  Zeynep Cankurt, 
Milli Takım ile birlikte katıldığı Kick 
Boks Dünya Kupası’nda ikinci olarak 
büyük bir başarıya imza attı. Selçuk-
lu Belediyespor Kulübü Kick Boks 
sporcusu Zeynep Cankurt  İtalya’da 
düzenlenen Kick Boks Dünya Kupa-
sı’ndan gümüş madalya ile dönerek 
büyük bir başarıya imza attı. Dünya 
Kupas’ına toplamda 13 sporcu ile ka-
tılan Milli Takımımız 2 altın, 1 gümüş 
ve 7 bronz madalya ile döndü. 65 kg 
point fighting kategorisinde mücadele 
eden Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Milli Sporcusu Zeynep Cankurt, 1245 
sporcunun katıldığı Dünya Kupası’n-
da ikinci olarak önemli bir başarıya 

yakaladı. İlk turda İtalyan rakibini 
mağlup ederek ikinci tura yükselen 
milli sporcu, ikinci turda bir başka 
İtalyan rakibiyle karşılaştı. İkinci turda 
karşılaştığı rakibini de rahat geçen 
Cankurt, finalde Ukraynalı sporcunun 
rakibi oldu. Final karşılaşmasında da 
başarılı bir performans gösteren Milli 
Sporcu Zeynep, Ukraynalı rakibine 
mağlup olunca gümüş madalyanın 
sahibi oldu.

MEVLÜT AKER: ZEYNEP 
BİZLERİ GURURLANDIRDI

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Kick Boks Başantrenörü Mevlüt Aker, 
Zeynep Cankurt’un performansından 
övgüyle bahsetti. Aker, “Zeynep ilk 
kez katıldığı Milli takımda önemli 

bir başarıya imza attı. Son dönemde 
her geçen gün üstüne koyan bir per-
formansı vardı. Bunun karşılığını da 
önce Milli Takıma ardından Dünya 
Kupasında gümüş madalya kazana-
rak aldı. Başarısıyla Kulübümüzü ve 
Ülkemizi gururlandırdı. Bir sonraki 
şampiyonada hedef kesinlikle altın 
madalya olacak. Bizlere her zaman 
destek olan Selçuklu Belediyesi’ne ve 
kulüp yönetimimize teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı. Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü Başkanı A. Ziya Yalçın-
kaya, Dünya Kupası’ndan gümüş ma-
dalya ile dönen Milli Sporcu Zeynep 
Cankurt’u tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Özgür Çek 
Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’da gö-
rev yapan defans oyuncusu Özgür Çek’i renklerine kattı. 
Lacivert-beyazlı takımın açıklamasında, “Geçtiğimiz sezon 
Çaykur Rizespor takımının formasını giyen 27 yaşındaki 
defans oyuncusu Özgür Çek, Kemerburgaz Tesislerimizde 
Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin’in de hazır bulunduğu 
imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağ-
layan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer verildi.  n İHA

Thievy Bifouma 
3 yıllık imza attı

Kongo Milli Takımı’nın başarılı kanat oyuncusu Thievy 
Bifouma, Ankaragücü ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. MKE 
Ankaragücü Kulübü, Demir Grup Sivasspor’da forma gi-
yen 26 yaşındaki futbolcuyla kulüp binasında bir araya 
geldi. Bifouma, Başkan Yiğiner ile görüşmesinin ardından 
kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı 
attı. İddialı bir takım kurmak istediklerini belirten Ankara-
gücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Zaten Bifouma’yı transfer 
ederek iddialı bir ekip kurmanın temellerini attık. Bunu 
herkes gördü. Daha önce de belirttik; heyecanlandırıcı, 
istekli, arzulu ve taraftarlarımızı memnun edecek bir takım 
kurmak istiyoruz. Bu anlamda Bifouma, kendisini kanıtla-
mış, bildiğimiz ve Süper Lig’i bilen bir futbolcu. Her yönü 
ile takımımıza katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yok. 
Büyük Ankaragücü camiasına hayırlı olsun. Birkaç gün içe-
risinde yerli yabacı transferleri sıralayacağız” dedi.  n İHA

Trabzon, Da Silva’nın 
kararını bekliyor

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına varıp Trabzon’a 
getirdiği stoper oyuncusu Damien Da Silva Trabzon’dan 
ayrıldı. Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmala-
rı kapsamında geçtiğimiz sezon Fransa’nın Cean takımın-
da forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Damien Da 
Silva’yı önceki gün Trabzon’a getirmişti. Şehirde kaldığı 
süre boyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni, stadyumu, 
Trabzonspor Müzesi’ni ve anlaşması halinde kalacağı evi 
gezen Silva, Trabzon’un yemeklerinden de tadarak gece 
geç saatlerde şehirden ayrıldı. Trabzonspor Genel Koor-
dinatörü Özkan Sümer’in de yer aldığı toplantıda yönetim 
kurulu ile görüşen savunma oyuncusu, kendisine yapılan 
teklifi değerlendirmek üzere Trabzon’dan ayrıldı. Yurt 
dışında oynama isteğini yönetim ile paylaşan Fransız 
stoper; tesisler, stadı ve şehri beğenirken kesin kararını 
vermek için birkaç gün izin istedi.  n İHA

Yarışların startını Başkan Altay verdi
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya Büyük-

şehir Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen Ulus-
lararası Mevlana Bisiklet Turu’nda 3. etabın startı Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından 
verildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya Bü-
yükşehir Belediyesi ve Mosso’nun sponsorluklarıyla düzen-
lenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’nun 3. etabı Kon-
ya-Seydişehir-Beyşehir-Huğlu-Beyşehir yarışları yapıldı.

YARIŞIN STARTINI BAŞKAN ALTAY VERDİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-

tay, toplamda 193,5 kilometre olan 3. etabın başlangıcı 
öncesinde sporcularla bir araya gelerek başarılar diledi. 
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve 
Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz’un da bulunduğu 
programda, yarışmanın startı Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay tarafından verildi.

Bugün sona erecek tur toplamda 452 kilometre. 4 etap 
üzerinden düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu’n-
da 9 ülkeden 12 takım, toplamda da 74 sporcu yarışıyor.
n SPOR SERVİSİ

Rıza Çalımbay’ın 
yabancı avantajı

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladı. Yeşil Beyaz Konya Dergisi 
yazarı ve Transfer Merkezi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Karabacak, Konyaspor’un yeni hocası olan Rıza Çalımbay’ı 

değerlendirdi. Karabacak, Çalımbay’ın yabancı transferindeki artılarını yazarken, antipatik yönlerini de kaleme aldı

İşte Hüseyin Karabacak’ın Rıza Çalım-
bay değerlendirmesi; “Öncelikle hayırlı 
olsun. Rıza hoca, son dönemin bence ba-
şarılı teknik adamlarından birisi. Mersin 
İdmanyurdu, Kasımpaşa ve Antalyaspor 
dönemlerinin çoğunda gayet başarılı bir 
grafik ortaya çıkardığını düşünüyorum. 
Bence Trabzonspor’un bu senesinde de çok 
kötü değildi. 

YABANCI OYUNCU FARKI
Özellikle yabancı futbolcuları ülke-

mize kazandırma konusunda ülkenin en 
önemli teknik adamları içerisinde yer alır. 
Welliton, Nakoulma, Aatıf, Sadiku, Kha-
lili, Kweuke, Grosicki, Diego Angelo, Titi, 
Eneramo gibi futbolcuları Rıza hoca ülke 
futboluna kazandırdı. Yine çalıştığı oyun-
culardan her zaman en yüksek verimi Rıza 
hoca aldı. Kasımpaşa’da iken Ryan Donk 
onun zamanında parladı. Yine Mersin’de 

futbol kariyerlerinin son aşamasına gelen 
Servet Çetin, Sinan Kaloğlu, Serkan Balcı, 
Vederson gibi oyunculardan inanılmaz ve-
rim aldı. Yani eldeki mevcut kadroyu her 
zaman iyi değerlendirdi. Yabancı transferi 
konusuna yeniden dikkat çekiyorum. Bu ko-
nuda bence ligin başı çeken hocalarından. 
Çok kaliteli yabancı oyuncu transferleri bek-
liyorum hocadan. 

PİLOT TAKIMIN SON DURUMU
Rıza hocanın gelmesi Anadolu Sel-

çukspor’dan Konyaspor kampına katılacak 
futbolcular açısından bence kötü oldu. 
Şanslarının olduğunu düşünmüyorum. Ka-
fasındaki transferleri yapıp, kendisini yeni-
den ispatlama yoluna gidecektir. Bu süreç-
te kulüp inşallah mali açıdan zarar görmez. 
Rıza hocanın en antipatik yönü ise; maç 
sonu yorumları. Maçı kaybedince özellikle 
futbolculardan veya hakemden yana olan 

serzenişleri bir süre sonra gına getiriyor. 
Bu yönü Konyaspor taraftarını kızdırabilir. 
Ama sezon genelinde sahada pozitif sonuç-
lar alacağını düşünüyorum. 

MENAJERLERE DİKKAT!
Konyaspor yönetiminin üstüne düşen; 

Rıza hocanın yabancı transferlerini menajer 
oyunlarına gelmeden, ucuz fiyata bitirmek. 
Güzel paralar kazandırabilecek oyuncular 
gelir Konya’ya. Bir de Konyaspor’da söz-
leşmesi devam eden alt lig futbolcularıyla 
uygun bir şekilde yolları ayırmak. Ben Kon-
yaspor için Okan Buruk, Slaven Bilic, Ham-
za Hamzaoğlu gibi isimlere göre oldukça 
başarılı buldum Rıza hocayı teknik direktör 
yapmasını. Aykut Kocaman hocanın yeri 
her zaman ayrı, ama diğer seçenekler için-
de en mantıklısı oldu. Umarım başarılı olur 
Konyaspor.” 
n SPOR SERVİSİ Hüseyin Karabacak
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Konyaspor’un hedefi ilk 5!
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşma sağlayan ve yarın resmi sözleşme 

imzalayacak olan temsilcimiz Atiker Konyaspor’da taraflar arasında yapılan gö-
rüşmede, takımın ligdeki hedefi de belirlendi. Nokta transferler yaparak lige baş-

lamak isteyen yeşil beyazlılarda, hedef ligde ilk 5’e girmek
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, tecrü-

beli teknik direktör Rıza Çalımbay ile yarın sözleş-
me imzalayacak. Yeşil beyazlı takımın resmi site-
sinden yapılan açıklamada Çalımbay’dan övgü ile 
bahsedilirken, takımın ligdeki hedefi de açıklandı. 
Öte yandan açıklamalarda bulunan Konyaspor Ku-
rulsal İletişimden Sorumlu Asbaşkanı Recep Çınar, 
Aykut Kocaman’dan haber beklediklerini ancak te-
lefonları kapalı olduğu için Rıza hocaya yönelerek 
anlaşma sağladıklarını ifade etti.

‘HER TAKIMDA OLDUĞU GİBİ 
BURADA DA BAŞARILI 

OLMAK İSTİYORUZ’
Atiker Konyaspor ile an-

laşma sağlayan Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay, 
yaptığı ilk açıklamalarda, 
diğer takımlarda olduğu 
gibi Konyaspor’da ba-
şarılı olmak istediklerini 
belirtti. Çalımbay, “Her 

gittiğimiz yerde 
olduğu gibi 

inşallah Konyaspor’da da başarılı oluruz. Büyük bir 
camia ve hedefi olan bir takım. Konuştuk, anlaştık 
ama daha imza atmadık. Cuma günü herhalde imza 
atacağız. Kadroda eksikler ve fazla olan yerler de 
var. Perşembe’den sonra bakacağız. Belki birkaç 
takviye yapıp yolumuza devam edeceğiz. Hede-
fimiz ilk 5’te yer almak. Kulüple öyle konuştuk ve 
transferde de ona göre hareket edeceğiz” ifadele-
rini kullandı.

‘HEDEFİMİZ İLK 5 İÇİNDE YER ALMAK’
Konyaspor’dan konu ile ilgili yapılan açıkla-

mada ise yine hedefler vurgulandı. Resmi siteden 
yapılan bilgilendirmede, “Sayın hocamızla yaptığı-
mız görüşmeler neticesinde, mevcut kadronun bü-
yük bir bölümünün korunması ve birkaç mevki için 
nokta atışı transferler yapılması, nihayetinde Süper 
Ligde hedefi ilk 5 olan bir Atiker Konyaspor’u yeni 
sezonda izlettirebilmek için fikir birliğine varılmış-
tır” ifadelerine yer verildi.

‘TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞINI ÖĞRENDİK’
Öte yandan, Fenerbahçe ile yolları ayrılan Aykut 

Kocaman ile görüşmek istediklerini ancak kendisi-
nin hiçbir takımı çalıştırmayacağını öğrendikleri 
için teknik direktör arayışını hızlandırdıklarını ifade 

eden Konyaspor Kurumsal İletişimden 
Sorumlu Asbaşkanı Recep Çınar, şunları 
kaydetti: “Açıkcası Aykut Kocaman bek-
lendi. Aykut hoca telefonlarını kapatınca 
anlaşıldı ki Konya’ya gelmiyor. Sade-
ce Konyaspor değil, hiçbir kulübü çalıştır-
mayacağı anlaşıldı. Ocak ayına kadar 
dinleneceği söylendi. Biz de zaman 
kaybetmemek için Rıza ho-
caya yöneldik. İnşallah 
Rıza Çalımbay camia-
mız için hayırlı olur. 
Konya, hocamıza 
sahip çıkıp des-
tek verirse Kon-
yaspor yeni se-
zonda inşallah 
başarılı olacak-
tır.”
n SPOR
 SERVİSİ

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşılmasının ardından geçtiğimiz sezon takımın ligde kalmasından büyük pay sahibi olan Sergen Yalçın’a teşekkür ederek, başarı diledi. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor’umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya baş-layan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazan-mıştır. Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın’a bugüne kadar Atiker Konyaspor’umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri 
kullanıldı.

n SPOR SERVİSİ

Sergen Yalçın’a 
teşekkür edildi



RPS
Rıza Çalımbay

DÖNEMİ!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, uzun süren teknik direktör arayışlarında son 

noktayı koydu. Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile el sıkışan yeşil beyazlılar, an-
laşmanın 1+1 yıllık olduğunu ve sözleşmenin yarın imzalanacağını resmi olarak duyurdu

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da yeni yönetim kurulu 8 Haziran’da 
görevi devralmasının ardından teknik direktör 
çalışmalarına başlamıştı. Anadolu Kartalı, uzun 
süren bekleyişin ardından Rıza Çalımbay ile 
anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adam bugün 
Konya’ya gelecek ve yöneticiler ile biraraya ge-
lerek tesislerde ve stadyumda incelemelerde 
bulunacak. Konyaspor ile Rıza Çalımbay yarın 
yapılacak basın toplantısı ile 1+1 yıllık sözleşme 
imzalayacak.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, dün 

resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Rıza Ça-
lımbay ile yapılan anlaşmayı resmen duyurdu. 
Yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor’umuz 

Salı akşam Başkanımız Hilmi Kulluk yönetimin-
de gerçekleştirdiği toplantıda yeni teknik direktö-
rümüzü belirledi. 

Ana gündem maddesi teknik direktör ko-
nusu olan yönetim kurulu toplantısında transfer 
komitemizin ön çalışma yaptığı ve bu çalışma-
ları anlaşma noktasına getirdiği Rıza Çalımbay 
ile bir görüşme gerçekleştirildi. Takımın mevcut 
durumu, yönetim kurulumuzun istek ve beklen-
tileri hakkında yapılan verimli görüşmenin ar-
dından sayın hocamızla tüm konularda prensip 
anlaşmasına varıldı. 

Uzun süren toplantıda, daha önce önemli 
Süper Lig takımlarında zor dönemlerde çalı-
şan, göreve geldiği andan itibaren takıma ciddi 
bir ivme kazandıran, antrenörlüğünün ilk yılları 

olmasına rağmen çalıştırdığı kulübü Avrupa’ya 
götüren ve 4. tura kadar yükselen, görev aldığı 
son dört takımın ikisini 7. diğer ikisini ise 5. sıra-
ya kadar taşıyan, futbolculuk ve antrenörlük ha-
yatı önemli başarılarla dolu, duruşu, kişiliği ve 
kimliğiyle Türk Futbol tarihinin beyefendi futbol 
adamlarından biri olan Rıza Çalımbay’ın Atiker 
Konyaspor’umuz için en uygun teknik adam ola-
cağı kanaati ağırlık kazanmıştır.

1+1 yıl şeklinde prensip anlaşmasına vardı-
ğımız teknik direktörümüz Rıza Çalımbay bugün 
şehrimize gelecek ve yönetim kurulumuzla bira-
raya gelip tesislerde incelemelerde bulunacak. 
Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay 96. yaşımızı 
kutlayacağımız yarın kulübümüzle resmi olarak 
sözleşme imzalayacaktır” ifadelerine yer verildi.
n SPOR SERVİSİ
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