
‘En iyisi için çalışacağız’
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Yenigün Gazetesi’ni ziyaret 
ederek, seçim sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Erdem 

bundan sonraki süreçte en iyisi için çalışacaklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Tarım makineleri akıllanacak! Moloz atıklarına hızlı çözüm
Konya Ticaret Odası Karatay 
Üniversitesi, 5 milyon Euro 
yatırımla Akıllı Teknolo-
jiler Merkezini hayata 
geçirecek. Proje ile Kon-
ya’nın tarım makinesi 
üreticilerinin mevcut 
ürün portföylerinin 
bir kısmının akıllı 
tarım makineleri 
hâline getirilmesi 
hedefleniyor.
n HABERİ 
SAYFA 3’TE

Konya Büyük-
şehir Belediye-

si, tadilatlarda 
ortaya çıkan mo-

lozların kolayca 
bertaraf edilmesini 

sağlamak ve çevre 
kirliliğinin önüne 

geçmek için hidrolik 
sistemle çalışan 1 adet 

çift kollu vinç ve 5 ton 
kapasiteli 5 adet kontey-

neri hizmete aldı.
n HABERİ SAYFA 17’DE

05 ‘Hedefimiz ilçemizi 
yeniden imar etmek’ 06 Ağabeyiyle tartıştı 

yengesini öldürdü 07 43 terörist etkisiz 
hale getirildi 

FİAT’TAN TİCARİ 
ARAÇ FIRSATI

ŞEHRİMİZ DAHA 
DA GÜÇLENECEK

Temmuz kampanyası sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay:

Koyuncu Fiat, Temmuz ayına özel ticari araçlarda 
sağlamış olduğu kampanyalara devam ediyor. Ko-
yuncu Fiat Ticari Satış Müdürü Selamet Demirhan, 
Fiorino Combi ve Doblo Combilerdeki kampanya-
lara dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay,  Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, vatandaşla buluştu. Başkan Altay, “Şehrimiz gün 
geçtikçe çok daha güzelleşecek, güçlenecek” dedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 15’TE

Kiralayacak araç 
bulamıyorlar

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte 
araç kiralamaya talep arttı. Araç 
kiralama firmaları araç bulmak-
ta zorluk çekerken, bunun se-
bebini ise otomotiv sektöründe 
ki fiyatların artışına bağlanıyor. 
n HABERİ SAYFA 17’DE

TÜRSAB’da 
Karahan dönemi

TÜRSAB Konya Şubesi’nde 
yapılan genel kurulla yeni 
Başkan Özdal Karahan oldu. 
Karahan yaptığı açıklamada, 
aldıkları bayrağı daha da yukarı 
taşıyacaklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

Sağlıkta şiddeti
birlikte bitirelim

Sinir bilimine 
katkı sunacaklar

Hekimler sağlık çalışanlarına 
yapılan şiddete tepki gösterdi. 
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, “Bu tip olumsuz 
örnekleri hep beraber tedavi 
edeceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Sinirbilim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi kuruldu. Kısa 
adı “NESAM” olan merkez ta-
mamen bilimsel amaçlı olarak 
tasarlandı. Böylelikle merkez 
bilimsel bilimsel ve teknolojik 
araştırmaların geliştirilmesine 
katkıda bulunacak. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Engellilere müjde!

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ve 
Dernek Üyeleri, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’yi 

ziyaret etti. Başkan Hançerli 160 adet akülü araç ve 30 adet 
tekerlekli sandalye dağıtacaklarını müjdeledi. n SAYFA 15’TE

Meslek öğrenecekler

İŞ-KUR Müdürlüğünce kabul edilen 9 proje ile hükümlülerin 
meslek edinmelerine yönelik gelir getirici bir istihdam sağlanıyor. 
Denetimli Serbestlik hükümlüleri gelir getirici istihdam projeleri 

kapsamında “Süt inekçiliği” mesleğini edinebilecek. n SAYFA 15’TE

Amerika’yı şaşırttık!
1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nda tüm dünya Türkiye’nin başarısız olmasını beklerken 

TSK’nın destan yazması, bölgeye gözlemci gönderen ABD başta olmak üzere tüm dünyayı şaşırttı
TÜRK ASKERİ AKAN 

KANI DURDURDU
20 Temmuz 1974 yılında, Türklerin 

uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak 
amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
tarafından başlatılan Kıbrıs Barış Ha-

rekâtı’nın üzerinden dile kolay 44 yıl geçti. 
O yıllarda vatanı uğruna mücadele eden 
Türk askeri, adada akan kanı durdurdu, 

vatandaşları özgürlüğüne kavuşturdu.

TÜM DÜNYAYI 
ŞAŞIRTAN DESTAN

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya 
Şube Başkanı Mustafa Buğur, Türkiye’nin 
başarılı harekatının tüm dünyayı şaşırttı-

ğını söyledi. Türkiye Muharip Gaziler Der-
neği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril 
ise, “Türk Askeri gittiği her yerde barışı, 
adaleti ve sosyal yaşam hakkını herkese 
tanımıştır” diyerek duygularını ifade etti. 

n HABERİ SAYFA 4’TE Ahmet Diril

Mustafa Buğur
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Hatice-Ahmet Kara çiftinin kızı Ayşegül ile Ayfer-Ahmet Baş çiftinin oğlu Hüse-
yin dünyaevine girdi. Genç çifti bu mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmadı

Ayşegül ve Hüseyin
hayatlarını birleştirdi 

Kara ve Baş aileleri evlatlarının mürüvvetini 
görmenin sevincini yaşadı. Hatice-Ahmet Kara çif-
tinin kızı Ayşegül ile Ayfer-Ahmet Baş çiftinin oğlu 
Hüseyin ömür boyu mutluluk için ‘evet’ diyerek 
dünyaevine girdi. İkoniaGarden Düğün ve Kongre 
Merkezinde düzenlenen düğün merasimine Kara ve 
Baş ailelerinin yakınları, sevenleri ve dostlarının yanı 
sıra çok sayıda kişi katıldı. Düğüne katılan davetli-
lerin ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul eden Kara ve 
Baş aileleri kendileri ile tek tek ilgilendi. Mutlulukla-
rı gözlerinden okunan genç çift ise salona girdikten 
sonra dans ederek sevinçlerinin yakınları ile paylaştı. 
Yenigün Gazetesi olarak Ayşegül ve Hüseyin çiftine 
ömür boyu mutluluk, Kara ve Baş ailelerine ise ‘ha-
yırlı olsun’ dileklerimizi iletiriz. n HÜSEYİN MENEKŞE

NEÜ, NESAM  ile sinir 
bilimine katkı sunacak

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Sinirbilim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi kuruldu. Kısa adı 
“NESAM” olan merkez tamamen 
bilimsel amaçlı olarak tasarlandı. 
Merkezin temel amacı Merkezin  
amaçları tıp alanı içindeki sinirbi-
limle ilgili branşlar arasında koordi-
nasyonu sağlamak,  ilgili yurt içi ve 
yurt dışındaki araştırma kuruluşları 
ile işbirliği yapmak, bilimsel ve tek-
nolojik araştırmaların geliştirilme-
sine katkıda bulunmak, sinirbilim 
konularındaki araştırmalar için re-
kabete dayalı, etkin ve verimli araş-
tırma imkânları ve ortamları oluş-
turmak olarak belirtirdi. Merkezin 
faaliyet alanlarına, görevlerine ve 
yönetimine ilişkin usul ve esasları 
11 Temmuz 2018 tarihli ve  30475 
sayılı  Resmi gazetede yayınlandı. 
Gazetede merkezin yönetmeli-
ği, amaçları ve faaliyet alanları ile 
merkez organları ve görevlerine 
yer verildi. 

NESAM SİNİRBİLİMİNE KATKI 
SAĞLAYACAK 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Meram Tıp Fakültesi bünyesinde 
“Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sinirbilim Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi” adlı yeni bir araş-
tırma merkezi kuruldu . Kısa adı 
“NESAM” olan merkez tamamen 
bilimsel amaçlı olarak tasarlandı. 
Temel amaçları, tıp alanı içindeki 
sinirbilimle ilgili branşlar arasın-
da koordinasyonu sağlamak,  ilgili 
yurt içi ve yurt dışındaki araştırma 
kuruluşları ile işbirliği yapmak, bi-
limsel ve teknolojik araştırmaların 
geliştirilmesine katkıda bulunmak, 
sinirbilim konularındaki araştırma-

lar için rekabete dayalı, etkin ve ve-
rimli araştırma imkânları ve ortam-
ları oluşturmak ve öncelikli bilimsel 
ve teknolojik araştırma alanlarını 
belirlemek, araştırmacıların bu ko-
nulara yönlendirilmesini ve teşviki-
ni sağlamak  şeklinde belirlendi. 

SİNİRBİLİM ALANIYLA İLGİLİ  
KOORDİNASYONU SAĞLANACAK

NESAM’ın faaliyet alanları ise 
araştırmacıları multidisipliner tarz-
da çalışmaya özendirerek ulusal 
ve uluslararası işbirliğine yönelik 
ARGE faaliyetlerine imkân sağla-
mak, sinirbilimi konularına yönelik 
kurs, seminer, çalıştay, sempoz-
yum, kongre, konferans ve benzeri 
ulusal ve uluslar arası etkinlikler 
düzenlemek, Meram Tıp Fakültesi 
ve üniversitenin diğer birimlerin-
de sinirbilim alanıyla ilgili anabi-
lim dalları arasında koordinasyonu 
sağlamak, bu anabilim dallarında 
bulunan laboratuvar ve araştır-
ma imkanlarını entegre etmek, 
“neuroscience” konseptinde yük-
sek lisans ve doktora programları 
açmak ve bilim insanı yetiştirmek, 
TÜBİTAK ve AB projeleri hazır-
lamak ve yürütmek, vb. şeklinde 
öngörülmüştür. Bu kapsamlarda 
işlevler üstlenmek ve bilimsel fa-
aliyetler gerçekleştirmek üzere 
NESAM bünyesinde 6 adet labo-
ratuvar oluşturuldu. Deneysel Si-
nirbilim Laboratuvarı, Moleküler 
Sinirbilim Laboratuvarı ,Hücresel 
Nörogörüntüleme Laboratuvarı,  
Klinik Sinirbilim Laboratuvarı,Bili-
şimsel Kognitif Sinirbilim Labora-
tuvarı, Nörofizyoloji ve Nöroendok-
rinoloji Laboratuvarı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Koyuncu Fiat, Temmuz ayına özel ticari araçlarda sağlamış olduğu kampanyalara devam ediyor. Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü Selamet 
Demirhan, Fiorino Combi ve Doblo Combilerde 30 bin TL’ye 15 ay sıfır faiz ve 40 bin TL’ye 9 ay, sıfır faiz” kampanyalarının olduğunu belirtti

Fiat’tan ticari araç fırsatı
Koyuncu Fiat ticari araçlar-

da uygulamış olduğu uygun ve 
avantajlı kampanyalar ile satış 
hizmetlerine devam ediyor. Fi-
orinoCombi ve DobloCombi’ler 
30 bin TL’ye 15 ay sıfır faiz kredi 
kampanyaları ile satışa sunuldu. 
Rakip markalı aracı olan vatan-
daşlara da avantajlar sağlayan 
Koyuncu Fiat, aynı zamanda pa-
zarda ilk defa 3,5 ton ve 16+1 
kapasiteli okul taşıtını satışa sun-
du. Kampanyalar ile ilgili detaylı 
bilgiler veren Koyuncu Fiat Ticari 
Satış Müdürü Selamet Demirhan, 
“Fiorino Benzinli modellerimiz 59 
bin 900 TL’den başlayan fiyatlar-
la sunuluyor. Ducato modellerin-
de 1 yıl boyunca alınan yakıtların 
yüzde 20’sini Fiat karşılıyor. Pa-
zarda ilk defa 3,5 ton taşıma ve 
16+1 koltuk kapasiteli okul taşıtı, 
yolcuların güvenliğini ve konfo-

runu sağlayarak sürücülerin vaz-
geçilmezi olacak” dedi. 

FİORİNO COMBİ VE DOBLO 
COMBİ’LERDE 30 BİN TL’YE 

15 AY SIFIR FAİZ
Koyuncu Fiat Ticari Satış Mü-

dürü Selamet Demirhan ticari 
araçlarda uygulanan kampanya-

lar hakkında bilgiler verdi. Hurda 
teşvik indiriminin ticari araçlar-
da da devam ettiğini dile getiren 
Demirhan, “Fiat Ticari araçlarda 
Temmuz ayına özel kampanya-
larımız devam ediyor. Fiorino-
Combi ve DobloCombi’lerde 30 
bin TL’ye 15 ay sıfır faiz ve 40 bin 

TL’ye 9 ay sıfır faiz kampanyamız 
var.Fiorino Benzinli modellerimiz 
59 bin 900 TL’den başlayan fiyat-
larla sunuluyor.Ducato modelle-
rinde 1 yıl boyunca alınan yakıt-
ların yüzde 20’sini Fiat karşılıyor. 
Rakip marka aracı olan müşterile-
rimize artı avantajlar sağlıyoruz. 

Bunlar; araçlarını takasa bizlere 
verdikleri takdirde 1000 TL in-
dirim sağlıyoruz. Aynı zamanda 
hurda teşvik kampanyalarımız da 
devam ediyor ve maksimum 10 
bin TL’ye kadar indirimler uygu-
lanıyor. Çiftçilere özel yılda tek 
ödeme veya 6 aydan 6 aya vade-

lendirmeimkanlarımızda devam 
ediyor” diye konuştu.

OKUL TAŞITI ARAÇLARI 
UYGUN KAMPANYALAR İLE

 SATIŞA SUNULDU
Okul taşıt araçları hakkında da 

bilgiler veren Demirhan, pazarda 
ilk defa 3,5 ton taşıma kapasite-
li ticari aracı satışa sunduklarını 
dile getirerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “2018 yılı itibari ile 
tescil edilecek okul taşıtı araçları-
mız satışa sunulmuştur. Pazarda 
ilk defa 3,5 ton taşıma ve 16+1 
koltuk kapasiteli okul taşıtı, yol-
cuların güvenliğini ve konforunu 
sağlayarak sürücülerin vazgeçil-
mezi olacak. Okul taşıtlarımızda 
yine 1 yıl boyunca Opet’ten alı-
nan yakıtların yüzde 20’sinin Fiat 
karşılıyor. Bütün sürücüleri Ko-
yuncu Fiat’a bekliyoruz”
n HÜSEYİN MENEKŞE Koyuncu Fiat Ticari Satış Müdürü Selamet Demirhan, “FiorinoCombi ve DobloCombi’ler 30 bin TL’ye 15 ay sıfır faiz kredi kampanyaları ile satışa sunuldu” dedi.
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Seçimlerin ardından teşekkür ziyaretlerine çıkan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret ederek, seçim sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti

‘Konya’mız için en iyisini 
yapmaya gayret edeceğiz’

Erdem’den KGC’ye teşekkür ziyareti

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, Yenigün Gazetesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Ars-
lan’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
24 Haziran seçimlerinin ardından 
teşekkür ziyaretleri yapmaya baş-
ladıklarını belirten AK Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, bu vesile 
ile Yenigün Gazetesi’ni de ziyaret 
ettiklerini söyledi. 

24 Haziran’da ülkemizin önemli 
bir seçim süreci yaşadığını hatırla-
tan Erdem, “Bu süreci ülkemiz ve 
partimiz adına başarılı bir şekilde 
tamamladık. 

Seçim sürecinde Konya’nın 
tümüyle buluşma imkanı bulduk. 
Seçimlerinde ardından da Konya 
basınımızla, sivil toplum kuruluş-
larımızla, teşkilatlarımızla ve halkı-
mızla buluşarak 24 Haziran seçim 
sürecinde verdikleri destek için 
teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile Ye-
nigün Gazetesi’ni de ziyaret etmiş 
olduk. Başta Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Arslan olmak üzere şah-
sında tüm Yenigün Gazetesi ekibine 
teşekkür ediyorum. Seçim sürecinin 
ardından başlayan yeni dönemde de 
Konya’mız için en iyisini yapmaya 

gayret edeceğiz ve hep birlikte Kon-
ya’ya yeni projeler kazandırmaya ça-
lışacağız” diye konuştu. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan da, AK Parti 
Konya Milletvekili Orhan Erdem’in 
tecrübeli bir devlet adamı olarak 
bugüne kadar önemli hizmetlerde 
bulunmasının Konya ve ülke için 
büyük bir avantaj olduğunu vurgu-
ladı. Yeni dönemde Erdem’e başa-
rılar dileyen Arslan, “Biz kendisini 
Akşehir İlçesi’ndeki çalışmalardan 
başlamak üzere, milletvekili ve Milli 

Eğitim Bakan Yardımcılığı görev-
lerindeki başarılarından tanıyoruz. 
Bir devlet adamı sıfatıyla güvenip 
takdir ettiğimiz bir kişiliktir. Kendisi 
Akşehir ilçemizden başlayıp Kon-
ya’mıza oradan da ülke sathında 
önemli çalışmalarla isabetli, dengeli, 
sakin ama sonuç odaklı hizmetlerde 
bulunmuştur. Ülkemizin yeni döne-
minde de elde ettiği tecrübeyi üze-
rine koyarak şehrimize, ülkemize ve 
ümmete hizmet edeceği inancımı 
tekrarlıyor ve başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem, Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. 

24 Haziran seçimlerinin ardın-
dan teşekkür ziyaretleri yapmaya 
başladıklarını belirten AK Parti Kon-
ya Milletvekili Orhan Erdem, bu ve-
sile ile Yenigün Gazetesi’ni de ziyaret 
ettiklerini söyledi. 

24 Haziran’da ülkemizin önemli 
bir seçim süreci yaşadığını hatırla-
tan Erdem, “Bu süreci ülkemiz ve 
partimiz adına başarılı bir şekilde 
tamamladık. Seçim sürecinde Kon-
ya’nın tümüyle buluşma imkanı 
bulduk. Seçimlerinde ardından da 
Konya basınımızla, sivil toplum ku-
ruluşlarımızla, teşkilatlarımızla ve 
halkımızla buluşarak 24 Haziran 
seçim sürecinde verdikleri destek 
için teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile 
Yenigün Gazetesi’ni de ziyaret etmiş 
olduk. Başta Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Arslan olmak üzere şah-

sında tüm Yenigün Gazetesi ekibine 
teşekkür ediyorum. Seçim sürecinin 
ardından başlayan yeni dönemde 
de Konya’mız için en iyisini yapma-
ya gayret edeceğiz ve hep birlikte 
Konya’ya yeni projeler kazandırmaya 
çalışacağız” diye konuştu. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan da, AK Parti 
Konya Milletvekili Orhan Erdem’in 

tecrübeli bir devlet adamı olarak 
bugüne kadar önemli hizmetlerde 
bulunmasının Konya ve ülke için bü-
yük bir avantaj olduğunu vurguladı. 
Yeni dönemde Erdem’e başarılar di-
leyen Arslan, “Biz kendisini Akşehir 
İlçesi’ndeki çalışmalardan başlamak 
üzere, milletvekili ve Milli Eğitim 
Bakan Yardımcılığı görevlerindeki 
başarılarından tanıyoruz. Bir devlet 
adamı sıfatıyla güvenip takdir ettiği-

miz bir kişiliktir. Kendisi Akşehir ilçe-
mizden başlayıp Konya’mıza oradan 
da ülke sathında önemli çalışmalarla 
isabetli, dengeli, sakin ama sonuç 
odaklı hizmetlerde bulunmuştur. 
Ülkemizin yeni döneminde de elde 
ettiği tecrübeyi üzerine koyarak şeh-
rimize, ülkemize ve ümmete hizmet 
edeceği inancımı tekrarlıyor ve başa-
rılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Başkan Tutal, 98/3 tertip 
Mehmetçikle buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, geleneksel hale 
getirdiği asker yemeğinde 98/3 
tertip asker adayları ile birlikte ye-
mek yedi. Adile Baysal Kültür ve 
Sanatevinde düzenlenen yemeğe 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Meclis Üyesi Mehmet Ünüvar ve 
Mehmetçikler katıldı. Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, ilçede 98/3  
tertip birliğine teslim olmaya ha-
zırlanan asker adaylarına üzerinde 
“Vatan Size Minnettar” yazan ku-
tularda Türk Bayrağı ve Kuran-ı 
Kerim hediye etti. Tanışmak sün-
nettir diyerek sözlerine başlayan 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
biz bu programımızı 3 yıldır sürekli 
yapıyoruz. Bu dönem en kalabalık 
asker sevkiyatının olduğu dönem. 
Kutsal bir göreve gidiyorsunuz. 
Bizim iki kutsal değerimizi vardır. 
Biri imanımızın ana kaynağı Ku-
ran-ı Kerim, diğeri ise özgürlüğü-
müzün ana kaynağı olan bu vatan 
toprakları üzerinde dalgalanan 
bayrağımızdır. Size bu iki kutsal 
emaneti vererek yolcu edeceğiz” 
dedi.

Dünyanın hiç bir yerinden 
bizim ülkemiz gibi bir ülke yok 
askerini şenlikle uğurlayan diyen 
Başkan Tutal; gerekirse bu toprak-
lar için canını vereceksin şehit ola-

caksın, düğün yapar gibi şenlikle 
gideceksin. Böyle bir kültüre, ge-
leneklere sahip bir milletin evlatla-
rıyız. Bizim düşmanımız çok, dün-
yanın en güzel yerinde yaşıyoruz 
Türkiye’de. Türkiye’nin en güzel 
yerlerinden, en güvenilir yerler-
den bir tanesi de Seydişehir’dir. Bu 
topraklarda yaşamanın bir bedeli 
var. Bu bedeli biz Malazgirt’ten bu 
güne kadar ödüyoruz. Şimdilerde 
ise PKK ve FETÖ başımıza bela 
oldu. Yine bedel ödemeye devam 
ediyoruz.  Allah’ın izni ile bu mille-
tin evlatları olarak sizlerin cesaretli 
davranışları ile bugün askerimiz 
Kandil’i kuşattı. Bu bir vatan nö-
beti ,Anadolu’da  insanların  malı 
, canı, namusu güvende olabilmesi 
için vatani görevimizi yerine getir-
memiz gerekiyor. Yapılan görevin 
her alanı kutsaldır. Ayağınıza taş 
değmesin, bu kutsal vatani göre-
vinizi sağ salim yaparak anneni-
zin, babanızın yanınıza dönmenizi 
Allah nasip etsin. Biz her zaman 
Seydişehir Belediyesi olarak yayı-
nızdayız. Hayırlı teskereler diliyo-
rum ”dedi.

Program sonunda Başkan Tu-
tal , askere gidecek olan Mehmet-
çiklere hediyelerini takdim eder-
ken günün anısına hatıra fotoğrafı 
çektirildi. n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, 5 milyon Euro yatırımla Akıllı Teknolojiler Merkezini hayata geçirecek. Proje ile Konya’nın 
tarım makinesi üreticilerinin mevcut ürün portföylerinin bir kısmının akıllı tarım makineleri hâline getirilmesi hedefleniyor

KTO Karatay’dan akıllı teknolojiler
KTO Karatay Üniversitesi kül-

türel ve bilimsel alana yönelik kat-
kılar sunmaya devam ediyor. KTO 
Karatay Üniversitesi, 5 milyon 
Euro yatırımla Akıllı Teknolojiler 
Merkezini hayata geçirecek. Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabet-
çi Sektörler Programı kapsamında 
KTO Karatay Üniversitesi tarafın-
dan proje önerisi olarak sunulan 
tarımsal ekipman üreticileri odaklı 
“Akıllı Teknolojiler Tasarım, Ge-
liştirme ve Prototipleme Merkezi” 
Projesi yaklaşık 5 Milyon Euro büt-
çe ile desteklenmeye uygun buldu. 

Türkiye tarım makineleri üre-
timinin yüzde 65’ini yapan Kon-
ya’da bu sektörün teknoloji kulla-
nımını artırmak için KTO Karatay 
Üniversitesi 5 milyon Euro yatı-
rımla Akıllı Teknolojiler, Tasarım, 
Geliştirme ve Prototipleme Mer-
kezi kurulacak. Kurulması planla-
nan “Akıllı Teknolojiler Tasarım 
Geliştirme ve Prototipleme Mer-
kezi” çerçevesinde, öncelikli olarak 
Konya’nın tarım makinesi üretici-
lerinin mevcut ürün portföylerinin 
bir kısmının akıllı tarım makineleri 
hâline getirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulacak 
olan merkez bünyesinde elektro-
nik, mekanik ve yazılım alanlarında 
tasarım, geliştirme ve prototipleme 

kabiliyetleri olacak. Proje kapsa-
mında alınacak olan prototipleme 
ekipmanları, Konya sanayisinde 
bulunan konvansiyonel tarım ekip-

manları üreticilerine akıllı tekno-
lojili ekipmanları entegre ederek 
dünya çapında rekabet edebilir 
düzeye getirecek. Bu merkezde ge-

liştirilecek akıllı teknolojilere sahip 
tarım ekipmanları  ile hem ülke-
mizden döviz çıktısına sebep olan 
ithal ekipmanlar engellenmiş ola-

cak, hem de dünya çapında rekabet 
gücü artırıldığı için ülkemize döviz 
girdisi sağlayacak. Merkezin faali-
yete geçmesi ile öncelikle Konya, 

İç Anadolu Bölgesi ve son olarak da 
ülkemiz akıllı teknolojiler alanında-
ki rekabet gücünü artıracak. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KTO Karatay Üniversitesi, 
5 milyon Euro yatırımla 

Akıllı Teknolojiler Merkezini 
hayata geçirecek.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti.
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20 Temmuz 1974 yılında, Türk-
lerin uğradığı baskı ve zulmü orta-
dan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 
dile kolay 44 yıl geçti. O yıllarda vata-
nı uğruna mücadele eden Türk askeri, 
adada akan kanı durdurdu, vatandaş-
ları özgürlüğüne kavuşturdu… “Ayşe 
Tatile Çıksın” parolasıyla başlatılan 
harekâta 37 bin 500 asker katılırken 
498 asker şehit oldu. Askerlerden 27 
bini ise şuan hayatta. O dönemde 
vatanı ve milleti için mücadele veren 
Emekli Baş Komiser Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Buğur, Türkiye Muharip Ga-
ziler Derneği Samsun Şube Başkanı 
Ahmet Diril ve Türkiye Muharip Gazi-
ler Derneği Bursa Şube Başkanı Mu-
zaffer Uyar ile bir araya gelerek, neler 
yaşandığını dinledik. Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Buğur, “Eğer oraya müdaha-
le etmemiş olsaydık, Türkler katledilir 
ve ada Yunan adası haline gelmiş 
olurdu” dedi. Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği Samsun Şube Başkanı Ah-
met Diril ise, “Türk Askeri gittiği her 
yerde barışı, adaleti ve sosyal yaşam 
hakkını herkese tanımıştır” diyerek 
duygularını ifade etti. 

 “TÜRK ASKERİNİN BAŞARISIZ 
OLACAĞINI DÜŞÜNDÜLER”
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Muharip 

Gazilerinden olan Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Buğur, harekatın 20 Temmuz 
1974 yılında sabaha karşı yapıldı-
ğını ifade etti. Amerika dahil olmak 
üzere, Türk askerinin başarısızlığını 
gözlemlemek için istihbarattan kişiler 
gönderdiklerini belirten Buğur,  “20 
Temmuz 2018, Kıbrıs Barış Hareka-
tı’nın bu sene 44. Yıldönümü. Kıbrıs 
Barış Harekatı 20 Temmuz 1974 
yılında sabaha karşı yapıldı. Bizim 
nere ve nasıl gideceğimiz belli de-
ğildi. Aniden gerçekleşti. İlk olarak 
havadan ve denizden olmak üzere 
çeşitli şekillerde, Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden ve birliklerinden piyade-
ler, komandolarla başladı. O harekâtı 
şu şekilde anlatıyoruz; Dünya kamu-
oyu bu harekâtın yapılamayacağını 
düşünüyordu. Ancak hareket yapıldı 

ve başarı ile tamamlandı. Amerika 
dahil o dönem kendi istihbaratlarını 
göndermiş. Bu kişilerde Türk aske-
rinin orada nasıl başarısız olacağını 
gözlemlemek için gelmiş. Fakat Türk 
Ordusu başarı sağlayınca onlarda ne 
yapacaklarını şaşırdı ve geri döndü” 
diye konuştu. 
“MÜDAHALE EDİLMESEYDİ YUNAN 

ADASINA DÖNÜŞECEKTİ”
Kıbrıs Barış Harekatına katılırken 

ne yapacaklarını bilmediklerini dile 
getiren Buğur, “Eğer oraya müda-
hale edilmemiş olsaydı, Türkler kat-
ledilir ve Yunan adası haline gelmiş 
olurdu” diyerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Ben orada mekanize pi-
yadeydim ve bir bölüktük. Kendimin 
ne yapacağının dışında başkasının 
ne yapacağını bilmiyordum. Orada 
derdik ki; Gidiyoruz ama benzinimiz 
bitse ne olacak? Demek ki askeriyede 
bir hiyerarşik düzen, disiplin varmış 
diyoruz. Her şeyin düzeni ona göre 
ayarlanmıştı. Ben orada gururlandım 
ve duygulandım. Her şey organizeydi 
diyebiliriz. Kıbrıs bizim gözümüzün 
önünde ve bizim için önemli olan bir 
bölge. Eğer oraya müdahale edilme-
miş olsaydı, Türkler katledilir ve Yu-
nan adası haline gelmiş olurdu. Zaten 
Türkleri de katlediyorlardı. Harekat ile 
Türkler kurtarıldı. Şuan en azından 

Türkler rahatlık içerisinde yaşamak-
talar” 

“O ANLAR ŞUAN HALEN 
GÖZÜMÜZDE CANLANIYOR”
Yaşadıkları anları da anlatan 

Buğur, o anların halen gözlerinde 
canlandığını dile getirerek duygu dolu 
sözlerine şu şekilde yer verdi: “Biz 
oraya gideceğimiz zaman ne yapaca-
ğımızı bilmiyorduk. Arazide her şeyi 
almış ve yüklenmiş vaziyette bekli-
yorduk. Orada ki her askerin konumu 
da değişikti.  ‘Türk Milleti asker do-
ğar’ diye bir deyim var. İşte o şekilde 
gittik ve geri döndük. Belli bir zaman 
geçtikten sonra ise kendi kendime ha-
len ‘bu bir rüyamı idi’ diye soruyorum. 
Bu da zaten Türk milletinin özelliğidir. 

Barış harekâtında yaşadığımız ve ge-
çirdiğimiz anlar şuan halen gözümüz-
de canlanıyor. O anları yaşamak ger-
çekten güzel bir duyguydu. Gitmeyen 
yaşamayan kesinlikle bilemez.”
“TÜRK ASKERİ GİTTİĞİ HER YERDE 

BARIŞI, ADALETİ VE SOSYAL 
YAŞAM HAKKINI SAĞLADI”

Harekâtın sadece orada bulunan 
Türklere ve Rumlara yaşam hakkı 
sağladığını belirten Türkiye Muharip 
Gaziler Derneği Samsun Şube Baş-
kanı Ahmet Diril ise Türk Ordusu git-
tiği her yerde barışı sağlamıştır dedi. 
Türkiye’nin oraya garantör olmak için 
harekatı düzenlediğini de sözlerine 
ekleyen Diril, “Kıbrıs Barış Hareka-
tına, Hava İndirme Tugayı Kayseri 

Paraşütçü Komando olarak katıldım. 
Harekât havadan atma, havadan in-
dirme ve denizden çıkartma olarak 
3 şekilde icra edildi.  15 Temmuz’da 
Kıbrıs’ta bildiğiniz üzere bir darbe ya-
pıldı. Enosis’çiler, Eoka’cıları darbe 
yaparak ihtilal ile düşürdü. Enosis’in 
kelime manası; Kıbrıs’ın, Yunanis-
tan’a bağlanmasıdır. Orada Makarios 
yönetimi adayı terk etmek zorunda 
kaldı ve Yunanistan Enosis hayalini 
gerçekleştirdi. Enosis’in tarihin de-
rinliklerinde ki plan ve projeleri; Ak-
deniz’i, Türkiye’nin Güneyinden tecrit 
etmek, oradaki Türk varlığını sonlan-
dırmak, bir de Rumların elinden ya-
şam hakkını alarak büyük iddiayı 
gerçekleştirmekti. Bu, halen devam 
eden Helen İmparatorluğunun deva-
mı olan bir iştir. Yunanistan’a bugün 
gittiğiniz zaman Etnik Heyetelya diye 
bir dernek vardır. Bu derneğin almış 
olduğu kararların tamamı onlara göre 
tanrı buyruğu niteliğindedir. Derne-
ğin 17 maddelik bir bildirgesi vardır. 
Bu bildirgenin 1. Maddesi; ‘Türkler 
ezeli ve ebedi düşmanımızdır’ şek-
lindedir. Halen bu algıyı devam et-
tirmektedirler. Bunu tarihin ilerleyen 
derinliklerinde de göreceğiz. Dolayısı 
ile 15 Temmuz’da yapılan darbede 
orada mezalimler başladı, insanlar 
öldürüldü… 3 köyde büyük katliamlar 

yaptılar… Bundan dolayı uluslara-
rası garantörlükten doğan hakkımız 
olduğundan Türkiye oraya garantör 
olmak için Barış Harekatı yaptı. Barış 
Harekatı orada bulunan sadece Türk 
vatandaşlarına yaşam hakkı sağla-
madı! Rumları da o zalim Enosis’in 
pençesinden kurtardı. Eğer o Enosis 
gerçekleşmiş olsaydı; adada Türk 
varlığından söz edilemezdi, bir o ka-
darda Rum varlığından söz edilemez-
di! Yani Türk Milleti ve Askeri gittiği 
her yerde barışı, adaleti ve sosyal ya-
şam hakkını herkese tanımıştır” dedi. 
“ELİMİZDE UN, ŞEKER, SU VE HER 

ŞARTLAR VAR AMA MAALESEF 
HELVA YAPMAK İÇİN USTA YOK!”

Türk gençliğine de seslenen Ah-
met Diril, “Elimizde un var, şeker var, 
su var ama helvayı yapmak için usta 
aranıyor” diyerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “1974 yılında gerçekleşen 
Kıbrıs Barış Harekatı’nın bir gazisi ola-
rak gençliğin asimilasyona uğradığını 
görmekteyim. Son zamanlarda ülke-
nin diğer yerlerinde zümreden vatan 
ve toprak kavramları 20 Temmuz 1974 
Kıbrıs Barış Harekatı’na ve onun kah-
ramanlarına gölge düşürmeye baş-
ladı. Hiç kimsenin kahramanlıklarına 
gölge düşürmemek gerekiyor. Bu va-
tan için canını veren aziz şehitlerimize 
ve kahraman gazilerimize her zaman 
yüce Türk Milletinin ahlaki değerleri-
ni gösteren vefa duygusuyla sadakat 
göstermek lazım. Bu günümüzde ve 
toplumumuzda zaman zaman istismar 
ediliyor ve maalesef yeni yetişen nes-
limiz bu duygulardan yoksun kalıyor. 
Bunun çalışmaları yapılmalı, Milli 
Eğitim Müfredatına konulmalıdır. Eli-
mizde un, şeker, su ve her şartlar var 
ama maalesef helva yapmak için usta 
aranıyor. Sizin elinizde bir Çanakkale 
var… Sizin elinizde Enosis’in hayalini 
Akdeniz sularına gömen Kıbrıs gazileri 
var… Sizin elinizde Kore gazileri var. 
O yüzden helva yapmak için malzeme 
var. Sizin dolduramadığınız boşlukları 
misyoner devletler düşmanınız olarak 
doldurur. O yüzden yeni yetişen nesil-
lere ve ülkeyi yöneten büyüklerimize 
benim istirhamım; Türk milletinin 
bayrağında ki şehit kanının hakkını 
her zaman vermeliyiz” 
n HÜSEYİN MENEKŞE

20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Mustafa Buğur ve Ahmet Diril, 
harekatı anlattı. O gün yaşadıklarını unutamadıklarını belirten Kıbrıs Gazileri, Türk askerinin Kıbrıs’ta 

başarısız olmasını bekleyen ülkelerin başarılı harekatla hayal kırıklığına uğradığını vurguladılar

Kıbrıs’ta dünyayı şaşırttık

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıldönümü. Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı bir şekilde Kıbrıs’a çıkarma yaptı. Eğer bu harekat yapılmamış olsaydı Kıbrıs’taki Türkler katledilecek, Kıbrıs bir yunan adasına dönüştürülecekti.

Mustafa Buğur Ahmet Diril

Erbakan Vakfı Konya Şube Başkanı Yücel Kemendi KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın vazgeçilmez olduğunu söyledi

‘Kıbrıs Türkiye için vazgeçilmez’
Erbakan Vakfı Konya Şube Baş-

kanı Yücel Kemendi Kıbrıs Barış 
Harekatı’nın 44. yıl dönümü ve 20 
Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 
nedeniyle mesaj yayımladı. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hem 
Kıbrıslı Türkleri hem de Türkiye’nin 
güvenliği ve geleceği için vazge-
çilemez bir unsur olduğuna dikkat 
çeken Kemendi, KKTC’nin Meh-
metçiğin ve Kıbrıslı mücahitlerin 
kanlarını dökerek kurulan bir devlet 
olduğunu söyledi. Dönemin Baş-
bakan Yardımcısı Milli Görüş’ün 
merhum lideri Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın Kıbrıs Barış Hareka-
tı’nda büyük katkılarının olduğunu 
hatırlatan Kemendi, “Yaptığı her 
işi cihat şuuruyla ve ümmetin sela-
metini düşünerek yapan ve başta A.
B.D olmak üzere dış güçlerin hiç bir 
baskısına boyun eğmeyen Erbakan 
Hocamız, 1974 yılında Başbakan 
Yardımcısı olarak Kıbrıs konusunda 

gereken adımları atmış, harekat 
planının yapılmasını sağlamış ve 
Başbakan Bülent Ecevit’i de ikna 
ederek Kıbrıs’ta akan kanı durdur-
mak üzere Kıbrıs Barış Harekatı’nın 
yapılması emrini Başbakan Bülent 
Ecevit’e vekalet ettiği sırada bizzat 
kendisi vermiştir. Merhum Erba-
kan Hocamızın harekat emri ile 20 
Temmuz 1974 sabahı saat 05.05’te 

ilk jetin havalanması ile başlayan 
harekat, başta Cenab-ı Allah’ın 
yardımı ve Mehmetçiğimizin üstün 
gayret ve cesareti ile hedeflerine 
ulaşmış ve Ağustos 1974’de yapı-
lan 2. Harekat ile de K.K.T.C.’nin 
bugünkü sınırlarına ulaşılmıştır. 
Artık Kıbrıs’ta bağımsız, Rum sal-
dırılarından kendini koruyan, kendi 
toprakları üzerinde huzur ve barış 

içinde yaşayan bir devletimiz bu-
lunmaktadır” dedi. 

KKTC VAZGEÇİLEMEZDİR
KKTC’nin hem Kıbrıslı Türkle-

rin, hem de Türkiye’nin güvenliği 
ve geleceği için vazgeçilemez bir 
unsur olduğunu ifade eden Kemen-
di, “20 Temmuz 1974 yılında veri-
len mücadele ne kadar kıymetli ve 
manevi açıdan önemli ise, bugün 

KKTC’nin bağımsızlığının muhafa-
za edilmesi ve uluslararası alanda 
tanınır hale gelmesi için verilecek 
mücadele de en az o kadar manevi 
olarak önemli ve kıymetlidir. Kıb-
rıs bizler için 5 bakımdan önemli 
ve vazgeçilmezdir; 1. Tarihi olarak 
Kıbrıs 5 asırdan beri İslam topra-
ğıdır. Asırlar boyunca şehit kanıyla 
sulanmış, şehitlerimizin emaneti 
bir topraktır.2. Kıbrıs Larnaka’da 
bulunan Hala Sultan Türbesi nede-
niyle bizlere Peygamberimiz SAV 
in emanetidir.3. Kıbrıs bulunduğu 
nokta itibariyle jeopolitik ve stra-
tejik bakımdan Türkiye’nin güven-
liği ve geleceği için hayati öneme 
sahiptir.4. Kıbrıs çevresinde Ak-
deniz’de bulunan yüz milyarlarca 
metreküp hidrokarbon ve doğal-
gaz rezervleri nedeniyle ekonomik 
bakımdan da vazgeçilmezdir. 5. 
Kıbrıs’ta şu anda olduğu gibi Müs-
lüman Türk askeri varlığının devam 

etmesi Siyonizm’in “Büyük İsrail 
Planı” için en önemli engellerden 
bir tanesidir” dedi. Kıbrıs için ge-
rekli adımlar bugünden sonra da 
atılması gerektiğini vurgulayan 
Kemendi, “Kıbrıs’ın önce İslam 
Ülkeleri tarafından tanınan bir dev-
let olması için gereken adımları 
atmak, Kıbrıs’ın maddi ve manevi 
açıdan kalkınması için gereken 
hamleleri başlatmak, Kıbrıs çevre-
sinde, Doğu Akdeniz havzasındaki 
doğal kaynaklara sahip çıkmak için 
gerekli adımları atmaktır. Özellikle 
Doğu Akdeniz’deki muhtemel deniz 
yetki alanlarında petrol ve doğalgaz 
arama çalışmalarında iyi sonuçlar 
elde edilmesi durumunda Türki-
ye’nin bölgenin enerji nakil pratiği-
ne ek olarak enerji üretim pratiğiyle 
de öne çıkacaktır. Böylece, Türkiye 
ile birlikte KKTC de kalkınmış bir 
ülke konumunda ulaşacaktır” diye 
konuştu.   n HABER MERKEZİ

Yücel Kemendi
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Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, 
Yalıhüyük Yaylası’nda konaklayan Sarı-
keçililer yörüklerini ziyaret etti. Ziyarette 
konuşan Koçer, Türk kültürünün temelini 
teşkil eden yörük kültürünün artık yok 
olmak üzerine olduğunu söyledi. Geçmişte 
yüzlerce olan yörük obalarının artık çok az 
kaldığını ifade eden Koçer, şunları kaydetti: 
“ Yörüklerimiz helal ve emeğiyle geçinen 
insanlardır. Bir sorunları olduklarında 
belediye olarak her zaman yanlarındayız. 
Şartlarınız zor ama buna rağmen şükrede-
biliyorsunuz. İşte bu sizin ne kadar vefalı, 
kanaatkar insanlar olduğunuzu gösterir. Bir 
geleneğin temsilcilerisiniz.”
n AA

Yalıhüyük ilçesinde Suğla arazisini ecri 
misil ile kullanan çiftçilere yönelik toplantı 
düzenlendi. Konya Defterdarlığı Milli Emlak 
Müdürlüğü yetkilileri Yalıhüyük’e gidip 
Suğla arazisini kullanma ve kiralama ko-
nulu toplantı düzenledi ve çiftçilerle görüş 
alışverişinde bulundu.  Yalıhüyük Belediye-
sinde gerçekleşen toplantıda, çiftçilerin ecri 
misil yolu ile kullandıkları Suğla arazisinde 
kiralama yöntemleri konuşuldu.  Projedeki 
hedefin ilk olarak arazi tesbiti, kişi tespiti ile 
başlayacağı ardından harita mühendisleri-
nin çalışmasından sonra da şekil alacağı öğ-
renildi.Toplantıya, Belediye Başkanı Hasan 
Koçer, meclis üyeleri, koruma başkanları, 
muhtarlar ve çiftçiler katıldı.
n AA

‘Yörüklerin her 
zaman yanındayız’

Çiftçilere kiralama 
yöntemi anlatıldı

Meram Belediyesi, daha temiz bir Meram için temizlik 
ve çevre koruma hizmetlerindeki kalite standartlarını artı-
rıyor. Yaz aylarıyla birlikte çöp konteynerlerinin dezenfekte 
çalışmasını sıklaştıran ekipler, pazar yerlerini de düzenli 
olarak ilaçlı su ile yıkıyor.  

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü ekipleri, daha temiz bir Meram için çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor. Özellikle yaz aylarındaki sıcak havalardan 
dolayı kötü kokuyu engellemek adına ilçe genelindeki yer 
altı ve yer üstü çöp konteynerlerinde dezenfekte çalışma-

larını sıklaştıran ekipler, kimyasal ürünlerle temizlik işlem-
lerini gerçekleştiriyorlar. Yıkama ve dezenfekte çalışmaları, 
nüfusun yoğun olduğu bölgelerde 15 gün aralıklarla diğer 
mahallelerde ise ayda bir olarak yapılıyor. 

Öte yandan ilçe genelinde kurulan kapalı ve açık pazar 
yerlerinde ekipler titizlikle çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. 
Düzenli şekilde dezenfekte çalışması gerçekleştirilen alan-
larda temizlik işlemlerinin ardından koku gidericiler kulla-
nılıyor.  
n HABER MERKEZİ 

‘Daha temiz bir Meram için çalışılıyor’

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun’un esnafla sabah buluş-
ması programları sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, Şadırvan bölgesindeki çarşı 
merkezi esnafıyla kahvaltı prog-
ramında biraraya geldi. Özaltun, 
sohbet ettiği esnafın taleplerini 
dinledi. Burada konuşan Özaltun, 
Beyşehir’de milletvekiliyle, bele-
diye başkanıyla, ilçe teşkilatıyla, 
kamu kurumlarıyla ve toplumun 
her kesimiyle birlik ve beraberliğin 
en üst seviyede olduğu bir dönemi 
yakaladıklarını belirterek, “Geçmiş-
te ‘Beyşehir biraraya gelemiyor’ 
eleştirisi vardı. Artık o dönem tarih 
oldu, gerilerde kaldı. Çok şükür bu-
günlerimize, ilçemizde iyi bir uyum 
süreci yakaladık. Dolayısıyla bu bir-
lik ve beraberlik, uyum süreci Bey-

şehir’imizin kazanımı oldu. İlçemize 
daha çok hizmet yapmamıza vesile 
oldu. İnşallah, bu birlik ve bera-
berliğimiz bundan sonra da devam 
edecek. Bu şekilde bizlere verilen 
bu destek ve katkılarla şehrimize, 
ilçemize hizmet etmeye devam 
edeceğiz” dedi. Beyşehir’e kazandı-
rılan Belediye hizmetlerinin yanısıra 
kamu yatırımlarından da bahseden 
Özaltun, hayata geçirilecek yeni hü-
kümet konağı projesinin müjdesini 
de verdi. Beyşehir Kaymakamı Yu-
suf Özdemir’in girişimleriyle ilçeye 
daha modern ve yeni bir hükümet 
konağı kazandırılacağını belirten 
Özaltun, “Şu anda proje ihalesi ya-
pılıyor. Ardından yapım ihalesi aşa-
masına gelecek. Bu dönemde bak-
tığımız zaman ilçemizde tüm resmi 
kurumlarımızın birçoğu yenilenmiş, 

tamamlanmış oluyor”dedi.
Özaltun, konuşmasında, Beyşe-

hir Belediyesi yatırımlarına da deği-
nirken, şehrin en büyük parkı olan 
göl kıyısındaki Vuslat Parkı’nda yü-
rütülen dönüşüm çalışmalarının de-
vam ettiğini belirterek, “Öğretme-
nevi karşısındaki park çalışmamız 
bitti. Çocuklarımız kullanmaya baş-
ladı. Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın 
yanındaki parkta da çalışmalar de-
vam ediyor. Bugüne kadar hizmet 
noktasında verdiğimiz bütün sözleri 
yerine getirdik.  Yeter mi, yetmez. 
Şu anda daha fazlasını yapmanın 
çaba ve gayreti içerisindeyiz.Gerek 
merkez, gerekse dış mahalleleri-
mizde muhtarlarımıza 5 yıl içerisin-
de yollarını tamamen kilitli parke ya 
da asfaltla kaplayacağımızın sözünü 
vermiştik. Bu sözümüzü de yerine 

getiriyoruz. 
4,5 yıllık süreçte geriye dönüp 

baktığımızda,gururla şunu söyle-
yebiliyoruz; Konya’nın 28 taşra il-
çesi içerisinde bu konuda yollarına 
en fazla asfalt döken, en fazla kilitli 
parke taşı döşeyen, mahallelerine 
en fazla park yapan bir ilçe Beledi-
yesi konumuna geldik. Bu konuda 
ilçemizde adeta bir hamle dönemi 
başlattık. Hedefimiz; her anlamda 
ilçemizi yeniden imar etmek, görü-
nümünü ve çehresini değiştirebil-
mek. Çok şükür bugüne kadar bu 
yolda epey bir mesafe kat ettiğimizi 
düşünüyorum.”ifadelerini kullandı.

Programa, Belediye meclis üye-
leri, AK Parti İlçe Teşkilatı mensup-
ları, belediyenin bazı birim müdür-
leri ile esnaflar katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Minibüse çarpan elektrikli 
bisiklet sürücüsü kaçtı

Hekimler sağlık çalışanlarına yapılan şiddete tepki gösterdi. Konya Tabip Odası Başka-
nı Dr. Seyit Karaca, “Bu tip olumsuz örnekleri hep beraber tedavi edeceğiz” dedi

‘Cezalar caydırıcı değil!’

Konya’daki hekimler, görev ba-
şındayken uğradığı saldırı sonrası 
ağır yaralanan Harran Üniversitesi 
Tıp Fakültesi hekimlerinden Dr. Ba-
hattin Ahmet Yalçın ve sağlık çalışan-
larına yapılan şiddete tepki gösterdi. 

Özel bir hastanenin bahçesinde 
düzenlenen basın açıklamasında ko-
nuşan Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca ve beraberindeki 
hekimler, Harran Üniversitesi Tıp 
Fakültesi hekimlerinden Dr. Bahattin 
Ahmet Yalçın’a yapılan saldırıya iliş-
kin saldırıyı kınadı. Dr. Karaca, sağlık 
hizmeti işinin zaman zaman hak et-
mediği muamelelerle karşılaştığını 
belirterek, “Sağlık hizmeti gibi zor 
bir işi büyük fedakarlıklarla yürüten 
sağlık ordusu, zaman zaman hiç hak 
etmediği muamelelerle karşılaşmak-
ta, maalesef ölümle sonuçlanan hadi-
seler yaşanmaktadır. Sağlık hizmetle-
rinden memnuniyet son yıllarda bu 
kadar arttıysa bunun en önemli etke-
ni hekimler başta olmak üzere sağlık 

ordusunun neferlerinin fedakarlığı-
dır. Hasta memnuniyetini, hekim ve 
sağlık çalışanlarının özverisi olmadan 
sadece fiziksel mekanlar ve modern 
cihazlar kesinlikle sağlayamaz. Zira 
hastayı hekimler ve beraber çalıştığı 
sağlık ekibi tedavi eder. Vatandaş-
larımızın önemli bir kısmını tenzih 
ederek, kendilerinden ricamız şudur 
ki; toplumsal rahatsızlıkların tedavisi 
hep birlikte toplumla beraber olur. Bu 
tip olumsuz örnekleri hep beraber te-
davi edeceğiz” dedi. 

“SAĞLIK BAKANLIĞINA DÜŞEN 
ÖNEMLİ GÖREVLER VAR” 

Dr. Karaca, hekimler ve sağlık 
sektörüne ilişkin saldırılarda Sağ-
lık Bakanlığına ve hükümete düşen 
önemli görevler olduğunu belirterek, 
verilen cezaların caydırıcı olmadığına 
dikkat çekti. Dr. Karaca, “Sağlıkta şid-
det konusunda, Sağlık Bakanlığımıza 
ve hükümete düşen önemli görevle-
rin olduğunu da belirtmek istiyoruz. 
Bu alanda yapılan çalışmalar elbette 

var. Ancak tekrarlayan vakalar da 
gösteriyor ki, cezalar caydırıcılıktan 
uzaktır. Tutukluluk ile yargılanmak 
başta olmak üzere, ceza alt limitleri-
nin artırılması gerekmektedir. Ayrıca 
yoğun acil servis ve klinik ortamların-
da gerekli güvenlik tedbirlerinin ar-
tırılması, fiziki güvenlik önlemlerinin 
alınması zaruret halini almıştır. Te-
levizyon dizileri vasıtasıyla bile sağ-
lıkçıya şiddetin özendirildiğine şahit 
olmaktayız. Bu kurumların hem ken-
dilerinin hem de bunları denetleyici 
kurumların, bu konuda hassas dav-
ranmaları gerektiğini düşünüyoruz. 
Dr. Filiz Demir gibi, anne babasını 
trafik kazasında kaybeden 33 günlük 
bebeği emziren hekim annelerimi-
zin, Samet Kuz gibi, acil müdahale 
için hastasını sırtında taşıyan sağlık 
çalışanlarımızın daha çok konuşul-
ması ve bu mesleğe saygı duyulma-
sını sağlayacak haberlerin daha çok 
yapılmasını arzu ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 

“HEKİMLİĞİN VE SAĞLIK 
UYGULAMALARININ İLK VE TEMEL 

İLKESİ ‘ÖNCE ZARAR VERMEMEK’TİR” 
Hastalar konusunda hekimlerin 

öncelikli temel ilkesinin önce zarar 
vermemek olduğunu ve bunun üze-
rine eğitim aldıklarını belirten Dr. 
Karaca, saldırıya uğrayan Harran 
üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimi Dr. 
Bahattin Ahmet Yalçın’a ve sağlık 
sektöründeki hekimlere geçmiş olsun 
dileklerini ileterek, “Hekimliğin ve 
sağlık uygulamalarının ilk ve temel 
ilkesi ‘önce zarar vermemek’tir. Has-
talarımız merak etmesinler, tüm sağ-
lık çalışanları bu duyarlılıkla hareket 
etmek üzerine eğitim alırlar. Son söz 
olarak bir kez daha saldırılarda vefat 
eden meslektaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın 
başta olmak üzere tüm yaralanan 
meslektaşlarımıza da geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. Temennimiz 
bu olayın son yaşanan olay olmasıdır” 
dedi.  n İHA 

Kulu ilçesinde minibüsle çar-
pışan elektrikli bisiklet sürücüsü, 
kaza yerini terk edip kaçtı. 

Kaza, Kulu-Otogar Kavşağın-
da meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre Özkan K. idaresindeki 34 
KP 4583 plakalı minibüs, kavşak-
ta seyir halindeyken henüz sü-
rücüsü belirlenemeyen elektrikli 
bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın 
etkisiyle devrilen elektrikli bi-

siklet sürücüsü kaza yerini terk 
edip kaçtı. Kaza sonrası sürücü 
ise durumu polise bildirdi. İhbar 
üzerine olay yerine gelen polis 
ekipleri inceleme yaptıktan sonra 
elektrikli bisikleti oto parka çekti. 
Kazandan sonra yaralı olup olma-
dığı bilinmeyen bisiklet sürücü-
nün tespit edilmesi için çalışma 
başlatıldı.
n İHA  

‘Hedefimiz ilçemizi yeniden imar etmek’

Oldukça önemli 
bir coğrafyada oldu-
ğumuzu vurgulayıp 
duruyoruz. Çünkü 
imtihanları ardı ardı-
na veriyoruz malesef. 
Türkiye tarihinin en 
önemli imtihanını 15 
Temmuzda vermiştik 
.Tamda yıl dönümüne 
müteakiben ADNAN 
OKTAR  ve kedicik 
leri sıkıştırıldı. Yeni hükümet ka-
rarlı her türlü terör unsuru ortadan 
kalkana kadar durmak yok. (heleki  
silah dini duygular ise genç neslin 
imanının asimile olmasına müsa-
de yok ) Herkes ADNAN Oktarla 
ılgili yazıp çiziyor yorum yapıyor. 
En çok kediciklerinden bahsedili-
yor (her zaman ki gibi gösterilmek 
istenen görülüyor).

      Gelinde hep birlikte  
gösterilen tablonun arkasını araya-
lım. Harun Yahya’dan başlayalım 
bilen bilir bilmeyen varsa da geç-
mişi şöyle bir karıştırdın bu zatın 
kitaplarına bir baksın derim. Erim 
teorisi çürüten kainat ve gezegen-
lerdeki  nizamı ile Allah’ın  birliğini 
ıspatlayan bir yazar göreceksiniz .

     Evet tek bir insan iki 
isim ve iki zihniyet bu zat için orta-
ya atılan bir çok efsane  var  hatta 
yahudilerin kaçırıp hipnoterapi 
yada biyolojik bir silahla etkileri 
altına aldıklarını iddia edenlerde 
var. Elbette biz iddialarımız da bu 
kadar ileri gitmeyecegiz ama ya-
hudileride yabana atmayacagız 
elbet. Üstat Necip Fazıl ın dediği 
gibi; Yahudiler mi dediniz? Onlar 
yumurtalarını pişirmek için dün-
yayı ateşe vermekten çekinmeyen 
lanetlilerdir. 

     İçinizden bana tepki 
gösterenleriniz olabilir, her lafının 
arkasında yahudiler var diye kı-
zanlarınızda olabilir ama bu böyle 

malesef. İsrail devle-
tinin kurucusu kabul 
edilen Thedoor Herzl 
‘i duymayanınız yok-
tur siyonizmin İsrail 
terör devletinin kuru-
cusu da ta kendisidir. 
Siyonizm örgütünün 
ilk toplantısına The-
door Herzl başkanlık 
eder gündem mad-
delerinden  bir tanesi 

kuşkusuz Osmanlı imparatorluğu  
ve Abdülhamid Handır. Thedoor 
‘’ün acı tecrübeleri vardır (bakınız 
Thedoor Herzl’ın günlükleri) sultan 
ikna olmaz teba ile arasında ki bağ 
kopartılamaz. Thedoor ‘’ün parlak 
bir fikri vardır dini duygular fark 
ettirilmeden sömürülecek  hakana 
karşı duran bir DİNİ çete oluşturu-
lacak ve Sultan dindar halkına sal-
dırıp kızıl sultan olacak!!! Bilmem 
senaryo size tanıdık geldi mi evet 
Fetö! Aramalar sonrası anlıyoruz 
ki ADNAN Oktarın dile getirdiği 
gibi masum bir kuruluş değiller-
miş. Yoksa din adamının silahlarla 
ne işi ola bilir ki? 

  Toparlarsak ADNAN 
Oktar İsrail e olan yakınlığı ile tanı-
nıyor anlatılan efsaneler gibi ada-
ma bi şeyler mi yaptılar yoksa ta 
başından beri planlı mıydı bilinmez 
ama şu kesin din adamı görünüm-
lü bir çok papazla karşı karşıyayız  
temizliyoruz elhamdülillah. Sırtı-
mıza kambur yüklenen bir çok olu-
şumdan kurtulduk , kurtulmaya da 
devam ediyoruz.

     15 Temmuzda yaşa-
dığımız acının aynını yaşamak 
istemiyoruz bu tür oluşumların 
örgütlerin bir an önce tespit edilip 
müdahale edilmesinden yanayız. 
Ve bu büyük oyunu kuranlar  tu-
zaklarınıza takılmadan kediciklerin 
masumiyetine kanmadan yolumu-
za devam ediyoruz .

HARUN YAHYA’DAN ADNAN OKTAR’A

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hekimlerinden Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddete tepki gösterildi.
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Beyşehir ilçesinde, alevlere tes-
lim olan ekinlerin ardından orman-
lık alana da sıçrayan yangın büyü-
meden söndürüldü. 

Edinilen bilgiye göre, Beyşe-
hir’in Avdancık Mahallesi Divane 
Kırı mevkisinde henüz bilinmeyen 
bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede 
büyüyerek bölgedeki buğday ekili 
arazilerde etkisini gösteren yangın 
daha sonra yanı başındaki ardıç ve 
çam ağaçlarının bulunduğu orman-
lık alana da sıçradı. Bölgedeki ekin 
sahiplerinin gökyüzünde yükselen 
dumanları görüp yangın ihbarında 
bulunması üzerine bölgeye Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığına ait itfaiye araçlarının 
yanı sıra Beyşehir Orman İşletme 
Müdürlüğünden de yangın söndür-
me arazözleri ile Beyşehir Belediye-
si’nden de çok sayıda iş makinesi 
sevk edildi. Ekili alanların sahipleri 
ile köylüler de traktörlerle söndür-
me çalışmalarına destek verirken, 
yangın bir süre sonra ormanlık 
alana sıçradı. Ekiplerin müdahale-
sinin ardından yangın, daha fazla 

büyümeden söndürüldü. Jandar-
ma ekipleri yangının çıkış nedenini 
araştırırken, bölgede 7-8 kişiye ait 
ekili alanda henüz hasat edilmemiş 
olan ekinlerin ve ormanlık alandaki 
bazı ağaçların yandığı, zarar tespit 
çalışmalarının ise sürdüğü öğre-
nildi. Yangında ekili alanları yanan 
vatandaşlar da büyük üzüntü ya-
şarken, bir yıllık emeklerinin boşa 

gittiğini belirtti. 
Avdancık Mahallesi Muhtarı 

Mehmet Gözeller, yangında 7-8 
kişiye ait ekili alandaki biçilmemiş 
buğdayın yandığını belirtirken, “En 
verimli arazilerimizdi. Yangının çı-
kış nedeni araştırılıyor” dedi. 

Mahalle sakinlerinden Makbule 
Kocaer, “Yangını dumanı görerek 
fark ettik. Burada yanan yerler ara-

sında ağabeyimin, akrabalarımın 
ve komşularımın da yeri var. Emek-
lerimiz gitti, çoluğa çocuğa ne yedi-
receğiz artık” diyerek üzüntüsünü 
dile getirdi. 

Yangında arazisinin zarar gör-
düğünü belirten İbrahim Çelik de, 
çok miktarda ekili alanın yangın so-
nucu kül olduğunu belirtti.
n İHA

İtfaiyeden uluslararası 
gece tatbikatı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle 
hayata geçirilen Uluslararası İtfaiye 
Eğitim Programının son gününde 
gece tatbikatı düzenlendi.  Sancak 
İtfaiye Merkezi’nde Konya Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiyesi, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekibi (UMKE) ve 112 ekipleri tara-
fından, Özbekistan’ın farklı şehirle-
rinden gelen itfaiyecilerle birlikte 
arama kurtarma, yangın, trafik 
kazası ve ilk yardım konularında 
teorik ve uygulamalı olarak gece 
tatbikatı gerçekleştirildi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbi-
tirici, Özbekistan’dan gelen itfaiye-
cilere yaklaşık 2 hafta süren eğitim 
programı düzenlediklerini belirte-
rek, eğitimleri gece operasyonuyla 
tamamladıklarını söyledi. İşbitirici, 

gece gerçekleştirilen tatbikatın 
örnek olmasını diledi. Özbekistan 
İtfaiye Genel Müdürlüğü Merkezi 
Başkanı Yarbay Nurcan Bekbaum 
ise, 12 günlük eğitim sürecinde 
yardımcı olan eğitimcilere, Konya 
İtfaiye Dairesi Başkanlığına ve di-
ğer paydaşlarına teşekkür etti. 

Yapılan konuşmaların ardın-
dan gece tatbikatına geçildi. İlk 
olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı 
Ekipleri tarafından, 5 katlı binada 
çıkan yangın söndürülerek, bina 
içerisinde bulunan yaralılar kur-
tarıldı. Deprem sırasında çöken 
binanın altında kalan vatandaşın 
AFAD ve UMKE ekipleri tarafın-
dan göçük altından kurtarılmasıyla 
tatbikat devam etti. Son tatbikatta 
ise, itfaiye ekipleri zamanla yarışa-
rak yanan aracı söndürdü. Büyük 
heyecana sahne olan tatbikatlar 
izleyenlerden ve Özbekistan’dan 
gelen katılımcılardan tam not aldı.
n İHA

Ağabeyiyle tartışan Suriye uyruklu bir şahıs, 8 aylık hamile yengesini bıçakladı. Abdulbasid El 
M., “Bana tokat atmasının ardından yanımda bulunan bıçağı yengeme doğru salladım” dedi 

Ağabeyiyle tartıştı 
yengesini öldürdü

Ağabeyiyle tartışan Suriye uy-
ruklu bir şahıs, 8 aylık hamile yen-
gesini bıçakladı. Ağır yaralanan 
hamile kadın karnındaki çocuğuyla 
birlikte hayatını kaybetti. 

Olay, gece saatlerinde merkez 
Karatay ilçesi Hasandedemescid 
Mahallesi Hatay Sokak üzerindeki 
müstakil evde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, kağıt toplayan Su-
riye uyruklu Abdulbasid El M. (25) 
evindeki hurda malzemelerini ağa-
beyi Ahmed El M.’nin (36) çaldığı id-
diası üzerine bu konuyu konuşmak 
için ağabeyinin evine eşiyle birlikte 
gitti. Abdulbasid El M., kapıyı açan 
ağabeyi ve yengesi ile tartışmaya 
başladı. Tartışma sırasında Abdul-
basid El M., 8 aylık hamile yengesi 
Amira Alyassouf’u (38) göğsünden 
bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Amira Alyassouf’a ilk 
müdahaleyi eşi ve komşuları yaptı. 
Ambulansla Konya Numune Has-
tanesine kaldırılan 5 çocuk annesi 
Amıra Alyassouf ile karnındaki 8 
aylık kız bebeği tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Annelerinin 
amcaları tarafından bıçaklanması-
na şahit olan 5 kardeş ise evlerinin 
önünde şoka girdi. Birbirine sarılan 
çocuklara annelerinin öldüğü söyle-
nemedi. 

Öte yandan Konya Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri kaçan şüpheli Abdulbasid El 
M.’yi kısa sürede yakalayarak gözal-
tına aldı. 

Abdulbasid El M.’nin polisteki 
ilk ifadesinde, “Ben kağıt toplayıcı-
lığı yapıyorum. Ağabeyim o bölgeye 
gelinceye kadar evimden bir şey ça-
lınmıyordu. Ancak son zamanlarda 

evimden eşyalarımı çaldığını fark 
ettim. Akşam eşimle birlikte ağabe-
yimin evine gittim. Kapıyı ağabeyim 
ve eşi açtı. Çaldıklarının parasını 

istedim. Daha sonra tartışma çıktı, 
yengem bana tokat atmasının ardın-
dan ben de yanımda bulunan bıçağı 
yengeme doğru salladım” şeklinde 

konuştu. Şüphelinin polisteki işlem-
lerin ardından adliyeye sevk edilece-
ği öğrenildi.
n İHA

Beyşehir’de ormanlık alan yandı

Kadınhanı ilçesinde, jandarma tarafından 
bir eve  düzenlenen operasyonda 13 kilo 
850 gram kubar esrar ile yaklaşık 4 bin 350 
kök hint keneviri ele geçirildi. Konya İl Jan-
darma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye 
bağlı Saçıkara Mahallesi’nde bir evde kene-
vir yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine 
Ali G.’ye ait eve, Atlantı Jandarma Karakol 
Komutanlığı’na bağlı ekipler ile birlikte ope-
rasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Ali G., 
ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutan-
lığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
n DHA

Karaman’da bir kişi işyerinin karşısında bu-
lunan parkta oturduğu sırada tartıştığı kişi-
ler tarafından bacağından bıçakla yaralandı. 
Olay, Külhan Mahallesi’ndeki Nusret Uysal 
Çocuk Parkında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, dövmecilik yapan Barış A. 
(34) işyerinin karşısındaki parkta otururken 
yanına gelen üç kişi ile dövme meselesi 
yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın 
biranda kavgaya dönüşmesi üzerine Barış 
A., parktakilerin gözü önünde sol bacağın-
dan bıçaklandı. Barış A. daha sonra gelen 
ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 
n İHA

Uyuşturucu
operasyonu

Parkta tartıştığı 
kişiler bıçakladı

Beyşehir ilçesinde, avda kullanımı yasak olan 38 bin 
metre misina ağı ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Bey-
şehir Gölü’nde 15 Haziran’da başlayan yeni av sezonunun 
açılması sonrasında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri denetim ve 
kontrollerini sıklaştırdı. Gölde boy limiti altında tatlı su ürü-
nü avcılığı yapılmasının önüne geçmek için mesai yapan 
denetim ekipleri, tatlı sulara açılan balıkçı teknelerini de-
netledi. Kontrolden geçirilen tekneleri inceleyen ve ölçüm 
yapan ekipler, ağ gözü açıklığı limitlerine uygun olmadığı 

belirlenen misina ağladı topladı. Göl üzerinde yapılan ara-
ma tarama faaliyetlerinde de tatlı sulara avlanmak üzere 
serildiği belirlenen yasak kapsamdaki ağlar ekiplerce top-
landı. Denetim ekipleri, su ürünleri kanununa muhalefet 
ederek yasak ağlarla avcılık yaptığı belirlenen balıkçı tek-
nelerinin sahiplerine idari para cezası uyguladı. Ekiplerce el 
konularak araçlara yüklenen yasak ağların yakılarak imha 
edileceği öğrenildi. Gölde avda kullanımı yasak olan misine 
ağlarına yönelik denetim ve kontrollerin bundan böyle de 
kesintisiz süreceği belirtildi. n İHA

Beyşehir’de yasak ağ elegeçirildi

Ağabeyiyle tartışan Suriye 
uyruklu bir şahıs, 8 aylık 
hamile yengesini bıçakladı. 
Ağır yaralanan hamile 
kadın karnındaki çocuğuyla 
birlikte hayatını kaybetti.
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TSK tarafından yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde 13-19 Temmuz’da gerçekleştirilen 
operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 43 terörist 
etkisiz hale getirildi

100 dönümlük ekili alan yandı

Genelkurmay Başkanlığından 
yapılan haftalık bilgilendirmeye 
göre, 13-19 Temmuz’da terör ör-
gütü PKK/KCK’nın barınma ala-
nı ve yurt içine geçiş güzergahı 
olarak kullandığı Şırnak, Mardin, 
Erzurum, Bingöl ile Irak’ın ku-
zeyinde yürütülen büyük ve orta 
çaplı operasyonlara aralıksız de-
vam edildi. Operasyonlarda, biri 
sözde lider kadroda olmak üzere 
43 terörist etkisiz hale getirildi, 39 
piyade tüfeği, bir makineli tüfek, 6 
tabanca, bir AT-4 (TAS) füze, bir 
RPG roketatar ve 26,3 kilogram 
patlayıcı ele geçirildi, 3 el yapımı 
patlayıcı imha edildi.

Operasyonlarda bir asker şehit 
oldu, 2 asker yaralandı.

YASA DIŞI GEÇİŞLE MÜCADELE
Yasa dışı geçişle mücadele 

kapsamında sınırlardan kaçak geç-
meye çalışan 6 bin 44 kişi yaka-
landı. Terör örgütü PKK/KCK’nın 
en önemli finans kaynaklarından 
kaçakçılık ve uyuşturucu ile müca-
deleye yönelik hudut hattında alı-
nan tedbirler ve yürütülen operas-
yonlar sonucu 344 kilogram kubar 
esrar, 138 bin kök kenevir, 450 lit-
re kaçak akaryakıt ve 107 bin 900 
paket kaçak sigara ele geçirildi.

SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ 
OPERASYONLAR

Zeytin Dalı Harekatı kapsa-
mında Kızılay, AFAD ve BM tara-
fından sağlanan insani yardımların 
bölgeye erişimi konusunda gerekli 
desteği veren TSK, Afrin’de haya-
tın normale dönmesi için çalışma-
lara devam etti.

Harekatın başlangıcından iti-

baren etkisiz hale getirilen terörist 
sayısı 4 bin 545 oldu.

Terör örgütü mensupları ile 
girilen çatışmalarda bugüne kadar 
54 asker şehit oldu, 240 asker ya-
ralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
Özgür Suriye Ordusu tarafından 
18 Mart itibarıyla kontrol altına 
alınan Afrin’de mayın ve el yapımı 
patlayıcı arama faaliyetleri sürdü-
rülürken harekat kapsamında bu-

güne kadar 251 mayın ve bin 325 
el yapımı patlayıcı imha edildi.
Daha önce mutabık kalınan Mün-
biç Yol Haritası ve Münbiç Güven-
lik Prensipleri doğrultusunda, Fırat 
Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç 
bölgesi arasında kalan hat üzerin-
de, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri 
tarafından 18 Haziran’dan bu yana 
16 bağımsız devriye faaliyeti icra 
edildi. Genelkurmaydan yapılan 

bilgilendirmede, gelecek dönemde 
Türkiye ile ABD Silahlı Kuvvetle-
ri tarafından sürdürülen iş birliği 
ve ortak çalışmalarla Münbiç’teki 
tüm terör örgütü mensuplarının 
bölgeyi terk etmesi ve bölgede 
Türkiye-ABD denetiminde, gü-
venlik ve istikrarın sağlanmasına 
yönelik faaliyetlere devam edilece-
ği bildirildi.
n AA

Beyşehir Ziraat Odası Başka-
nı Mustafa Ağralı, Beyşehir’e bağlı 
Avdancık Mahallesi’nde çıkan yan-
gında ekinleri yanan çiftçilerin tarım 
alanlarında incelemede bulundu.

Ağralı, Divane Kırı mevkisinde 
otluk alanda henüz belirlenemeyen 
bir nedenle çıkan yangının ardından 
alevlere teslim olan tarım alanlarını 
gezerek zarar gören çiftçilere geç-
miş olsun dileğinde bulundu. Ağralı, 
ziyaretinin ardından gazetecilere 
yaptığı açıklamada, ormanlık alana 
da sıçrayan ve ekiplerin müdahale-
siyle daha da genişlemeden kontrol 
altına alan yangınla ilgili olarak ta-
rım alanlarındaki zarar tespit çalış-
malarının sürdüğünü söyledi.

Bölgede ilk etapta yaklaşık 100 
dönümlük hasat edilmeye hazır 
buğday ekili alanın zarar gördüğü-

nü öngördüklerini ancak kesin zarar 
tespitinin yürütülecek çalışmaların 
ardından daha net ortaya çıkacağını 
aktaran Ağralı, şöyle konuştu: “Yan-
gın söndürme ekiplerinin yanısıra 
yangını duyarak bölgeye gelen çok 
sayıda çiftçilerimiz de traktörleriyle 
yaptığı mesaiyle alevlerinin kendi 
ekili alanlarına sıçramasını önle-
miştir. Böylece yangında daha fazla 
ekili alanın zarar görmesinin önüne 
geçilmiştir. Yangının çıkış nedenini 
güvenlik güçlerimiz halen araştırı-
yor. Ancak, yangının çıkışının otluk 
alanda yakılan ateşten kaynaklanmış 
olabileceği ihtimali üzerinde duruyo-
ruz. Çiftçimize büyük geçmiş olsun 
diyoruz. Devletimizin yangında zarar 
gören çiftçilerimize gerekli yardım 
elini uzatacağına inanıyoruz.”
n AA

19 gün sonra cesedi 
dağlık arazide bulundu

Kan bağışçılarına sertifika
ve madalya verildi 

Karaman’da 19 gündür kayıp 
olan şahsın dağlık arazide cese-
di bulundu. Polis, şahsın cinayete 
kurban gitmiş olabileceği ihtimali 
üzerinde dururken, olayla ilgili 5 
kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.  
Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki 
Hayati Canbulat, Abbas Mahalle-
si’ndeki ikametinden 1 Temmuz 
2018 Pazar günü ayrıldı. Canbu-
lat’ın evine tekrar dönmemesi 
üzerine telaşlanan ailesi durumu 
polise bildirdi.  Karaman Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi 
cinayet masası dedektifleri, Can-
bulat’ın aniden ortadan kaybolu-
şunu şüpheli bularak geniş çaplı 
soruşturma başlattı. Elde edilen 
bilgiler doğrultusunda Canbulat’ın 
izni süren ekipler, 19 gün sonra 
şahsın merkeze bağlı Elmadağı 
köyü yakınlarında dağlık arazide 
cansız bedenine ulaştı. Ekipler, 
vücudunda darp izlerine rastlanan 
Canbulat’ın cinayete kurban git-
miş olabileceği ihtimali üzerinde 
dururken, Cumhuriyet savcısının 
olay yerinde yaptığı incelemenin 

ardından yaşlı adamın cansız be-
deni kesin ölüm sebebinin belir-
lene bilmesi için otopsi yapılmak 
üzere Karaman Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 

Canbulat’ın aniden ortadan 
kaybolmasıyla ilgili olarak 5 kişi-
nin gözaltında olduğu ve çok yönlü 
soruşturmanın halen devam ettiği 
öğrenildi. n İHA

Beyşehir ilçesinde düzenlenen 
kan kampanyalara destek vererek 
düzenli olarak kan veren bağışçıla-
ra, düzenlenen törende sertifika ve 
madalyaları verildi. 

Türkiye Kızılay Derneği Beyşe-
hir Şubesi tarafından ilçe merke-
zinde çeşitli tarihlerde düzenlenen 
kan bağışı kampanyalarına destek 
vererek en az 10 kez kan bağışında 
bulunan vatandaşlar için ödül töre-
ni düzenlendi.  Beyşehir Belediyesi 
Sosyal Tesisleri’ndeki Taşköprü 
Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen 
törende konuşan Belediye Başka-
nı Murat Özaltun, acil kana ihtiyaç 
olduğu zamanlarda Türk Kızılayı 
tarafından düzenlenen bu tür kan 
bağışı kampanyalarının öneminin 
ortaya çıktığını söyledi. Başkan 
Özaltun, “Bir canı kurtaracak olan 

kan ancak bu yapılan bağışlarla 
bulunabiliyor. O yüzden, gönüllü 
kan bağışçılarımızın çok olması çok 
önemli, her şeyden çok kıymetli. 
Bu anlamda, Beyşehir’imizde de 
kan bağışı yapan vatandaşlarımız-
dan Allah razı olsun diyorum. Türk 
Kızılayımıza da yürüttüğü bu çalış-
malarından dolayı teşekkür ediyo-
rum.” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından ilçede çeşitli tarihlerde 
düzenlenen kan bağışı kampan-
yalarına destek vererek en az 10 
kez kan bağışında bulunduğu be-
lirlenen vatandaşlara sertifika ve 
madalyaları verildi. Türkiye Kızılay 
Derneği Beyşehir Şubesi Başkanı 
Nurettin Koçer ise, ilçede düzenle-
dikleri kampanyalara gösterdikleri 
yoğun ilgiden dolayı Beyşehirliler’e 
teşekkür etti. n AA

Yağış sonrası caddeler su altında kaldı
Konya’da etkili olan yağış sonrası 

bazı caddeler sular altında kalırken, 
caddede arızalanan bir minibüsün 
kepçe üzerindeki 3 kişi tarafından 
sudan çıkarılması ilginç görüntülere 
neden oldu. 

Şehir merkezinde saat 17.30 sı-
ralarında başlayan yağmur kısa sü-
rede etkisini artırdı. Yoğun yağmur 
sonrası merkez ilçelerde bazı cadde-
ler sular altında kaldı. Sular altında 
kalan caddelerde araçlar sürücüleri 
zorluk yaşadı. Bu sırada suların için-
de kalarak arıza yapan bir minibüs 
ise iş makinesinin kepçe kısmına 
binerek aracın yanına gelen 3 kişi 
tarafından itilmek suretiyle sudan 
çıkarıldı. Bir motosiklet ise sular ne-
deniyle arıza yaptı. Merkez Selçuklu 
ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde 
bulunan bazı sitelerinin bahçesi ve 
bodrumu su bastı. Yağmur suları-
nın apartmanların bodrum katına 
pencereden dolduğu anlar ilginç gö-
rüntülere neden oldu. Yağış sonrası 
bodrum katı suyla dolan bir apart-
man sakini ise 10 dakika süren yağış 
sonrası bu manzaranın ortaya çıktı-
ğını söyledi. Bodrumunu su basan 
başka bir apartman sakini Mevlüt 
Balcı ise, yağmurdan dolayı suların 
bodrumu bastığını ve eşyalarının 
kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.
n İHA

13-19 Temmuz’da gerçekleştirilen 
operasyonlarda bir asker şehit 

oldu, 2 asker yaralandı.
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MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK

KALIP USTALARI

. CNC OPERATÖRÜ

. TEMİZLEME BÖLÜMÜNDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFSIZ ELEMENLAR ARANMAKTADIR

ADAYLARIN ASKERLİK GÖREVİNİ 
TAMAMLAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPIACAKTIR.

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

www.hcb.com,tr

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

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

TEL: 0332 239 23 33

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

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

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

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

r VASIFSIZ PERSONELLER
Alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

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

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ PRİM+YEMEK+SSK

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

TEL: 0332 502 11 09

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

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

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

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

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.

Başvurular gizli tutulacaktır.

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

m LABORATUAR TEKNİKERİ
m GRANÜL MAKİNE 

OPERATÖRÜ
VE

m VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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Firmamız bünyesinde çalışmak üzere;

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

TEL : 0332 239 08 78

Müracaatlar RANDEVU ALINARAK şahsen yapılacaktır:

• Argon 
Kaynakçıları

• Gazaltı 
Kaynakçıları ve
• Satış tecrübesi olan 

Bay/ Bayan Makine 
Teknikeri 

alınacaktır.

Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesindeki işyerimiz için

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

TEL: 0332 239 23 33

3 Askerliğini yapmış,
3 Vardiyalı çalışabilecek,

3 Yetiştirilmek üzere,
3 1.750 TL + AGİ NET MAAŞLA 

(EN AZ 1.902 TL)

VASIFSIZ 
PERSONEL 

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

FEVZİ ARÇEK OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

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

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

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

Bay, MUHASEBE ELEMANI 
alınacaktır.

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

Firmamız bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

SERVİS+SSK+YEMEK

YETKİLİ: AHMET BEY
GSM : 0507 044 17 36

KAYNAKÇI
ALINACAKTIR

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
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 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak
No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

KAYNAKÇILAR
VE

MONTAJCILAR
 ALINACAKTIR.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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

Evrenköy Caddesi 1 Nolu Sokak No: 4 
Selçuklu / Konya 

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

CNC Operatörü
 • Torna, yatay ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

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

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

Depo Operatörü
  • Depo proseslerinde görev alabilecek.

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

Yemek, Çay ve 
Temizlik işlerine 

bakacak

BAYAN AŞÇI
ALINACAKTIR.

ADRES: MERAM YENİYOL CAD.
ARMAĞAN MAH. NO: 28

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.
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VASIFLI-VASIFSIZ
VE

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE
ELEMANLAR ALINACAKTIR.

KENTPLAZA AVM
KONYAPARK AVM

NOVADA AVM
ŞUBELERİMİZDE

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

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

İRTİBAT: TUNAHAN FİLİK
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
0553 469 19 86

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
İSTİHDAM EDİLMEK

ÜZERE

TEKNİK SERVİS
ELEMANI

ALINACAKTIR.

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

İLETİŞİM  İÇİN  MURAT ALTIN

0530 445 75 68

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

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

İRTİBAT TEL
GSM: 0533 032 05 52

TEL:   0332  503 01 00
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 

KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H 
KARATAY-KONYA

ELEMAN
ARANIYOR

• VASIFSIZ ELEMAN
• MONTAJ ELEMANI

• KAYNAKÇI
• PRESCİ

• CNC FREZECİ
• ÇAY VE TEMİZLİK ELEMANI

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

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

Tel : + 90  332 345 08 10

ELEMANLAR ARANIYOR

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ
444 5 158

Fabrikamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

PLASTİK 
ENJEKSİYON 

USTALARI
ALINACAKTIR.

Fabrikamız Konya Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Yolu Girişindedir

44 NUMARALI 2-3. Organize 
KAYACIK Otobüsleri Gelmektedir

3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
EVRENKÖY CADDESİ NO: 5  SELÇUKLU/KONYA

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.
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Kobisan 2  Sanayi Sitesi’nde bulunan  ve “Ağır Vasıta 
Yedek Parça İmalatı” yapan fabrikamıza, 

İMALAT BÖLÜMÜ İÇİN
•	 ENDÜSTRİ	MÜHENDİSİ,	
•	 İŞLEME	MERKEZİ	OPERATÖRÜ,
•	 CNC	TORNA	OPERATÖRÜ,
•	 EKSANTRİK	PRES	USTASI
•	 DÖKÜM	ÜRÜNLERE	TESVİYE	İŞLEMİ	
YAPABİLECEK	PERSONELLER	
ALINACAKTIR.

DEPO BÖLÜMÜ İÇİN
•	 PAKETLEME,		MONTAJ,	SEVKİYAT	
PERSONELİ	ALINACAKTIR.

Otogar, Cumhuriyet, Fetih Caddesi, Aydınlık Evler 
civarına servis imkanımız vardır.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MH. 10758. SOKAK KOBİSAN 2 
SAN. SİT.  NO:7 / C – 7 /D  KARATAY KONYA 
TEL : 0332 342 3563

TÜRSAB Konya Yöre Temsil Kurulu 
yapılan genel kurulla belirlendi. Yapı-
lan seçim sonucu TÜRSAB Konya Şube 
Başkanı Özdal Karahan oldu.  TÜRSAB 
Konya Şubesi toplantı salonunda gerçek-
leştirilen genel kurul öncesi teşekkür ko-
nuşması yapan önceki dönem TÜRSAB 
Konya Şube Başkanı Kazım Yanar; “Beş 
yıldır Konyalı acentalarımıza hizmet et-
meye çalışıyoruz, görevimiz boyunca bu 
camiada sizin gibi değerli insanları temsil 
etmeye çalışmaktan hep onur duydum, 
bu güne kadar birlikte çalıştığım tüm 
yönetim kurulu arkadaşlarıma ve me-

sai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm 
personelimize teşekkür ediyorum” dedi. 
TÜRSAB Konya Şube Başkanı olarak 
seçilen Özdal Karahan da, tüm üyelere 
teşekkür ederek, önceki başkan ve yöne-
tim kuruluna teşekkür ederken Bayrağı 
aldıkları yerden dalgalandırmaya devam 
edeceklerini ve Yönetim kurulu ile birlik-
te Konya Bölge Acentalarını alınlarının 
akı ile temsil edeceklerini söyledi.   

TÜRSAB Konya Yöre Temsil Kurulu 
Başkanı ve Üyeleri şöyle; 

Asil Yönetim.
1-Özdal Karahan (Konsey turizm)

2-Arif Kavak (Bedirhan turizm)
3-Mesut Yalçın (Yalçınhan turizm)
4-Murat Sarıkaya (Lupo Tour)
5-S. İbrahim Durmuş (Otel Bahçesi 

tur)
Yedek
1-Aydın Şahiner (Almula Tur)
2-Tuba Durmaz (Lanse tur)
3-Ümmü Gülsün Taşdemir (Sehade 

Turizm)
4-Ekrem Çeçen (Çeçenoğlu Turizm)
5-Ahmet Büyükırmak (Saithan tu-

rizm)
n HABER MERKEZİ

TÜRSAB Konya’da yeni dönem

Karaman’da trafikten çekilen 
minibüslerin konduğu boş arsa-
da kuru otların tutuşması sonucu 
başlayan yangında bir minibüs 
tamamen yanarak kullanılamaz 
hale gelirken, diğer minibüsler de 
alevlerden dolayı kısmen hasar 
gördü. Olay, Çeltek Mahallesi Guf-
rani Caddesi üzerinde bulunan boş 
arsada meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, yaş ömrünü tamam-
ladığı için trafikten çekilen 4 yolcu 
minibüsünün bulunduğu arsadaki 
kuru otlar, henüz bilinmeyen bir 
nedenle tutuştu. Alevler otların 
kuru olması nedeniyle bir anda 
tüm arsayı sararken, bunun üzeri-
ne itfaiyeden yardım istendi. Olay 
yerine gelen 3 itfaiye aracı yangına 
müdahale etti. Yangında arsanın 
ortasında bulunan ve alevlerin ara-
sında kalan bir minibüs tamamen 
yanarak kullanılamaz hale gelir-
ken, diğer minibüsler ise kısmen 
zarar gördü. İtfaiyenin 1 saatlik ça-
lışması sonucu yangın kontrol altı-
na alınarak tamamen söndürüldü.
n İHA

Minibüs 
yangında
tamamen 
yandı 



21 TEMMUZ 2018 15HABER

Başkan Hançerli’den engellilere müjde
Türkiye  Sakatlar Derneği Kon-

ya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ve 
Dernek Üyeleri, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’yi ziyaret 
etti.Türkiye Sakatlar Derneği Konya 
Şube Başkanı Ahmet Mıhçı gerçek-
leştirilen ziyarette, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye Der-
nek Üyeleri ve tüm engelliler adına 
yapılabilecekler ile ilgili görüş ve 
önerilerini iletti. Başkan Hançerli’ye 
engellilere vermiş olduğu destekler-
den dolayı teşekkür eden Sakatlar 
Derneği Konya Şube Başkanı Ah-
met Mıhçı, Karatay Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği birçok hizmette en-
gellilerin rahatlıkla kullanabileceği 
alanların oluşturulmasının örnek bir 
davranış olduğunu dile getirdi. 

“BAŞKANIMIZ BİZLERİ 
HİÇ YALNIZ BIRAKMADI”

Dernek Başkanı Mıhçı “2004 

yılında Sayın Başkanımız Mehmet 
Hançerli Bey’in göreve gelmesi ile 
birlikte biz engelliler için yeni bir 
dönem başlamıştır. Yıllardır ev-
lerinden çıkmayan engelliler için 
parklar yapan ihtiyaç sahiplerine 
akülü engelli araçları hediye eden, 
bizi asla yalnız bırakmayan Başkan 
Hançerli’ye ve akülü engelli araçla-
rını ihtiyaç sahipleri için temin eden 
Hollanda Konya Kültür ve Dayanış-
ma Vakfı’na teşekkürlerimi sunuyo-
rum” dedi.

BAŞKAN MEHMET 
HANÇERLİ’DEN MÜJDE 

Yapılan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Hançerli ise engelli vatandaşlara 
yardım hususunda önemli yol kat 
edildiğini, ülkede engelli-engelsiz 
ayrımının ciddi ölçüde azaldığını, 
engellilerin iş yaşamında ve sosyal 

yaşamda aktif olduğunu vurguladı. 
Toplumun her kesimine kesintisiz 
hizmet vermeyi amaçladıklarını 
söyleyen Başkan Mehmet Hançerli; 
“sosyal belediyecilik faaliyetlerine 

aralıksız devam eden Belediyemiz, 
bu kapsamda engellilere yöne-
lik çalışmalarına devam ediyor. 
2004’ten beri engellilere yönelik 
her türlü desteği verip onların tak-

dirini kazanan Belediyemiz; 2016 
yılında  78, 2017 yılında ise 81 
adet engelli aracı dağıttı.  Yakın bir 
zamanda yine Hollanda Konya Kül-
tür ve Dayanışma Vakfı ile işbirliği 

içinde 160 adet akülü araç ve 30 
adet tekerlekli sandalye dağıtmayı 
planlıyoruz” diyerek müjde verdi. 
Engelli vatandaşların her zaman 
yanında olduğunu belirten Başkan 
Mehmet Hançerli, “Allah’ın bizlere 
vermiş olduğu hayat hepimiz için 
bir sınav. Hepimiz farklı şekillerde 
imtihan oluyoruz. Önemli olan bu 
imtihanları verirken birbirimize 
destek vermemizdir. Biz maddi 
ve manevi her zaman engelli kar-
deşlerimizin yanındayız. Konya’da 
olan gurbetçi vatandaşlarla ortak 
bir hareket yaparak engelli aracı 
dağıtımı yapıyoruz. Araç dağıtımı 
yaparken adaleti gözetecek şekilde 
davranıyoruz. Engelli kardeşlerimi-
zin hayatın her türlü alanına daha 
fazla katılmalarını önemsiyoruz” 
ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay,  Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, esnaf ve vatandaşla buluştu

‘Şehrimiz gün geçtikçe 
çok daha güzelleşecek’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları 
kapsamında Zafer Sanayi Camii’nde 
esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları 
kapsamında Zafer Sanayi esnafıyla 
buluştu. 

HER DAİM HALKIMIZLA İÇ İÇEYİZ 
Zafer Sanayi Camii’nde Cuma 

namazı sonrası esnaflar ve vatandaş-
larla sohbet eden AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, her daim halkın için-
de, milletin isteklerine önem veren 
bir anlayışı benimsediklerini, Cuma 

Buluşmalarının da bu anlamda çok 
güzel bir gelenek haline geldiğini be-
lirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. 

ŞEHRİMİZ GÜN 
GEÇTİKÇE GÜZELLEŞECEK 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Bu-
luşmaları ile hem bölgedeki vatan-
daşlar ve esnaflarla bir araya gelerek 
hasbihal ettiklerini hem de istek ve 
önerileri dinlediklerini belirterek, 

“Hemşehrilerimizin dua ve destek-
leri, bizlerin de gayretleriyle şehrimiz 
gün geçtikçe çok daha güzelleşecek, 
güçlenecek” dedi. Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da 
Cuma Buluşmaları ile her hafta ilçede 
ikamet eden vatandaşlarla bir araya 
gelme fırsatı bulduklarını vurgulaya-
rak, böylece hem istişare geleneğini 
sürdürdüklerini hem de hizmetlerin 
bereketlendiğini ifade etti.
n HABER MERKEZİ

‘Öğrenciler staj ve çalışma imkânı buluyor’
Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üni-
versitesi’nden 700 kilometre uzak-
lıkta Türkiye’nin güneybatıdaki en 
uç noktasında, Selçuk Üniversitesi 
adına yürütülen ve orada Selçuk 
Üniversitesi’ni temsil eden Knidos 
Kazı ve Araştırma Başkanlığı’nı 
ziyaret ederek hem çalışmaları ye-
rinde gördü hem de merkezden çok 
uzaktaki öğrenci ve öğretim üyele-
riyle buluştu. Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Knidos Kazı ve Araştırma Başkan-
lığı’nı incelemelerde bulunarak, 
“Küçük Tiyatro” bloklardan bir ta-
nesinin işlenmesine de katkıda bu-
lundu. Rektör Şahin, öğrenci ve öğ-
retim üyelerine kazı ve restorasyon 
çalışmalarında başarılar ve kolaylık-
lar diledi. Knidos Kazı ve Araştırma 
çalışmaları hakkında bilgi veren Sel-
çuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ertekin M. 
Doksanaltı, “Türkiye’nin güneybatı-
daki en uç noktasında yer alan Kni-
dos Antik Kenti günümüzde Muğla 
iline bağlı Datça ilçesi sınırları için-
dedir. Datça Yarımadası’nın en uç 
noktasındaki Antik Kent, modern 
haritalarda Ege ve Akdeniz’ini bir-
birinden ayrıldığı diğer bir ifadeyle 
birleştiği nokta Antik Kent’te yak-

laşık 150 yıl öncesinde İngilizlerle 
başlayan kazı çalışmalarına, uzun 
bir aradan sonra Amerikalı bir ekip 
tarafından devam edilmiş. Knidos 
Ören Yeri’ndeki ilk Türk kazılarına 
ise T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü adına, Selçuk Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Ramazan Özgan 
tarafından 1987 yılında başlan-
mış. 2006 yılına kadar devam edip 
2006-2011 yılları arasında ara veri-
len çalışmalara yeniden başlanılma-
sı 2012 yılında olmuştur” dedi. 

2012 yılından itibaren Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü adına Selçuk Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ertekin M. Doksanaltı başkanlı-
ğında yürütülen çalışmalarda çoğu 
yerli olmak üzere birçok bilim insanı 
görev alıyor. Arkeolog, antropolog, 
mimar, biyolog, epigraf, tarih ve 
sanat tarihçilerden oluşan, Türki-
ye’nin ve dünyanın farklı üniversite-
lerinden 50 bilim insanı çalışmaları 
yürütüyor. Ayrıca buna ek olarak 
yine çoğunluğunu Selçuk Üniver-

sitesi öğrencilerinin oluşturduğu 
yaklaşık 60 öğrenci her yıl staj ve 
çalışma imkânı buluyor. Öğrenciler 
için bir eğitim yuvası olan Knidos 
Kazı ve Araştırmaları gerçekleştiri-
len projeler sayesinde öğrencilikleri 
biten mezunlara da iş imkânı sunu-
yor. Yalnızca kazı çalışmaları değil, 
önemli restorasyon projelerinin de-
vam ettiği antik kentte çoğunluğu 
Selçuk Üniversitesi mezunlarından 
oluşan arkeolog, restoratör ve mi-
marlar istihdam ediliyor.
n HABER MERKEZİ

Bedelli askerlik 
ile ilgili bekleyen sa-
yısının 1 milyon 250 
bin kişinin üzerinde 
olduğu söyleniyor. 
Özellikle iş ve mes-
leki düzenlerini sağ-
lamış, eğitimlerini ve 
kariyer planlarını de-
vam ettirenlerin be-
delli askerliği tercih 
ettikleri görülüyor. 
25 yaş ve 15 bin TL öngörüsüy-
le beraber 28 günlük askerlik 
hizmeti sosyal medyada çokça 
eleştirilen bir konu oldu.

Elbette devletin ve TSK’nın 
ihtiyaçları doğrultusunda bir dü-
zenleme yapılacak. Ancak bura-
da gençlerin bizlere ilettikleri ta-
leplerini dile getirmek istiyorum.

Bedelli askerlik müjdesi 
bekleyen birçok genç, zaten altı 
ay yapılan askerlik süresinin 

çalıştıkları işyerin-
den ayrılmamak 
için bedelli askerli-
ği tercih ettiklerini, 
28 günlük askerlik 
süresinin zorlayıcı 
olacağını, özellikle 
28 günlük askerlik 
süresince bedelli 
askerlik nedeniyle iş 
ve istihdam düzen-
lerinin bozulacağını 

belirtiyorlar.
Bir önceki bedelli askerlikte 

fiilen askere gidilmeden askerlik 
yapılmış sayılmıştı.

Belki yine bu yönde ihtiyaç-
ları karşılamak üzere ya fiilen 
askere gidilmeden askerlik ya-
pılmış sayılması ya da uzaktan 
eğitim veya hafta sonlarında en 
yakın askeri birlikte temel eğiti-
mi alabilecek şekilde bir düzen-
leme düşünülebilir.

GENÇLER NE İSTİYOR

Denetimli Serbestlik hükümlü-
leri gelir getirici istihdam projeleri 
kapsamında “Süt inekçiliği” mes-
leğini edinebilecek. Konya Çalışma 
ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Müdürlü-
ğünce kabul edilen 9 proje ile hü-
kümlülerin meslek edinmelerine 
yönelik gelir getirici bir istihdam 
sağlanıyor. Denetimli Serbestlik 
hükümlüleri “süt inekçiliği” proje-
si ile meslek edinebilecek. Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Koru-
ma Kurulu Başkanı Bestami Tez-
can başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda, hükümlülerin meslek 
edinmelerine yönelik gelir getiri-
ci istihdam konusunda Denetimli 
Serbestlik Müdür Yardımcısı Meh-
met Ali Öztaylan projeler hakkında 
bilgi verdi. İş bulma konusunda 
zorluk çeken eski hükümlü ve de-
netimli serbestlik hükümlülerine 
verilen desteğin önemine vurgu 
yapan Öztaylan, projeler kapsa-
mında eski hükümlülerin hem 
kendi işlerini kurma hem de ailele-
rinin geçimine katkı sağlamalarına 
imkan sunulacağını söyledi. Bu tür 
projeler ile eski hükümlülerin top-

luma kazandırılacağını ifade eden 
Öztaylan, ayrıca süt ve et üreti-
mi ile yöre ekonomisine de katkı 
sağlanacağını belirtti. Söz konusu 
projelerden 4 tanesi “Süt İnekçili-
ği” alanında olup, 5 Denetimli Ser-
bestlik hükümlüsüne toplam 12 
adet holstein ve simental ırkı süt 
ineği ile 30 adet damızlık koyun 
teslim edildi. Haziran ayında baş-
layan proje yaklaşık 3 yıl sürecek. 
Toplam 217 bin TL bütçeye sahip 
projeler kapsamında teslim edilen 
hayvanlara proje sahipleri tarafın-
dan tarım sigortaları yaptırılacak. 
Hayvanların yavruları ve sütlerini 
satarak yem ve benzeri giderlerini 
karşılayabilecek olan eski hüküm-
lüler üçüncü yılın sonunda proje 
konusu hayvanların tamamen sa-
hibi olacak. 

Koruma Kurulu Üyesi, Büsan 
Organize Sanayi Bölge Başkanı 
İbrahim Azman’ın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda Konya 
Cumhuriyet Başsavcı vekili Tuncer 
Çetin ile Cumhuriyet savcısı Bekir 
Sıtkı Yıldırım’da hazır bulundu.
n İHA

Hükümlüler süt inekçiliği 
mesleğini yapabilecek

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT
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Çınar Baharat’ın Sahipleri

Servet ve Mustafa 
ÇAY’ın

 

babaları

Sinan ÇAY’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Çınar Baharat firma sahipleri Servet ve Mustafa Çay’ın babaları Sinan Çay 84 
yaşında hayatını kaybetti. Merhum Sinan Çay Cuma namazına müteakip kılınan 

cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığına defnedildi

Çay ailesinin acı günü

‘Bildiğiniz İsrail’in sonu geldi’

Çınar Baharat firma sahipleri Ser-
vet ve Mustafa Çay’ın babaları Sinan 
Çay 84 yaşında hayatını kaybetti. Mer-
hum Sinan Çay’ın cenazesi dün Cuma 
namazına müteakip Hocacihan Me-
zarlığı yanındaki imam hatip camin-

den kılınan cenaze namazının ardın-
dan Hocacihan Mezarlığına defnedildi. 
Merhum Sinan Çay  2 erkek çocuk 
babasıydı. Çay ailesini acı günlerinde 
dostları sevenleri ve yakınları yalnız bı-
rakmadı. Cenazeye katılanların taziye 

dileklerini kabul eden Çay ailesi, vefat 
eden yakınlarının mezarı başında dua 
etti. Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Sinan Çay’a Allah’tan rahmet, Çay ai-
lesine sabırlar ve başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İsrail meclisinde dün kabul 
edilen “Yahudi ulus devlet” ya-
sası ülkede tartışmalara yol açtı. 

Haaretz gazetesinde Brad-
ley Burston tarafından kaleme 
alınan makalede, “Bildiğiniz 
İsrail’in sonu geldi, teşek-
kürler Netanyahu” başlığıyla 
meclis tarafından kabul edilen 
Yahudi ulus devlet yasası eleş-
tirildi. 

Yasanın İsrail’de eşitliği 
ve demokrasinin hükümlerini 
ortadan kaldırdığını belirten 
Burston, Arapçayı resmi dil ol-
maktan çıkaran ve İsrail vatandaşı 
Filistinlilerin haklarına büyük darbe 
vuracağı düşünülen yasanın İsra-
il’i ırkçı bir yöne doğru ilerlettiğini 
yazdı. 

Tartışmalı yasaya bir tepki de 
eski İsrail Dışişleri Bakanı ve Siyo-
nist Birlik bloku milletvekili Tzipi Li-
vni’den geldi. 

Yasanın İsrail’in yerine Baş-
bakan Binyamin Netanyahu’nun 

çıkarlarını koruduğunu dile 
getiren Livni, koalisyon millet-
vekillerine yasada değişiklikler 
yapılarak meclisten büyük ço-
ğunluğun kabulüyle geçmesini 
önerdiğini ancak söz konusu 
önerinin milletvekilleri tarafın-
dan “Netanyahu istiyor” diye-
rek reddedildiğini söyledi. 

Livni, Netanyahu’nun bu 
yasa sayesinde insanlara ken-
disinin daha fazla milliyetçi ol-
duğunu göstermek istediğini 
belirterek, “Netanyahu bu ya-
sadan ne kazanmayı düşünü-

yor?” diyerek başbakanı eleştirdi. 
Yahudi ulus devlet yasası dün İs-

rail meclisinde 62 evet, 55 hayır oyu 
alarak çok az bir destekle geçmişti.
n AA

Almanya Başbakanı Merkel, NSU terör örgütünün işlediği cinayetleri ‘’Almanya tarihinde çok 
kara bir leke’’ olarak niteledi ve “O nedenle bunu kapanmayan bir konu olarak niteliyorum” dedi

Merkel: Bu, Almanya 
tarihinde kara bir lekedir

Almanya Başbakanı Angela 
Merkel, Federal Basın Merkezi’nde 
düzenlenen geleneksel yaz dönemi 
basın toplantısında Münih Eyalet 
Yüksek Mahkemesinde tamamla-
nan NSU davasına ilişkin görüşle-
rinin sorulması üzerine gerekli ce-
zaların verildiğini ancak konunun 
kapanmayacağını söyledi.

NSU’nun ortaya çıkmasının ar-
dından güvenlik birimlerinin çalış-
ma yöntemlerinde değişikliğe gidil-
diğini aktaran Merkel, ‘’Biz birçok 
şey yaptık ancak ben yapmaya de-
vam edeceğim. O nedenle bunu ka-
panmayan bir konu olarak niteliyo-
rum.’’ dedi. Merkel, temel sorunun 
ilgili birimlerin teröristlerin yaptık-
larını önceden haber alamaması ol-
duğuna dikkati çekerek, ‘’O nedenle 
bu, Almanya tarihinde çok kara bir 
lekedir.’’ diye konuştu.

NSU tarafından öldürülenlerin 
yakınlarının toplumda NSU tartış-
masının devam etmesini istemeye 
hakları olduğunu dile getiren Mer-
kel, ailelerin duygusal durumunu 

anladığını ve dava sü-
recinin acıyı ortadan 
kaldırıp her şeyi daha 
güzel yapmayacağını 
vurguladı.

“Görevim, tüm 
olayların aydınlatılması 
için güvenlik birimleri-
nin koordineli çalışma-
sını sağlamak.” diyen 
Merkel, güvenlik bi-
rimlerinin böyle bir olayın yeniden 
yaşanmaması için çalışmalarını 
sürdüreceğini kaydetti. Yaşanan 

kötü tecrübeden gerekli 
derslerin çıkarıldığını sa-
vunan Merkel, sürecin 
kapanmadığını ve de-
vam edeceğini yineledi.

NSU DAVASI 
Almanya’da 2000-

2007 yılları arasında 8’i 
Türk 10 kişiyi öldürmek, 
2 bombalı saldırı ve 15 
banka soygunu düzen-

lemekle suçlanan NSU terör örgütü, 
4 Kasım 2011’de tesadüf sonucu 
ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden 

Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 
Kasım 2011’de bir banka soygunu-
nun ardından saklandıkları karavan-
da ölü bulunmuş ve intihar ettikleri 
öne sürülmüştü. NSU üyelerinin 
son kullandıkları hücre evini ateşe 
verdikten birkaç gün sonra polise 
teslim olan Beate Zschaepe, NSU 
terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 
yargılanmıştı. Münih Eyalet Yüksek 
Mahkemesi’nde 2013’ten bu yana 
görülen dava 11 Temmuz’da sonuç-
lanmış ve Zschaepe ömür boyu hap-
se mahkum edilmişti. n AA

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin 
Ahmed el-Useymin, “Yasa; ırkçı, 
geçersiz ve gayrimeşrudur. Filistinli 
Müslümanların ve Hristiyanların ta-
rihi haklarını görmezden gelmekte-
dir.” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İs-
rail meclisinin “Yahudi ulus devlet” 
yasasını kabul etmesini kınayarak, 
yasanın geçersiz ve ırkçı olduğunu 
açıkladı. İİT’den yapılan yazılı açık-
lamaya göre, İİT Genel Sekreteri 
Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İsrail 
meclisinin kabul ettiği “Yahudi ulus 
devlet” yasasının, uluslararası toplu-
mun iradesine, yasalarına ve meşru 
kararlarına açıkça bir meydan oku-
mayı temsil ettiğini dile getirdi. Ge-
nel Sekreter Useymin, “Yasa; ırkçı, 
geçersiz ve gayrimeşrudur. Filistinli 
Müslümanların ve Hristiyanların 

tarihi haklarını görmezden gelmek-
tedir.” ifadesini kullandı. Useymin, 
yasanın, İsrail’in Filistin halkının 
varlığını, tarihini ve uluslararası 
meşru kararların tanıdığı haklarını 
inkar etme ve yerleşim düşünce-
si ile etnik temizlik üzerine kurulu 
politikalarının bir uzantısı olduğunu 
kaydetti.

İİT Genel Sekreteri Useymin, 
uluslararası topluma, ırkçı diye nite-
lendirdiği yasayı reddetme ve kına-
manın yanı sıra İsrail’in iki devletli 
çözümü baltalayacak tüm ırkçı po-
litikalarına karşı koyma çağrısında 
bulundu. “Yahudi ulus devlet” yasa 
tasarısına ilişkin oylama dün sabah 
erken saatlerde yapılarak, 55 “ha-
yır” oyuna karşılık 62 “evet” oyuyla 
meclisten geçmişti.
n AA

ISESCO’dan Yahudi ulus 
devlet yasasına tepki

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür 
Organizasyonu (ISESCO), İsrail 
meclisinin Yahudi ulus devlet ya-
sasını kabul etmesini kınadı. 

ISESCO’dan yapılan yazılı açık-
lamada, İsrail meclisinin Yahudi 
ulus devlet yasasını kabul etmesi 
kınanarak, yasanın geçersiz ve ırk-
çı olduğu belirtildi.

“Yasa, Filistin halkına kar-
şı savaş ilanıdır. Filistin halkının 
varlığını ve topraklarındaki meşru 
haklarını inkar etmektir” denilen 
açıklamada, uluslararası topluma, 
bu ırkçı yasayı kabul etmeme çağ-
rısında bulunuldu.  Yasa tasarısına 
ilişkin oylama dün sabah erken sa-
atlerde yapılarak, 55 “hayır” oyuna 
karşılık 62 “evet” oyuyla meclisten 
geçmişti. 

YAHUDİ ULUS DEVLET 
YASASI NE GETİRİYOR? 

İsrail meclisinde çok az bir oy 
farkıyla kabul edilen Yahudi Ulus 
Devlet yasası, iki farklı vatandaş 
modeli öngörüyor. Buna göre, 8 
milyonu aşkın nüfuslu ülkenin 
yüzde 20’den fazlasını oluşturan 
Arapların ikinci sınıf vatandaş ko-
numuna düşeceği belirtiliyor. 

Hâlihazırda uygulamada var 
olduğu belirtilen ayrımcı politika-
ları hükme bağladığı eleştirileri yö-
neltilen yasayla, Arapça resmi dil 
olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi 
dili İbranice oldu. Bununla birlikte 
yasanın en çok tepki çeken diğer 
maddeleri arasında şu hükümler 
yer alıyor: 

Ülkede kendi kaderini tayin 
etme hakkı sadece Yahudilere ait-
tir, İsrail dünyadaki tüm Yahudile-
rin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki 
tüm Yahudilerin İsrail’e dönme 
hakkı vardır, Yahudilerin dini gün-
leri resmi tatil sayılacaktır ve İsra-
il’in başkenti Kudüs’tür. 

Yasada, “İsrail, tüm dünyadaki 
Yahudilerin tarihi ana vatanıdır.” 
denilerek Filistinlilerin bu topraklar 
üzerindeki tarihi varlığı ve hakları-
nın da görmezden gelinmiş olduğu 
dile getiriliyor. 

İsrail, dünyanın değişik bölge-
lerinde bulunan Yahudileri İsrail’e 
gelip yerleşmeye teşvik ederken, 
1948’de vatanlarından sürdüğü 
Filistinlilere geri dönme hakkını ta-
nımayı ise reddediyor.
n AA

İİT’den ‘Yahudi ulus devlet’ yasasına kınama

Angela Merkel
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Kiralamaya talep arttı, araç sıkıntısı başladı!
Yaz aylarının gelmesi ile birlik-

te araç kiralamaya talep arttı. Araç 
kiralama firmaları araç bulmakta 
zorluk çekerken, bunun sebebini ise 
otomotiv sektöründe ki fiyatların ar-
tışına bağladı. Son dönemlerde sıfır 
araç fiyatların da ki artışlar ve yüksek 
faiz oranları kiralama firmalarını zor 
durumda bıraktı. Gurbetçilerin yaz 
aylarında Türkiye’ye gelmesinden 
dolayı kiralamaya talebin bir hayli 
fazla olduğunu dile getiren firma-
lar, araç olmamasından dolayı tale-
be karşılık veremediklerini belirtti. 
Açıklamalarda bulunan EFC Otomo-
tiv ve Rent a Car İşletme Sahibi Er-
kan Pektaş, “Otomotiv sektörünün 
hurda teşviki ile canlanması sonu-
cu araç fiyatların da yüksek artışlar 
meydana geldi. Bundan dolayı araç 
almakta zorluk çekiyoruz” dedi. 
“GURBETÇİLERİN ARAÇ KİRALAMAYA 

TALEBİ FAZLA”
Ramazan Ayı’nın ardından araç 

kiralamaya olan taleplerin arttığını 
dile getiren EFC Otomotiv ve Rent 

a Car İşletme Sahibi Erkan Pektaş,-
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Kon-
ya, Ramazan ayını yaşayan bir şehir. 
Dolayısıyla Ramazan ayında işleri-
mizde yavaşlama oldu. Ama yaz se-
zonu olduğu için hareketlilik oluyor. 
Gurbetçi vatandaşlar yaz mevsi-
minde Türkiye’ye dönüş yaptıkları 
için tatillerini burada geçiriyorlar ve 
araç kiralıyorlar. Şuanda elimizde hiç 
araç yok. Bütün araçlarımız çalışıyor.
Bundan dolayı yerli olan müşteri-
lerimize araç veremiyoruz. Düğün 
gibi organizasyonlardan dolayı yerli 
müşteriler de araç talebinde bulu-
nuyor. Şuanda kısa çıkışlı araç ki-
ralaması yapmamaya gayret ediyo-
ruz. Araç kiralama fiyatları ise 120 
TL’den başlıyor. Tabi kış sezonun 
da bu fiyatlar biraz daha düşmekte. 
Sigorta şirketleri ile anlaşmalarımız 
var.Asisst, Tur Asisst gibi asistans 
firmaları ile anlaşmalarımız devam 
ediyor. Buda yaklaşık 25 tane kas-
ko sigorta firmasını kapsıyor. Dosya 
düştüğü zaman kazalı aracın yerine 

başka bir araba teslim ediyoruz.”
“ARAÇ BULMAKTA GÜÇLÜK 

ÇEKİYORUZ”
Araç fiyatlarında ki artışlardan 

dolayı, araç bulmakta zorluk çektik-
lerini de dile getiren Pektaş, “Kon-
ya’da geçen seneye oranla bu sene 
araç sayısında da sorun var. Oto-
motiv sektörünün hurda teşviki ile 
canlanması sonucu araç fiyatların 
da yüksek artışlar meydana geldi. 
Bizler için de 1 yaş ve üzeri araçla-
rı çalıştırmak çok iyi değil. Çünkü 
masrafı çok oluyor. Sıfır araç almak 
bizim için daha mantıklı. Bundan 
dolayı faiz oranlarının düşmesini is-
tiyoruz. Araç alımlarını kredi ile yap-
tığımız için faiz oranları bizleri etkili-
yor. Otomotiv sektörü de insanoğlu 
var olduğu sürece kesinlikle ölmez. 
Ancak sektörün önüne de engeller 
koyulmamalıdır” diye konuştu. 

“60 TL’YE KİRALANAN ARAÇLAR 
ŞUAN 120 TL”

Emir Otomobil Kiralama İşletme 
Sahibi Furkan Altuner ise araç fiyat-

larının yüksekliğinden dolayı sorun 
yaşadıklarını belirterek ifadelerine şu 
şekilde yer verdi: “Araç kiralama ile 
birlikte aynı zamanda sigortaya ika-
me araç veriyoruz.  Örneğin; aracı-
nız kaza yaptığı zaman kasko da size 
aracınız yokken araç temin ediyor. 
Bu yeni aracıda bizden alıyor. Yaz 
günlerinde de gurbetçi müşterileri-

mize araç tedariki sağlıyoruz. Ben 10 
yıldır bu işi yapıyorum. 2010 yılında 
20 bin TL’ye aldığımız bir aracı şuan 
80 bin TL civarında alıyoruz. Daha 
önceden 60-70 TL’ye araç kirala-
yabiliyorduk şuan minimum rakam 
120 TL.  Aylık olarak da minimum 3 
bin TL’den aşağıya araç yok.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

2018 yılının ilk yarısında, pro-
testo edilen toplam 434 bin adet 
senedin parasal tutarı 7 milyar TL 
oldu. Geçen yılın aynı dönemine 
göre protesto edilen senet adedi 
yüzde 6 oranında azalırken, senet 
tutarı yüzde 16 arttı. 

Türkiye Bankalar Birliği Risk 

Merkezi’nin paylaştığı verilere 
göre 2018 yılının ilk yarısında, 
protesto edilen toplam 434 bin 
adet senedin parasal tutarı 7 
milyar TL oldu. Geçen yılın aynı 
dönemine göre protesto edilen 
senet adedi yüzde 6 oranında 
azalırken, senet tutarı yüzde 16 

arttı. 
İL BAZINDA PROTESTO EDİLEN 

SENETLER 
Yılın ilk altı ayında, adet olarak 

en fazla senedin protesto edildiği 
ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, 
Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar 
olarak, Türkiye genelinde protes-

to edilen senetlerin yüzde 31’ini 
İstanbul ilindekiler oluştururken, 
bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 
5 ileİzmir, yüzde 4 ile Konya ve 
Bursa izledi. Protesto edilen senet 
tutarının en düşük olduğu iller ise 
Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.
n İHA 

Haziran ayında 5 bin 
599 şirket kuruldu

Kurulan şirket ve kooperatif 
sayısı haziran ayında 5 bin 599 
oldu. Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB), haziran ayına 
ilişkin kurulan ve kapanan şirket 
istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, haziranda kurulan 
şirket sayısı, bir önceki aya göre 
yüzde 32,67 azalarak 5 bin 514 
olurken, gerçek kişi ticari işletme 
sayısı yüzde 40,6, kurulan koope-
ratif sayısı yüzde 20,56 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şir-
ket sayısında bir önceki aya göre 
yüzde 16,47, kapanan gerçek kişi 
ticari işletme sayısında yüzde 
22,06, kapanan kooperatif sayı-
sında yüzde 4,76 artış gerçekleş-
ti.

Haziranda geçen yılın aynı 
ayına göre kurulan şirket sayısı 
yüzde 7,36, kooperatif sayısı yüz-
de 2,3, gerçek kişi ticari işletme 
sayısı yüzde 37,26 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket 
sayısı 2017’nin aynı ayına göre 
yüzde 32,48, gerçek kişi tica-
ri işletme sayısı yüzde 23,14 ve 
kapanan kooperatif sayısı yüzde 
31,25 geriledi. 

Kurulan şirket sayısı hazi-
randa bir önceki aya göre yüzde 
32,67 azalarak 5 bin 514 oldu. 
Aynı dönemde kapanan şirket 
sayısı yüzde 16,47 artarak 686 
olarak gerçekleşti.

Gümüşhane’de şirket kurul-
madı

Söz konusu ayda kurulan 
toplam 5 bin 599 şirket ve koo-
peratifin yüzde 83,64’ü limited 
şirketler, yüzde 14,84’ü anonim 
şirketler, yüzde 1,52’si ise ko-
operatiflerden oluştu. Şirket ve 
kooperatiflerin yüzde 40,35’i 
İstanbul, yüzde 9,86’sı Ankara, 
yüzde 6,3’ü de İzmir’de kuruldu. 

Bu ayda Gümüşhane’de şirket 
kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan toplam şir-
ket ve kooperatiflerin bin 890’ı 
ticaret, 721’i imalat, 692’si inşa-
at sektöründe yer aldı.

Haziranda kurulan gerçek 
kişi ticari işletmelerinin ise 715’i 
toptan ve perakende ticaret, mo-
torlu taşıtların ve motosikletlerin 
onarımı, 465’i inşaat, 233’ü ima-
lat sektöründe faaliyet göstere-
cek. Geçen ay kurulan kooperatif 
sayısı ise 85 olarak belirlendi.

Kapanan şirket ve kooperatif-
lerin 256’sı toptan ve perakende 
ticaret, motorlu taşıtların ve mo-
tosikletlerin onarımı, 124’ü inşa-
at, 76’sı da imalat sektöründe yer 
alıyordu. Kapanan gerçek kişi ti-
cari işletmelerinin 532’sinin top-
tan ve perakende ticaret, motorlu 
taşıtların ve motosikletlerin ona-
rımı, 184’ünün inşaat, 107’sinin 
imalat sektöründe olduğu görül-
dü. 

Yabancı ortak sermayeli şir-
ketler

Geçen ay 888 yabancı ortak 
sermayeli şirket faaliyete geçti. 
Bu şirketlerin 105’i İran, 104’ü 
Suriye ortaklı kuruldu. Kurulan 
yabancı ortak sermayeli şirket-
lerin 88’i anonim, 800’ü limited 
şirket statüsünde faaliyete baş-
ladı. Bu şirketlerin 806’sı belirli 
bir mala tahsis edilmemiş ma-
ğazalardaki toptan ticaret, 424’ü 
ikamet amaçlı olan veya olmayan 
binaların inşaatı ve 377’si gay-
rimenkul acenteleri sektöründe 
kuruldu.

Söz konusu şirketlerin toplam 
sermayelerinin yüzde 78,99’unu 
yabancı sermayeli ortak payı 
oluşturdu.
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, tadilatlarda ortaya çıkan molozların kolayca berta-
raf edilmesini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için hidrolik sistemle 

çalışan 1 adet çift kollu vinç ve 5 ton kapasiteli 5 adet konteyneri hizmete aldı

Büyükşehir’den Moloz 
atıklarına hızlı çözüm

Temizlik ve hijyen konusunda 
önemli çalışmalar yürüten Konya 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Başkan-
lığı, şehrin daha temiz ve güzel 
olması, inşaat atıklarının gelişi-
güzel yerlere atılmaması önle-
mek amacıyla önemli çalışmalar 
yürütüyor. Ev ya da iş yerlerinde 
yapılan tadilatlardan sonra ortaya 
çıkan atıkların sokakları kirletme-
sini önlemek için vatandaşların 
işlerini kolaylaştıran önlemler alı-
nıyor. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi sokaklarda kısa süreli de olsa 
moloz atıklarının görüntü kirliliği 

oluşturmaması için randevulu ve 
konteynerli moloz toplama sis-
temini de başlattı. Bu sistemle 
evinde tadilat yapacak vatandaş-
lar önceden randevu alıp, evleri-
nin önüne bırakılan konteynere 
moloz çuvallarını koyuyor, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 
vinçli sistemle kaldırılarak kam-
yon arkasına yerleştirilen kontey-
neri alıp moloz döküm alanlarına 
taşıyor.
MOLOZ TOPLAMA SİSTEMİ DAHA 

KOLAY VE SAĞLIKLI OLMASI 
HEDEFLENİYOR 

Konu ile ilgili Büyükşehir Be-

lediyesinden yapılan açıklamada, 
“ Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak hidrolik sistemle çalışan 1 
adet çift kollu vinç ve 5 ton ka-
pasiteli 5 adet konteyneri vatan-
daşlarımızın hizmetine sunduk. 
Randevu sistemiyle ücretli olarak 
yürütülen uygulamada, tadilat 
atığı olan vatandaşlar Büyükşehir 
Belediyesi web sitesi üzerinden 
online olarak veya doğrudan be-
lediyeye müracaat ederek 2018 
yılı tarifesi 100 TL olan ücretle-
rini ödeyerek, kapılarının önüne 
moloz toplama konteyneri talep 
edilebilir. Bu sisteme göre, vatan-

daşlarımızın, moloz atıklarını kon-
teynere kendilerinin yüklemesi 
ve moloz içerisinde plastik, cam, 
tahta, yaş ve kuru meyve- sebze 
atıkları olmamasına dikkat etme-
leri gerekiyor. 2013 yılından bu 
yana kapıdan moloz alımı ile de-
vam eden moloz toplama hizme-
tinin, bu şekilde çok daha kolay ve 
sağlıklı hale gelmesi hedefleniyor. 
Küçük çaplı inşaat atığı bulunan 
vatandaşlarımız, konu hakkında 
detaylı bilgi alabilmek için 22 11 
666 nolu ‘’Alo Moloz Hattı’nı ara-
yabilirler” ifadeleri kullanıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Protesto edilen senet sayısı azaldı

EFC Otomotiv ve Rent a Car İşletme 
Sahibi Erkan Pektaş

Emir Otomobil Kiralama İşletme Sahibi 
Furkan Altuner

Konya Büyükşehir Belediyesi sokaklarda kısa süreli de olsa moloz atıklarının görüntü kirliliği oluşturmaması için randevulu ve konteynerli moloz toplama sistemini de başlattı.
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Demir Grup Sivasspor, yeni sezon çalışmaları 
kapsamında Azerbaycan’ın Sebail takımıyla yaptığı 
hazırlık maçını 2-1 kazandı. Yeni sezon ikinci etap 
kamp çalışmalarını Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde 
sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ikinci hazır-
lık maçında Azerbaycan ekibi Sebail ile karşılaştı. Ser-
gio Rochet, Paul Papp, Carl Medjani, Vitaly Dyakov, 
Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Delvin N’Dinga, Robinho, 
Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Arouna Kone 11’i 
ile sahaya çıkan kırmızı-beyazlılar, maçı 2-1 kazanma-
yı başardı. Sivasspor’un gollerini Mert Hakan Yandaş 
ve Emre Kılınç atarken, Sebail’in tek golünü ise ikinci 
yarıda penaltıdan Agabala Ramazanov kaydetti.   n İHA

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile oynadığı hazırlık 
maçında iki sakat oyuncu verdi. Daha önce Adem Bü-
yük’ün kaburgasını kırması üzerine kamptan ayrıldığı 
sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor ile oynanan hazırlık 
maçında da Eren Tozlu ve Ahmet İldiz sakatlık geçir-
di. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alanyaspor ile 
hazırlık maçı oynayan Malatya temsilcisi, Eren Tozlu 
ve Ahmet İldiz’in sakatlığıyla büyük şok yaşadı. Müsa-
bakada sakatlanan iki oyuncuya da ilk müdahale saha 
içerisinde yapılırken, sağlık ekibinin tespitine göre 
Eren’in dizinden, Ahmet’in ise kaburgasından ciddi şe-
kilde sakatlandıkları öğrenildi. Henüz Adem Büyük’ün 
sakatlık şokunu üzerinden atamayan sarı-kırmızılılarda 
Eren Tozlu ve Ahmet İldiz’in de sakatlık yaşaması mo-
ralleri bozdu. İki oyuncunun da sakatlıklarının ne dere-
ce ciddi olduğunun çekilecek MR ve röntgen sonucuna 
göre belli olacağını ifade edildi.   n İHA

Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 
Trabzonspor, taktik çalıştı. Bordo-mavililerin ant-
renmanında Teknik Direktör Ünal Karaman, tempo 
isteğini güzel olduğunu oyuncularına aktarırken, bas-
kıda bütünlük sağlamaları gerektiğini vurguladı. Trab-
zonspor yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında 
dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
İstanbul’da ameliyat olan Burak Yılmaz, milli takım 
kampında bulunan Abdülkadir ve sakatlıkları bulunan 
Muhammet Beşir, Yüksel Şişman ve Castillo katılma-
dı. Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yapı-
lan çalışmada, bordo-mavililerde ısınmanın ardından 
taktik ağırlıklı çalışmalara yer verilirken, son bölümde 
ise serbest vuruş çalışması gerçekleştirildi. Bu arada 
çift kale maç sırasında savunma oyuncusu sıkıntısı çe-
ken Teknik Direktör Ünal Karaman bir takımda Hüseyin 
Türkmen ve Mustafa Akbaş’ı oynatırken, diğer takımda 
ise kaleciler Esteban ve Furkan’ı stoperde görevlendir-
di. 
n İHA

Sivasspor, hazırlık 
maçında kazandı

Yeni Malatyaspor’da 
iki sakatlık daha

Trabzonspor 
taktik çalıştı

En değerlisi Visca!
Medipol Başakşehir’in Boşnak futbolcusu Edin Visca, her geçen sezon üzerine 
koyarak devam ettiği başarılı performansıyla adeta değerine değer kattı. 28 ya-

şındaki oyuncunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 10 milyon Euro 
Medipol Başakşehir forması altında yedinci sezo-

nunu geçiren ve görev aldığı her dönemde takımını sırt-
layan isimlerin başında gelen Edin Visca, kariyerinin 
zirvesine ulaşmış durumda. Geride kalan 2017-2018 
sezonunda turuncu-lacivertlilerin şampiyonluk yarışın-
daki kilit ismi olmayı başaran ve toplamda 43 maçta 
14 gol, 17 asistlik bir performans sergileyen Visca, 
özellikle yaptığı asistlerle Avrupa’nın önemli yıldızları-
nın önünde yer almıştı. Boşnak futbolcu, çizdiği bu yük-
selen grafikle değerini de katladı. Başakşehir’in Spor 
Toto Süper Lig’e yeniden ‘merhaba’ dediği 2014-2015 
sezonunda 3 milyon Euro’luk bir piyasa değerine sahip 
olan başarılı orta saha, o tarihten bu yana bonservis fi-
yatını 3 kattan fazla arttırarak tam 10 milyon Euro yaptı. 

BAŞAKŞEHİR’İN EN DEĞERLİSİ 
Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın değişilmezleri 

arasında yer alan Edin Visca, Medipol Başakşehir Fut-
bol Kulübü’nün de en değerli oyuncusu konumunda. 
Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro ile bu 
alanda zirvede yer alan tecrübeli futbolcuyu 4’er milyon 
Euro ile Arda Turan ve Riad Bajic takip ediyor. 

Şu anda turuncu-lacivertlilerin adeta göz bebeği 
olan Visca için Avrupa’dan ve Türkiye’den birçok kulüp 
Başakşehir’in kapısını çalıyor. Olası bir transfer duru-
munda takımına büyük bir maddi kaynak sağlayacak 
olan Bosna-Hersekli yıldız, şimdilik kulübüyle yola de-
vam edecekmiş gibi duruyor. 

SÜPER LİG’DE İLK 5’E GİRDİ 
Geçtiğimiz sezon yaptığı 16 asistle ligin asist kra-

lı unvanının sahibi olan Visca, aynı zamanda Süper 
Lig’in en değerli futbolcuları arasında da ilk 5’te yer 
alıyor. 12’şer milyon Euro ile Yusuf Yazıcı, Giuliano ve 
Vida’yı 10 milyon Euro ile Visca ve Galatasaray’ın yeni 
transferi Onyekuru takip ediyor. 

Geçen sezonki performans istatistiklerine baktığı-
mızda turuncu-lacivertli futbolcu, ilk üç sırada yer alan 
söz konusu oyuncuların hepsinden daha fazla asist yap-
mış durumda. Visca, skor üretmede ise 15 gollü Giulia-
no’nun sadece bir gol gerisinde bulunuyor. 

BOSNA-HERSEK’İN KIYMETLİLERİ ARASINDA 
Edin Visca, Süper Lig’in yanı sıra ülkesi Bos-

na-Hersek’in de en kıymetli futbolcuları arasında. 28 
yaşındaki oyuncu, Bosna Milli Takımı’nda beraber top 
koşturduğu ve Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynayan 
takım arkadaşlarıyla birlikte Boşnak futbolunun değeri-
ni arttıran isimlerin içinde yer alıyor. 

Juventus’un başarılı orta sahası Pjanic, 65 milyon 
Euro ile Boşnakların piyasa değeri en yüksek futbolcusu 
olarak dikkat çekiyor. Bu futbolcuyu 25 milyon Euro ile 
Roma’nın 32 yaşındaki forveti Edin Dzeko takip ediyor. 
Arsenal’in 25 yaşındaki sol beki Kolasinac 18 milyon 
Euro ile üçüncü sırada yer alırken, Medipol Başakşe-
hirli Visca ise 10 milyon Euro ile ülkesinin en değerli 
dördüncü futbolcusu. 
n İHA

Göztepe kalede özüne dönüyor
Yeni sezon hazırlıklarına Hollanda’da 

devam eden Göztepe’de kaleciler Günay 
Güvenç ve Yavuz Aygün ile yolların ayrıl-
masının ardından Beto’nun arkasını altya-
pıdan yetişen Göktuğ Bakırbaş ve Eren Bi-
len bekleyecek. Türk futbol tarihine damga 
vurmuş ve ‘Moskova Panteri’ lakabıyla anı-
lan Ali Artuner’in kulübü Göztepe, bu sezon 
kalede öze dönüş kararı aldı. Geçen sezon 
kadroya katılan Beto’yu takımda tutan sa-
rı-kırmızılılar, Portekizli eldivenin arkasını 
altyapısından yetiştirdiği isimlere emanet 
etmeyi planlıyor. Son 2 sezonda kadroda 
yer alan Günay Güvenç ile sözleşme ye-
nilemeyen, Yavuz Aygün’ü ise Hollanda 
kampına götürmeyen İzmir temsilcisinde, 
altyapı patentli Göktuğ Bakırbaş ile Eren 
Bilen forma mücadelesi verecek. 

BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEK 
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından ye-

tişen Göktuğ Bakırbaş, Göztepe 2016-2017 

sezonunda Süper Lig’e çıktığında Günay’ın 
ardından ikinci kaleci konumunda yer alı-
yordu. Süper Lig’de Beto’nun takıma ka-
tılmasıyla üçüncü kaleci olan 22 yaşındaki 
eldiven, tecrübe kazanması için geçtiğimiz 
sezonu Grandmedical Manisaspor’da kira-
lık olarak geçirdi. Manisa ekibinde göster-
diği performansla sarı-kırmızılı forma için 
hazır olduğu mesajını veren Bakırbaş, ka-
leci olmasına rağmen geçen yıl bir de gol 
atarak dikkatleri üzerine çekti. 

2015-2016 sezonundan bu yana A Ta-
kım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan 
18 yaşındaki Eren Bilen’den de beklentiler 
bir hayli yüksek. Dönemin Göztepe Teknik 
Direktörü Önder Özen’in, “Kendi yaş grup-
ları içerisinde Avrupa’nın en iyilerinden’ 
diye tanımladığı Eren, büyük bir sürpriz 
olmaması halinde bu sezon üçüncü kaleci 
olarak kadroda kendisine yer bulacak. 

AKIL HOCALARI BETO 

Göztepe’nin altyapıdan yetiştirdiği ve 
ilerleyen yıllarda formayı emanet etmeyi 
planladığı Göktuğ Bakırbaş ile Eren Bilen’in 
en büyük şanslarından biri ise hiç şüphe-
siz Beto olacak. Geçtiğimiz günlerde eren 

2018 Dünya Kupası’nda Portekiz kadrosun-
da kendine yer bulan 36’lık kaleci, genç 
file bekçilerinin en büyük rol modeli olarak 
göze çarpıyor. 
n İHA

Avustralya formasıyla Dünya Kupa-
sı’nda mücadele eden Bursasporlu Aziz 
Behich, sonucun kendileri için bekledik-
leri gibi olmamasına rağmen yine de 
güzel bir turnuva geçirdiklerini belirterek, 
“Önümüzde Asya Kupası var. 2015’te ka-
zanmıştık, umarım yine kazanırız. İnşal-
lah bir Dünya Kupası daha görebilirim” 
dedi. 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 
ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonka-
rahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda, 
Avustralya formasıyla Dünya Kupası’n-
da mücadele eden sol bek oyuncusu 
Aziz Behich, kulübün resmi televizyo-
nuna açıklamalarda bulundu. Kendisi 
için uzun bir sezon olduğunu ifade eden 
Behich, “Dünya Kupası bir futbolcu için 
en yüksek seviye. Dünya Kupası’nda 

oynamak çocukluk hayalimdi, bunu ba-
şardım. Bizim için kısa oldu, daha fazla 
gidebileceğimizi düşünüyordum ama 
maalesef olmadı. Her zaman kendimi 
geliştirmeye ve takımıma katkı sağla-
maya çalışıyorum. Benim için geçen 
yıl iyi bir sezon oldu. Bursaspor olarak 
her zaman üst seviyelerde olmalıyız. Bu 
sene inşallah sezona iyi bir şekilde hazır 
oluruz” dedi. 
“İNŞALLAH BİR DÜNYA KUPASI DAHA 

GÖREBİLİRİM” 
Dünya Kupası’nın ortamının güzel 

olduğunu dile getiren Aziz, “İyi çalıştık, 
çok iyi oyuncularımız vardı ama sonucu 
beklediğimiz gibi değildi. İlk maçta biraz 
şanssızdık, ikinci maçta berabere kaldık. 
Yine de güzel bir turnuvaydı. Önümüzde 
Asya Kupası var. 2015’te kazanmıştık, 

umarım yine kazanırız. İnşallah bir Dün-
ya Kupası daha görebilirim” diye konuş-
tu. 
“UMARIM ÇOK GÜZEL BİR SENE OLUR” 

Uzun yıllardır Bursaspor forması 
giydiğini hatırlatan Behich, “İlk geldiğim 
günden itibaren Bursaspor, aile kulübü 
gibi diyebilirim. Bu sene de hiçbir şey 
değişmedi, arkadaşlıklar güzel oldu-
ğunda saha içine de bunu yansıtıyoruz. 
Umarım çok güzel bir sene olur. Benim 
oyun anlayışım daha çok atak üzerine. 
Yeni hocalarımız geldi, onların sistemi-
ne uymak lazım. Onlar bizi en iyi şekilde 
çalıştırıyor. Ben her sene yaptıklarımın 
üstüne koymaya çalışıyorum bu sene de 
öyle olacak” dedi. 

“SAMET HOCADAN ÇOK ŞEY 
ÖĞRENEBİLİRLER” 

Her sene altyapıdan çok yetenekli 
genç oyuncuların geldiğini ifade eden 
Aziz Behich, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Biz onlara yardımcı oluyoruz, bu 
kamp onlar için çok önemli. Oynama-
salar bile ortamı görmeleri iyi oluyor. 
Samet hoca gibi bir hoca başlarında ve 
ondan çok şey öğrenebilirler. Her zaman 
Bursaspor’un altyapısı yüksek yerlere ge-
liyor ve inşallah böyle devam eder.” Ta-
raftarların maçlarda hep yanlarında 
olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, 
“Taraftarlarımızın iki sezondur çok zorluk 
çektiklerini biliyorum. Bizi bırakmadılar, 
maçlarda hep yanımızda oldular. Bize 
ekstra enerji veriyorlar, inanıyorum ki bu 
sezon da taraftarlarımız bizi yalnız bırak-
mayacak” şeklinde konuştu. 
n İHA

Aziz Behich: İnşallah bir Dünya Kupası daha görebilirim
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2018-2019 sezo-
nu katılım başvuruları tamamlandı. Spor Toto BAL’da 
bu sezon oynama hakkı olan 160 takımdan 151’inin 
başvurusu kabul edildi. BAL’a Konya’dan 3 takım katı-
lacak. Katılacak takımların 93’ü geçen sezon Spor Toto 
BAL’da yer alan takımlardan, 51’i yerel liglerden Spor 
Toto BAL’a yükselen takımlardan, 7’si ise geçen sezon 
TFF 3.Lig’den düşen takımlardan oluşuyor. 23 Tem-
muz - 03 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 1. Saha 
Denetimi ile 08-27 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak 
2.Saha Denetiminden sonra, gruplandırma ve statünün 
açıklanması sonrası, Eylül başında grup kuraları çekile-
cek. Müsabakalar 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başla-
yacak. Sarayönü Belediyespor, Akşehirspor ve Karapı-
nar Belediyespor, BAL’da Konya’yı temsil edecek.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları tüm hızıyla 
ediyor. 2 Eylül’e kadar devam edecek olan spor okulla-
rında öğrenciler sabah dini eğitim için Kuran Kursu’na 
giderken, öğleden sonra spor eğitimi alıyor. Konuyla 
ilgili Selçuklu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 
“Tatköy, Tepekent, Sızma, Başara Kavak, Aşağıpınar-
başı ve Yukarıpınarbaşı mahallelerinde devam eden 
Yaz Spor Okullarımızda, öğrencilerimiz sabah saatle-
rinde Dini eğitim için Kuran Kurslarına, öğleden sonra 
ise Spor eğitimleri için Selçuklu Belediyesi spor tesisle-
rine geliyor” ifadeleri yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’un üç sezon önce Gençlerbirliği’n-
den transfer ettiği Emre Can Atila 1. Lig ekiplerinden 
Eskişehirspor’a kiralık olarak gönderildi. Geçtiğimiz se-
zon kiralık olarak Konya Anadolu Selçukspor ve Make-
donya ekibi Shkupi’de oynayan Emre Can’ın Konyaspor 
ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 1996 doğumlu 
orta saha oyuncusu geçen sezon Anadolu Selçukspor 
forması ile 15, Shkupi forması ile 11 resmi maçta görev 
yaptı. Makedonya ekibi Shkupi ligi 4 .sırada tamamla-
dı. Emre Can, yeni sezonda Eskişehirspor’un başarısı 
için ter dökecek.  n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’e 
Konya’dan 3 takım

Sabah eğitim 
akşam spor

Emre Can Atila 
Eskişehirspor’da

Türkiye Satranç 1.Lig Müsa-
bakaları Konya’da devam ediyor. 
Konya’da açıklamalarda bulunan 
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) 
Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye’de 
satrancın son yıllarda önemli bir 
gelişme gösterdiğini belirterek, “Şu 
anda 870 bin lisanslı sporcumuz 
var. Bunlardan 200 bini aktif olarak 
satranç oynuyor. Hedefimiz lisanslı 
sporcu sayısını 1 milyona ulaştır-
mak.” dedi. Tulay, yaptığı açıkla-
mada, satrançta uluslararası alanda 
önemli başarılar elde ettiklerini, Po-
lonya’da düzenlen Avrupa Kulüpler 
Satranç Şampiyonası’nda millilerin 
2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya 
kazandığını söyledi.

Satranca duyulan ilginin artma-

ya devam ettiğini ifade eden Tulay, 
“Şu anda 870 bin lisanslı sporcumuz 
var. Bunlardan 200 bini aktif olarak 
satranç oynuyor. Hedefimiz lisanslı 
sporcu sayısını 1 milyona ulaştır-
mak. Çok yakında bu hedefe ulaşmış 
olacağız. Geçen yıl 5 bin 260 turnuva 
düzenlendi. Turnuvalara katılım sa-
yıları da oldukça yüksek. Satranca 
dokunan genç sayısı her geçen gün 
artıyor.” diye konuştu.

21 BİNDEN FAZLA OKULDA 
SATRANÇ SINIFI VAR

Tulay, TSF’nin özellikle son yıl-
lardaki başarısında, yürütülmekte 
olan projelerin payının önemli oldu-
ğunu vurguladı. Federasyonun ana 
sponsoru olan Türkiye İş Bankası ile 
yürüttüğü “Satranç Sınıfları” proje-

sinin, satrancın Türkiye’de yayıl-
masının en önemli etkenlerinden 
biri olduğuna dikkati çeken Tulay, 
şöyle devam etti: “Şu anda 21 bini 
aşkın ilk ve ortaokulda satranç sınıf-
ları var. Bu okullardaki çocuklarımız 
satrançla tanışıyor. Bu sporu ileriye 

götürmek isteyen öğrenciler de il 
veya ilçelerindeki eğitim kulüpleri-
ne giderek seviyelerini artırıyor ve 
turnuvalara katılacak seviyeye ge-
liyor. Bunun dışında yaptığımız bir 
diğer önemli proje de  ‘Gören Eller’ 
projesi. Türkiye’deki tüm görme 

engelli okullarına yine ana sponso-
rumuz marifetiyle satranç sınıfları 
açtık. Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptı-
ğımız ortak projeyle de görme engel-
li çocuklarımız 17 okulda engellerini 
satranç oynayarak aşıyor.”

SEVGİ EVLERİNDEN 
ÇOCUKLAR ŞAMPİYONALARA 

KATILIYOR
Gülkız Tulay, Çalışma, Sosyal 

Hizmetler ve Aile Bakanlığının da 
TSF’ye destek olduğunu, bu kap-
samda Türkiye’deki tüm sevgi ev-
lerinde satranç sınıfları açıldığını 
aktardı. Sevgi evlerinde yetişen 
çocukların Türkiye şampiyonaları ya 
da önemli organizasyonlarda kendi-
lerini deneme imkanı bulabildikle-

rini aktaran Tulay, şunları kaydetti: 
“Sadece sevgi evleri değil, aynı 
zamanda şehit ailelerini de unutmu-
yoruz. Türkiye’deki 100 şehit çocuğu 
ve yakınına da satranç öğrettik. Bu 
yıl da tekrarını yapacağız. Satran-
cın tanınır hale gelmesi sebebiyle 
belediyeler de önemli ölçüde des-
tek vermeye başladı. Yürüttüğümüz 
‘Doğru Hamlede Buluşalım’ projesi 
de birçok ilçe belediyesinden destek 
gördü. İlk olarak Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi ile başladık. Ardından 
Ordu ve Diyarbakır’da da projemiz 
destek gördü. Biz yürüttüğümüz bu 
projelerle satrancı çocuklar ve genç-
ler üzerinden ülkenin her yerine yay-
maya çalışıyoruz.”
n AA

Türkiye Satranç 1.Lig Müsabakaları Konya’da devam ediyor

Eskişehirspor’da 2014/2015 sezo-
nunda forma giyen İbrahim Sissoko, 
yeniden Kırmızı Şimşekler ile sözleşme 
imzaladı. Sissoko daha önce temsilci-
miz Atiker Konyaspor’un da formasını 
giymişti.

Orta sahada görev alan Fildişi Sahil-
li İbrahim Sissoko, Eskişehirspor forma-
sı altında 28 maça çıkıp bir de gol kay-
detmişti. Bu yıl hedefi Süper Lig olarak 
belirleyen Eskişehirspor, bu kapsamda 
eski oyuncusu ile sözleşme imzaladı. 
Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile bir 
araya gelen Sissoko, kendisini yeniden 
kırmızı-siyahlı renklere bağlayan imzayı 
attı. 

İBRAHİM SİSSOKO’NUN 
KARİYERİ 

1991 yılında doğan 27 yaşındaki 
oyuncu, 2006 yılında Cissé Institut Fo-
otball Club takımında futbola başladı. 
2010 yılında Académica takımına trans-
fer olan Sissoko, o sezon profesyonel 
olarak maçlara çıktı. Ocak 2012’de 
Alman ekibi Wolfsburg’a 1.5 milyon 
Euro bedel ile serbest kalır maddesini 

kullanarak transfer oldu. A Takım’da 
düşünülmeyen Sissoko, Yunan ekibi 
Panathinaikos’a kiralık olarak gitti. Bu 
takım ile 28 lig maçına çıktı, 2 gol attı 
ve 4 asist yaptı. Sissoko, 4 kez UEFA 
Şampiyonlar Ligi ön eleme aşama-
sında da forma giydi. Bu aşamada 
Motherwell FC maçlarında 1 gol atıp 1 
asist yaptı. Bir sonraki turda ise takımı 
Mlaga CF takımına elendi ve UEFA Av-
rupa Ligi’ne gitme hakkı kazandı. NK 
Maribor, Tottenham Hotspur ve SS La-
zio ile eşleşen takım, 6 maçta sadece 1 
galibiyet alırken Sissoko bu maçların 5 
tanesinde görev yaptı. Sezon sonunda 
takımın antrenörü Jesualdo Ferreira ta-
rafından beğenilip bonservisi alınmak 
istense de kulübü olumsuz yanıt verdi. 
Temmuz 2013’te Saint-tienne’e kira-
landı. Sezonun ilk yarısında 4 lig ve 1 
UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı. 
2013-14 sezonunun 2. yarısında ise İs-
panya 2. Ligi ekiplerinden RC Deportivo 
de La Corua takımına kiralandı. O sezon 
16 lig maçına çıkan Sissoko, 1 gol atıp 
1 asist yaptı. 2014-15 sezonu öncesinde 

VfL Wolfsburg’a dönen Sissoko, transfer 
döneminin kapanmasına 1 hafta kala 
Süper Lig ekibi Eskişehirspor ile bonser-
vis bedeli ödenmeden 3 yıllık sözleşme 
imzaladı. 8 Temmuz 2015 tarihinde 
Konyaspor İbrahim Sissoko ile 2 yıllık 

sözleşme imzalarken, 9 maça çıkan ba-
şarılı oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı. 
2017/18 sezonunu Kıbrıs Rum Kesimi 
takımlarından Doxa’da geçiren Sissoko, 
21 maçta forma giydi. 
n İHA

Eski Konyasporlu Sissoko, Türkiye’ye döndü

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, yeni sezon öncesi altyapıdan gelen oyuncuları 
dışında 4 oyuncu ile anlaşma sağladı. Yeşil beyazlılar, yaptığı transferlerde savunmaya 

öncelik vererek, Uğur Demirok, Yevhen Opanasenko ve Marko Jevtovic’e imza attırdı

Öncelik savunma!

Atiker Konyaspor’da yeni sezon ön-
cesi ikinci etap kamp çalışmaları dün 
Hollanda’da başladı. Yapılacak takvi-
yeleri Hollanda kampına yetiştirmek 
isteyen Anadolu Kartalı, 4 oyuncu ile 
sözleşme imzalamıştı. Yeşil beyazlılar 
yaptığı transferlerde savunma bölgesine 
öncelik tanıdı. Kaleye Serkan Kırıntı-
lı’ya alternatif olarak Ertuğrul Taşkıran’ı 
alan Konyaspor, sağ ve sol bekte görev 
yapabilen Yevhen Opanasenko dışında 
stopere Uğur Demirok, ön liberoya ise 
Partizan’dan Marko Jevtovic’i alarak 
birinci bölgeye transferi büyük ölçüde 
tamamladı. 

UĞUR VE ERTUĞRUL
İLE BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon son haftalarda 
ligde kalmayı garantileyen ve bu sezon 
sıkıntı yaşamak istemeyen Atiker Kon-
yaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarının 
başladığı ilk gün Trabzonspor’dan Uğur 
Demirok ile anlaşma yaparak stopere 
takviye gerçekleştirdi. Geçen sezon ağır 
bir sakatlık yaşayan Petar Filipovic’in 
durumuna göre Konyaspor’un bir stoper 
daha transfer etmesi bekleniyor. Yeşil 
beyazlılar, ikinci transferini ise kaleye 
yaptı. Kartal, takımdan ayrılan Patric Car-
lgren’in yerine geçtiğimiz sezon Boluspor 
forması giyen Ertuğrul Taşkıran’ı kadroya 
kattı.

UKRAYNA’DAN OPANASENKO
Transfer çalışmalarını sürdüren 

Konyaspor, savunmaya bir takviye daha 
yaparak Ukrayna’nın Zorya Luhansk 
takımında forma giyen Yevhen Opa-
nasenko’yu transfer etti. Opanasenko, 
hem sağ hem sol bekte oynayabilmesi 
ile dikkat çekiyor. Önceki sezonlarda bu 
bölgelerde alternatif sorunu yaşayan ye-
şil beyazlı takım, Opanasenko transferi 
ile bu sorunu çözmek istiyor. Sol bekte 
Ferhat Öztorun, sağ bekte Nejc Skubic’e 
güvenen Konyaspor, Opanasenkoyu iki 
bölgede de alternatif olarak kullanacak. 
Konyaspor’da ayrıca Konya Anadolu 
Selçukspor’dan kampa dahil edilen sağ 
bek Savaş Polat ve sol bel Ali Yaşar’ın 
durumu Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın 
vereceği rapordan sonra belli olacak.

SON TAKVİYE ÖN LİBEROYA
Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor, transfer çalışmalarında son 
olarak kadrosuna Partizan’da forma gi-
yen Marko Jevtovic’i kattı. Kartal, Sırp 
oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 
Jevtovic, uzun boyu ve hava toplarındaki 
hakimiyeti ile dikkat çekiyor. İlk kez ülke-
si dışında forma giyecek olan Jevtovic, 
geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta forma 
giydi. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi 
tecrübesi de bulunan futbolcu 8 gol atar-
ken 3 asist yaparak takımına 11 gollük 
katkı sağladı. Konyaspor ön libero bölge-
sini Jens Jonsson ve Volkan Fındıklı yanı-
na Jevtovic’i takviye ederek güçlendirdi.
n SPOR SERVİSİ



RPS
TRANSFERDE SONA DOĞRU!

Atiker Konyaspor dün Hollanda’ya giderek ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Transferde de sona gelen yeşil beyazlılar, kısa süre içinde 
sezona hazır hale gelecek. Anadolu Kartalı’nda yönetim ve teknik heyet, savunma ve hücum çeşitliliği yüksek bir takım kurgulamak istiyor

Atiker Konyaspor’da Hollanda 
kampı dün başladı.

 Yeni transferlerin de takıma ka-
tılması birlikte eksik mevkileri yavaş 
yavaş tamamlayan yeşil beyazlılar, 
hazırlık maçları ve son transferlerle 
birlikte sezona hazır hale gelecek. 

Yönetim ve teknik heyet kadro 
mühendisliğini iyi yaparak hücum 
ve savunmada çok fonksiyonlu bir 
takım kurgulamak istiyor.

“KARAKTERLİ 
OYUNCULAR ALDIK”

Opanasenko ve Marko Jevtovic 
transferleri ile önemli transfer hamle-
si yapan Atiker Konyaspor’da stoper, 
2 orta saha ve bir kanat oyuncusu 
için çabalar sürüyor. Yeni transferleri 
değerlendiren Atiker Konyaspor İkinci 
Başkanı Selçuk Aksoy, hem yetenekli 
hem de karakterli oyuncular transfer 
ettiklerini belirterek, “Opanasenko 
her iki bölgede de yüksek verimde oy-

nayabilen bir oyuncu. Marko Jevtovic 
de genç ve kaliteli bir isim. İki oyuncu 
da Konyaspor’a katkı sağlayacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

4 TRANSFER İLE DEFTER 
KAPANACAK

Atiker Konyaspor stoper takviye-
si için son aşamaya gelirken, Musa 
Çağıran ve Aminu Umar için görüş-
meleri sürdürüyor. Aatıf için de bek-
leyiş sürerken, Anadolu Kartalı teklif 
gelmesi halinde Moke ve Eto’o ile 

yollarını ayıracak.
HÜCUM VE SAVUNMADA 

ZENGİN BİR KADRO
Atiker Konyaspor istediği trans-

ferleri gerçekleştirebilirse hem hü-
cumda hem de savunmada birden 
fazla seçeneği olan bir takım haline 
gelecek. Farklı oyun sistemlerine yö-
nelik farklı stilde oyuncuları kadrosu-
na kacak olan yeşil beyazlılar, sakat 
oyuncuların da dönüşü ile birlikte 
rakiplere göre ve oyun içinde farklı 

oyun şablonlarına geçiş yapan dina-
mik bir takım olacak. 

GENÇLER HOLLANDA’YA 
GÖTÜRÜLDÜ 

Atiker Konyaspor’un Hallanda 
kampı kadrosu belli oldu. Anadolu 
Selçukspor’dan kadroya katılan genç 
oyuncular da kadroda yer aldı.

İşte Konyaspor’un kamp kadro-
su: Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkı-
ran, Mücahit Atalay, Ahmet Çolak, 
Nejc Skubic, Savaş Polat, Sertan 

Yiğenoğlu, Ali Turan, Selim Ay, Uğur 
Demirok, Ferhat Öztorun, Jens Jons-
son, Volkan Fındıklı, Wilfred Moke, 
Amir Hadziahmetovic, Musa Araz, 
Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora, Deni 
Milosevic, Abdou Razack Traore, 
Moryke Fofana, Adis Jahovic, Mus-
tafa Yatabare, Samuel Eto’o, Mücahit 
Can Akçay, Petar Filipovic, Marko 
Jevtovic, Yevhen Opanasenko, Ali 
Yaşar.
n SPOR SERVİSİ
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